
بيستم دي ماه ســالروز شهادت 
اميركبير است. صدراعظمي كه 
از بزرگ تريــن مصلحــان تاريخ 
ايــران بــود و در دوران صدارت 
خود، خوش درخشيد و گام هاي 
بلندي براي نوســازي و توسعه 
ايران برداشت. اما خدمات او دولت مستعجل بود و بعد از 3سال 
و اندي به توطئه اطرافيان شــاه گرفتار شد و به شهادت رسيد. 
عمال برنامه هاي توسعه كشور متوقف شــد. هرچند شهادت 
امير به نوعي پايان فرايند توســعه ايران بود، اما آثار خدمات و 
انديشه او هر چند كمرنگ در دوران پس از او هم ادامه پيدا كرد. 
توجه به توسعه يا به تعبير اميركبير، ترقي در دوران قاجار و با 
بازگشت محصالن و دانشجويان ايراني از اروپا نضج گرفت. از 
ميانه قرن نوزدهم جريان فكري و سياسي با عنوان اصالح طلبي 
در ايران شكل گرفت كه تالش مي كرد عقب افتادگي ، بحران ها 
و ضعف ها را با انجام اصالحات اقتصادي، سياســي و فرهنگي 
جبران كند. رهبر اين جريــان فكري ميرزا تقي خان اميركبير 
بود كه اگــر اصالحات مورد نظر او با صبر و حوصله بيشــتري 
همراه مي شد و حساسيت هاي بي مورد را بر نمي انگيخت، چه 

بسا تاريخ به گونه اي ديگر روايت مي شــد. اين صبر و حوصله 
و طمانينــه در انجام اصالحات بعد ها در تمــام تاريخ به نقطه 
ضعف جريان هاي تحول خواهي بدل شــد كه به فكر توسعه و 
پيشرفت ايران بودند، اما روش ها و رويكرد هاي آنان در پيگيري 
اهداف شان آميخته با راديكاليسمي شد كه توانست تعادل را به 
هزيمت و تفاهم را به تقابل با ساير نيروهاي اجتماعي و سياسي 
حاضر در قدرت تبديل نمايد. شــايد يكي از خوشبختي هاي 
ناصرالدين شاه در اوايل حكومتش وجود اميركبير بود كه در 
ميانه و كارزار شورش ها ، قيام ها و نابساماني هاي آن دوره ايران 
با تدبير و عزم و اراده خود پايه هاي حكومت را تحكيم نمايد، اما 
همانطور كه اشاره كردم اشتباهات اميركبير و خطاهاي شاه و 
البته دسيسه هاي دربار، جهت گيري را به سمتي هدايت كرد 
كه هم اميركبير به شهادت رسيد و هم ايران فردي دلسوز، آگاه 
و كاردان را از دست داد. اصالحات راهبردي اميركبير درست 
بود، اما تكنيك هاي او و رويكرد هاي سياســي و اجرايي او در 
كنار اقدامات مخالفانش درنهايت توانست نفس هاي توسعه در 
ايران را به شماره اندازد. بديهي است نوسازي اميركبير زماني 
آغاز شد كه توسعه گرايي عباس ميرزا رو به افول نهاده بود و در 
بهترين حالت كورسويي از آن در دسته های نظامي باقي مانده 
بود. نوسازي صدر اعظم ايران برخالف عباس ميرزا تك ساختي 
و يك بعدي نبود و عرصه هاي مختلفــي را در بر مي گرفت. از 

صنعت تا سالمت و از سياست تا اقتصاد 
جزئي از راهبرد اميركبير براي ايران بود 

كه هنوز هم توســعه اين حوزه ها ضرورت عيني و فوري ايران 
است. امير اما نتوانست تعادل را در خارج و داخل برقرار كند.

حملــه معترضــان بــه نتايج 
انتخابــات رياســت جمهوري 
آمريكا به ســاختمان كنگره، 
حمله به ســمبل قــدرت در 
اين كشور محســوب مي شود. 
كنگره نشانه قدرت حاكمه در 
اياالت متحده آمريكاســت و از چند جنبه قابل بررســي؛ 
نخســت، اين رويداد نشــان داد كه در آمريكا تا چه اندازه 

نارضايتي نسبت به وضعيت موجود وجود دارد. 
بسياري به اين نتيجه رســيده اند كه نظام حاكم بر آمريكا 
يك نظام فاسد است و مشروعيت و كارآمدي الزم را ندارد 
و يا بايد به زير كشيده شود يا تحت فشــار قرار گيرد تا به 
سمت اصالحات برود. عده اي هم در اين ميان، از آنجا كه از 
امكان تغيير و اصالح نااميد شده اند، خود وارد ميدان شده 
و اقدام عملي انجام داده اند. اقــدام عملي اين افراد همين 
 حمله به كنگره بود كه در روز چهارشــنبه، ششــم ژانويه

 اتفاق افتاد.
نكته دوم ظهــور جريان هاي راديكال، خشــونت طلب و 
تروريستي در جامعه آمريكاســت. از سال ها قبل در مورد 

پديده راديكاليسم و خشونت سياسي در اين كشور هشدار 
داده شده بود. انديشمندان و پژوهشگران مختلف بارها در 
مورد فعاليت گروه هاي تروريستي داخلي و شبه نظامياني 
كه معتقد به براندازي نظام هســتند، هشــدار داده اند، اما 
توجهي به اين هشدارها نشده اســت. طي 3دهه گذشته، 
توجه هيأت حاكمه آمريكا معطوف به تهديدهاي ناشــي 
از خطرات بيروني بوده؛ به عبارت ديگــر، تهديدهايي كه 
ريشــه آنها خارج از مرزها بوده است. در دوره جنگ سرد، 
آمريكايي ها تهديد را در كمونيسم و بلوك شرق جست وجو 
كرده اند و بعدها تهديد را نشــأت گرفته از اسالم راديكال، 
تروريسم جهادي و تروريسم بين الملل دانسته اند. آنها در 
اين مسير، هزينه گزافي داده اند، جنگ  كرده اند، خون داده 
و خون  ها ريخته اند. در همه اين سال ها، در سايه بي توجهي 
مقام هاي سياســي آمريكا، تروريسم داخلي و جريان هاي 
خشــونت طلب رشــد كرده و قدرت گرفته اند؛ تاجايي كه 
به خود اين جرأت و جســارت را مي دهند كه به ساختمان 
كنگره آمريكا حمله كنند. آنچه در روز چهارشنبه رخ داد، 
نشان داد كه جامعه آمريكا ديگر آن صبر و تحمل گذشته را 
ندارد و مردم در اين كشور ديگر به تساهل و تسامح در برابر 
ديگران اعتقادي ندارند. شكاف هاي اجتماعي به شدت در 
آمريكا گسترش پيدا كرده است. همزمان، كينه عميقي بين 

سياستمداران شكل گرفته كه امكان 
رسيدن به يك راه حل مرضي الطرفين 

را از بين  مي برد. غيراز ايــن، خطر بروز افراط گرايي در اين 
كشور روزبه روز جدي تر خواهد شد. 

اقدام ترامپ به تحريك هوادارانش، باعث شدت گرفتن درخواست ها براي بركناري او شده است

 معاون بانك مركزي در گفت وگو با همشهري
از پشت پرده اجاره حساب هاي بانكي، برخورد با 

قماربازها و پول هاي كثيف مي گويد

دونالد ترامپ همزمان با جلســه تاييد پيروزي جو بايدن در كنگره، برنامه ها را طوري چيده بود كه آخرين شانسش را هم براي از 
ميدان به در كردن رقيب دمكراتش امتحان كند اما فكرش را هم نمي كرد كه طرح  و نقشه روز ششم ژانويه، روي سر خودش آوار 

شود. حمله هواداران ترامپ به ساختمان كنگره، موجي از استعفا در دولت او به راه انداخته است.  صفحه19 را بخوانيد.
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هاشمي
قهرمانصلح

چهارمين سالگرد درگذشت 
 آيت اهلل هاشمي رفسنجاني

با حضور برخي از چهره هاي سياسي 
و مسئوالن دولتي در حرم مطهر 

امام خميني)ره( برگزار شد

حومهگردي
درپايتخت

 واكسن 
 چيني يا ايراني
شايد هم هر دو

پرونده اي درباره  وضعيت سكونت، 
 قيمت مسكن و مسائل اجتماعي 

در شهرهاي اقماري تهران

 با اعالم ممنوعيت واردات 
واكسن هاي آمريكايي و انگليسي چه 

سناريوهاي ديگري براي واكسيناسيون 
كرونا در ايران وجود دارد

قيمت مسكن در كشــور سال هاست 
با شــتاب رو به جلو حركت مي كند و 
همين موضوع موجب شده كه بسياري 
از شهروندان تهراني به علت ناتواني در 
پرداخت اجاره بهــا و همچنين خريد 
خانه مجبور به سكونت و سرمايه گذاري 
در شهرهاي اقماري چون پرند، پرديس 
و هشتگرد شوند. مهاجرت روزافزون 
تهراني ها بــه اين شــهرك ها به ويژه 
تازه تاســيس ها و آمار بــاالي خريد، 
فروش و اجاره موجب گسترش و توسعه 
روزافزون و افزايش ساخت و سازها در 
آنها شده است. مناطقي كه درگذشته 
نه چندان دور، تقاضاي چنداني براي 
سكونت در آن وجود نداشت اما اكنون 
سكونتگاه دائمي بسياري از مردم شده 

است. صفحه هاي 13 تا 16 را بخوانيد.

مراسم بزرگداشت چهارمين سالگرد 
ارتحال آيت اهلل هاشمي رفسنجاني )ره( 
روز پنجشنبه گذشته در حرم مطهر 
امام خميني)ره( برگزار شــد. در اين 
مراسم سيدحســن خميني، اعضاي 
خانواده آيت اهلل هاشمي رفسنجاني، 
جمعــي از مســئولين از جمله وزير 
اطالعــات، رئيس ســازمان برنامه و 
بودجه، معاون پارلماني رئيس جمهور، 
وزير نيرو، شــهردار تهران و جمعي از 
علما و شخصيت هاي سياسي حضور 
داشتند. به گزارش جماران، سيدحسن 
خميني در اين مراسم با تأكيد بر اينكه 
آقاي هاشــمي مرد روزهاي ســخت 
جنگ بود، افزود: داســتان جنگ ما 
داستان جنگ يك ملت مظلوم در برابر 
يك قدرت نبود، بلكــه در برابر همه 

قدرت ها بود. صفحه7 را بخوانيد.
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 حضرت آيت اهلل خامنــه اي، رهبر معظم 
انقالب اسالمي صبح جمعه در سخناني رهبری

تلويزيوني به مناسبت قيام 19دي13۵۶ 
مردم قم، بر ضــرورت حراســت از ياد و نــام اين قيام 
تعيين كننده و مضمون ديني و ضدآمريكايي آن تأكيد 
كردند و با افتخارآميز خواندن توليد واكسن كرونا در كشور، 
گفتند: حضور منطقه اي و ثبات آور و افزايش قدرت دفاعي 
و موشكي ايران ادامه خواهد يافت. در مورد برجام هم ما 
اصرار و عجله اي براي بازگشــت آمريكا نداريم؛ مهم اين 

است كه تحريم ها بايد فوري و كامل برداشته شود.
به گزارش پايگاه اطالع رسانی دفترمقام معظم رهبری، 
رهبر انقالب اســالمي قبل از بيــان مباحث اصلي خود 
درباره حماسه 19دي13۵۶ مردم قم و برخي مسائل روز، 
از حضور حماسي و خودجوش مردم در تجليل از سردار 
شهيد حاج قاسم سليماني و شهيد ابومهدي قدرداني و 
تأكيد كردند: اين فعاليت خودجوش و حماسه گونه، ناشي از 
عواطف، بصيرت و انگيزه هاي عالي مردم بود و روح تازه اي 

در كالبد كشور و ملت دميد.
ايشان همچنين از تجمع بزرگ و شگفت انگيز مردم عراق 
در بغداد و چند شهر ديگر در سالگرد اين دو شهيد بزرگ 
تجليل كردند و ياد همراهان سردار سليماني و ابومهدي 
)شهيدان پورجعفري، مظفري نيا، طارمي و زمانيان( و نيز 

شهداي عراقي همراه را گرامي داشتند.

گرامیداشت یاد جان باختگان هواپیمای اوکراینی
حضرت آيت اهلل خامنه اي همچنين با بزرگداشــت ياد 
شهداي جان باخته كرمان در مراسم تشييع سردار سليماني 
و نيز شهيدان جان باخته در حادثه بسيار تلخ و ناگوار سانحه 
هواپيمايي در آســمان تهران، از خداوند متعال براي آن 
عزيزان لطف و رحمت و براي بازماندگان صبر، تســال و 
آرامش مسألت كردند.  رهبر انقالب افزودند: مسئوالن نيز 
در اين زمينه وظايفي دارند كه به آنها تذكر داده شده است.
حضرت آيت اهلل خامنه اي با اشاره به چهلمين روز شهادت 
دانشمند بزرگ كشور شهيد فخري زاده گفتند: 2شخصيت 
بزرگ علمي كه اين اواخر از دســت داديم، يعني شــهيد 
فخري زاده و آيت اهلل مصباح يزدي، هــر دو در عرصه هاي 
كاري خويش، چهره هاي برجسته اي بودند كه بايد از ميراث 
ارزشمند آنها مراقبت شود و راه آنان به بهترين وجه ادامه 
يابد. رهبر انقالب در بخش اصلي سخنانشــان با تأكيد بر 
تأثير تعيين كننده قيام 19دي13۵۶ مردم قم، نگهباني و 
حراست از ياد اين حادثه و نيز مضمون عميق آن را ضروري 
برشمردند. ايشان افزودند: قيام 19دي از نقاط اوج حيات 
ملت ايران است؛ چراكه عزم، اراده و بصيرت ملت را نشان 

مي دهد؛ بنابراين بايد ياد آن زنده و پرنشــاط بماند و راه 
آينده را روشن كند. رهبر انقالب اسالمي با اشاره به تالش 
دست هاي خائن و تحليلگران مغرض براي تغيير مضمون و 
محتواي حوادث بزرگ ملت ها در جهت منافع قدرت هاي 
بزرگ گفتند: با گسترش وسايل ارتباط جمعي، امكان تغيير 
مضمون اينگونه حوادث بيشتر شده است. ايشان تحريف 
واقعيت رويدادهاي مهم كشــورها و جهان، آن هم با زبان 
و قلم اشــخاص و نويســندگان معروف را از كارهاي مهم 
دستگاه هاي جاسوسي و امنيتي برشــمردند و با اشاره به 
كتابي كه در زمينه اينگونه فعاليت هاي سازمان سيا منتشر 
شده است، افزودند: اين كتاب نشان مي دهد كه سيا چگونه 
با تسلط بر مطبوعات و رسانه هاي بزرگ آمريكايي و حتي 
اروپايي، حوادث را تحريف و تفسيرهاي تأمين كننده منافع 
آمريكا را به افكارعمومي القا مي كند. رهبر انقالب در تبيين 
ضرورت نگهباني از مضمون قيــام 19دي13۵۶ مردم قم 
افزودند: حادثه قم به اين شهر منحصر نماند و با الگوسازي و 
گسترش به ديگر شهرها، زمينه ساز پيروزي انقالب عظيم 
مردم ايران شد؛ بنابراين بايد از مضمون آن به خوبي مراقبت 
كرد. حضرت آيت اهلل خامنه اي، خشم متراكم شده مردم 
نسبت به رژيم ديكتاتور، فاســد و وابسته پهلوي را يكي از 
2مضمون اصلي قيام 19دي دانستند و افزودند: اين حركت 
تعيين كننده، اساسا ديني بود؛ چراكه بر رهبري، بيانيه ها، 
سخنان و درس هاي امام خميني)ره( به عنوان مرجع تقليد 
متكي بود و ايشان هم از روز اول قيام در سال13۴1، مردم را 
براساس مباني ديني رهبري و هدايت مي كرد. رهبر انقالب 
اسالمي، مضمون دوم قيام 19دي13۵۶ را »ضد آمريكايي 
و ضد استكباري« خواندند و يادآوري كردند: چند روز قبل 
از آن قيام، رئيس جمهور وقت آمريــكا در تهران حمايت 
صددرصدي خود را از رژيم منحط، مستبد و وابسته پهلوي 
اعالم كرده بود؛ بنابراين حركت مردم قم عليه رژيم پهلوي 
يك حركت ضد آمريكايي هم بود. ايشــان در جمع بندي 
اين بخش از سخنانشان گفتند: قيام ديني و ضد آمريكايي 
19دي در واقع نخســتين ضربه تبر ابراهيمي بر پيكر بت 
بزرگ به حساب مي آيد؛ ضرباتي كه تا امروز ادامه يافته است.

اوضاع به هم ریخته بت استکبار
رهبر انقالب با اشــاره به اوضاع در هم ريخته بت بزرگ 
استكبار افزودند: »افتضاح انتخاباتي«، »حقوق بشري كه 
هر چند روز يك سياهپوست قرباني آن مي شود«، »بر مال 
شدن ماهيت ارزش هاي ادعايي آمريكا كه موجب تمسخر 
دنيا حتي دوستان آمريكا شده«، »اقتصاد فلج« و »ده ها 
ميليون بيكار، گرسنه و بي خانمان« نشان دهنده اوضاع 
نابسامان آمريكاست كه البته عجيب نيست، اما عجيب اين 

است كه عده اي هنوز آرزو و قبله شان آمريكاست.
حضرت آيت اهلل خامنه اي افزودند: عده اي خيال مي كنند 
كه اگر با آمريكا آشتي كرديم، كشور بهشت برين مي شود. 
اين افراد بايد به ايران قبل از انقالب نگاه كنند كه چگونه 
حمايت آمريكا باعث جلوگيري از پيشرفت كشور، گسترش 
فقر اقتصادي و علمي و رواج فساد و بي بندوباري فرهنگي 
شد؛ ضمن اينكه امروز هم اوضاع رژيم هايي كه در منطقه 

قربان صدقه آمريكا مي روند، بر همه روشن است.
رهبر انقالب، بازگشــت به سلطه جهنمي قبل از انقالب 
را هدف اصلي آمريكايي ها در فشارهاي ۴2ساله بر ايران 
دانستند و افزودند: فرق آمريكا با برخي اروپايي ها در اين 
اســت كه آمريكايي ها به علت سابقه سلطه قبلي خود بر 
ايران و منطقه، دنبال تكرار آن وضع هستند و بايد همه در 

مقابل اين هدف شوم هوشيار باشند.
حضرت آيت اهلل خامنه اي با اشاره به سخنان صريح يك 
كارشناس معروف آمريكايي گفتند: آمريكايي ها تا هنگامي 
كه بر منطقه سلطه نيابند، منافع خود را در ايجاد بي ثباتي 
در ايران، عراق، ســوريه، لبنان و ديگر كشورهاي منطقه 
جست وجو مي كنند كه اين هدف را گاهي با كارهايي شبيه 
فتنه88 در ايران و گاهي با تشكيل داعش پيگير مي شوند.

ايشان با اشــاره به حوادث روزهاي اخير در آمريكا مانند 
حمله به كنگــره و فرار نماينــدگان از تونل هاي مخفي 
افزودند: آنها در فتنه88 به دنبال ناامني و ايجاد آشوب و 
جنگ داخلي در ايران بودند كه موفق نشــدند و خداوند 

همين مسئله را در سال99 بر سر خودشان آورد.

تحریم ها باید برداشته شود
حضرت آيت اهلل خامنه اي بخش ديگري از سخنانشان را 
به پاسخ قطعي و پاياني نظام اسالمي به ادعاهاي جبهه 
استكبار به سركردگي آمريكا عليه جمهوري اسالمي در 
3موضوع »تحريم«، »حضور منطقــه اي ايران« و »توان 

دفاعي و قدرت موشكي كشور« اختصاص دادند.
ايشان درخصوص مسئله تحريم تأكيد كردند: جبهه غرب 
و دشمنان موظفند حركت خباثت آميز تحريم عليه ملت 
ايران را كه واقعا يك خيانت، جنايت و دشمني بي جهت 
عليه مردم اســت، فورا متوقف كنند و همه تحريم ها را 
بردارند. رهبر انقالب اســالمي افزودند: البته بارها تأكيد 
كرده ايم كه بايد اقتصاد را با فرض برداشته نشدن تحريم ها 
جوري برنامه ريزي كنيم تا كشــور به خوبي اداره شود و 
با رفتن و آمدن تحريم و با بازيگري هاي دشــمن دچار 
مشكل نشــود كه اين كار با اتكا به ظرفيت هاي داخلي و 
اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي ممكن است؛ اگرچه 

تحريم ها نيز به تدريج در حال بي اثر شدن هستند.

حضرت آيت اهلل خامنه اي خاطرنشان كردند: بنابراين، اين 
حرف طرف مقابل كه فالن كار را بكنيد يا نكنيد، بيخود 
است و تحريم ها كه خيانت و جنايت در حق ملت است، 
بايد برداشته شود. رهبر انقالب اســالمي، معنا و منطق 
حضور منطقه اي ايــران را تقويت دوســتان و طرفداران 
جمهوري اســالمي خواندند و گفتند: حضور جمهوري 
اسالمي در منطقه »ثبات آفرين« و موجب رفع بي ثباتي 
است؛ همچنان كه در ســوريه و عراق اين واقعيت را همه 
ديدند؛ بنابراين، اين حضور، قطعي است و بايد وجود داشته 
باشد و خواهد داشت. حضرت آيت اهلل خامنه اي با يادآوري 
تجربه تلخ ناتواني كشور در مقابل حمالت هوايي صدام، 
خاطرنشان كردند: ايران آن روزها در مقابل موشكباران و 
بمباران تهران و شــهرهاي مختلف ناتوان و بي دفاع بود و 
جمهوري اسالمي حق نداشت كشور را در آن شرايط نگه 
دارد. ايشان با يادآوري نمونه هايي از قدرت دفاعي امروز 
ايران مثل ساقط كردن پرنده متجاوز آمريكايي در آسمان 
ايران يا در هم كوبيدن پايگاه عين االسد، گفتند: دشمن 
در مقابل اين واقعيت ها ناگزير است قدرت و توانايي هاي 
دفاعي ايران را در محاسبات و تصميمات خود درنظر بگيرد. 
رهبر انقالب اســالمي در بخش ديگري از سخنانشان به 

مسئله پرتكرار ديگري يعنی برجام در افكارعمومي و كنار 
گذاشتن بخشي ديگر از تعهدات و آغاز غني سازي 20درصد 
اشاره كردند و گفتند: اين بحث را مطرح مي كنند كه آمريكا 
به برجام برگردد يا برنگردد؟ جمهوري اسالمي هيچ اصرار 
و عجله اي براي بازگشت آمريكا به برجام ندارد، بلكه مطالبه 
منطقي ما رفع تحريم ها و بازگرداندن حق غصب شده ملت 
اســت كه اين وظيفه آمريكا و اروپايي هاي دنباله  روی آن 
اســت. حضرت آيت اهلل خامنه اي افزودند: اگر تحريم ها 
برداشته شد، بازگشت آمريكا به برجام معنا مي دهد؛ البته 
مسئله خسارت ها كه جزو مطالبات ماست در مراحل بعدي 
دنبال خواهد شد، اما بدون رفع تحريم ها بازگشت آمريكا 
به برجام حتي ممكن است به ضرر كشور هم باشد. ايشان 
خاطرنشان كردند: در اين موارد به مسئوالن در قواي مجريه 
و مقننه گفته شده كه با دقت و رعايت كامل ضوابط پيش 
بروند. رهبر انقالب اسالمي تصميم مجلس و اقدام دولت 
براي كاهش بخش ديگري از تعهدات برجام را كامال درست 

و عقالني دانســتند و گفتند: عمل 
كردن جمهوري اســالمي به همه 

تعهدات خود در شرايطي كه طرف مقابل به همه تعهدات 
خود عمل نمي كند، بي معناست.

گزارش

ششمين كنگره سراسري حزب اتحاد ملت ايران اسالمي به دليل 
شــيوع كرونا و رعايت پروتكل هاي بهداشتي به صورت مجازي 

برگزار شد.
در جلسه افتتاحيه حسين كاشــفي، رئيس هيأت رئيسه موقت 
ضمن يادآوري سالگرد شهادت سردار قاسم سليماني، عمليات 
تروريســتي عليه او را محكوم كــرد و همچنين يــاد و خاطره  
مســافران هواپيماي اوكرايني را نيز  گرامي داشت. در ادامه نيز 
پيام ســيدمحمد خاتمي، رهبر جريان اصالحات توسط رئيس 

هيأت رئيسه موقت قرائت شد.
در اين كنگره عالوه بر ارائه گزارش فعاليت هاي حزب در يك سال 
گذشته، خط مشي حزب براي فعاليت  هاي سال آينده و چارچوب 
استراتژي حزب براي نحوه حضور در انتخابات رياست جمهوري 
و شوراهاي اسالمي شهر و روســتا در سال1۴00 مطرح شد. در 
اين وادي آنطور كه از ســوي قائم مقام دبيركل اين حزب مورد 
تأكيد قرار گرفت، حزب اتحاد ملت به عنوان يكي از تشكل هاي 
استخواندار اين جريان در تكاپوســت در ماراتن سياسي1۴00 
رويكرد انتخاباتي معمول را كنار گذاشته و به جاي آن به سمت 

هم افزايي و اجماع اصالح طلبانه گام بردارد.

خود را در معرض نقد مردم بگذاریم
با آغاز رسمي مراسم كنگره، در غياب علي شكوري راد، دبير كل 
حزب كه به دليل ابتال به بيماري و طي روند درمان فرصت حضور 
در نشست را نداشت، آذر منصوري، قائم مقام دبير كل به سخنراني 
پرداخت. او گفت: ما اصالح طلبــان اگر بخواهيم همچنان مورد 
اعتماد و وثوق ملت باشــيم و پرچم تحول خواهي را به نيابت از 
اكثريت ملت در دســت داشته باشــيم، ناگزيريم كه صادقانه و 
صريح، مسير طي شــده مان را بي پرده و در معرض  ديد ملت به 

تازيانه نقد بسپاريم.
به گزارش همشــهري، قائم مقام دبيركل حزب اتحاد ملت ايران 
اسالمي با طرح اين سؤال كه جامعه و كشــور در اين مقياس از 
نظر سياســي، اجتماعي و اقتصادي در كدام نقطــه قرار دارد؟ 
ادامه داد: صاحب نظران و فعاالن حوزه سياست نگران شكاف ها و 
گسست هاي سياسي، كم شدن نقش و سهم مردم در حكمروايي 
و تهديدهاي بين المللي اند. جامعه شناسان و آينده پژوهان نگران 
روندهاي تضعيف همبستگي اجتماعي، تنزل سرمايه اجتماعي، 
تغيير نظام ترجيحات ارزشي و تزلزل هنجارهاي اخالقي و قانوني 

و به تعبير روشن تر بي افقي و نگراني جامعه از آينده اند.
منصوري ادامه داد: اقتصاددانان نگران دشواري معيشت مردم 
به ويژه طبقات و گروه هاي اجتماعي نابرخوردار، كاهش قدرت 
توليد ثروت و رفاه ملي، رشــد فقر و نابرابري، حاشيه نشــيني، 
بيكاري، بي ثباتي شغلي، فساد فراگير و بروز ابعاد مختلف تحريم 

ظالمانه بر زندگي عموم شهروندان و اقتصاد ملي هستند.

ما نگران جمهوریت نظام هستیم
وي تصريح كرد: به اين اعتبار، ما هم نگرانيم. ما نگران جمهوريت 
نظام برآمده از انقالب اســالمي ۵۷ و تقويت شده در اصالحات 
سال۷۶ هســتيم. ما نگران ويژه گزيني به جاي شايسته گزيني 
به شيوه هاي مختلف و تحت عنوان نظارت استصوابي هستيم؛ 
شيوه اي كه ناكارآمدي آشــكار خود را در اداره كشور و افزايش 

تبعيض و فساد و نارضايتي همه جانبه نشان داده است. 
وي خطاب به اصالح طلبان گفت: اصالح طلبي دوم خردادي رو 
به گذشته داشــت و امروز تحول گفتماني اصالح طلبان بايد رو 
به آينده داشته باشد. اين بدان معنا نيست كه آرمان هاي اصيل 
انقالب اسالمي يعني استقالل، آزادي، جمهوريت و اسالميت، 
حق حاكميت ملي، عدالتخواهي و توسعه و پيشرفت از فهرست 
آرمان ها و مطالبات ملت ايران كنار گذاشته شده است. طبيعي 
است كه ماحصل كارنامه ۴2ساله انقالب و  گذار نسلي و عصري و 
تحوالت بشري و علمي همه و همه دست به دست هم داده است 
تا فهم جامعه را از آن مفاهيم آرماني متحول كند و اصالح طلبان 
ناگزيرند كه فهمي نوين و رو به آينده از آرمان هاي بلند انقالب 
اسالمي را كه پوشش دهنده خواست و مطالبه ملت بزرگ ايران 
اســت، چارچوب بندي و ارائه كنند. توقف و سكون در گفتمان 

گذشته سرنوشتي جز عبور ملت از آن نخواهد داشت.
اين فعال سياســي اصالح طلب گفــت: بر اين اســاس به همه 
كنشگران اصالح طلب و در مرتبت نخســت خويشتن خويش 
يادآور مي شــويم كه بي آنكه دچــار تعصب و جــزم و جمود و 
خودشيفتگي شــويم، بايد فهم و دركمان را نسبت به »گفتمان 

اصالحات« روزآمد كنيم.
منصوري همچنين گفت: ما اصالح طلبان اگر بخواهيم همچنان 
مورد اعتماد و وثوق ملت باشيم و پرچم تحول خواهي را به نيابت 
از اكثريت ملت در دست داشته باشــيم، ناگزيريم كه صادقانه و 
صريح، مسير طي شــده مان را بي پرده و در معرض  ديد ملت به 
تازيانه نقد بسپاريم و نســبت به خطا ها  و قصورها و تقصيرات، 
مسئوليت پذيرانه پاسخگو باشــيم. بپذيريم كه تشخيص هاي 
نادرست، عملكردهاي نابهنگام، تندروي ها و كندروي ها، فاصله 
افتادن ميان ما و پايگاه اجتماعي اصالح طلبان را سبب شده است. 
فرصت طلبي ها، قدرت طلبي ها، سهم خواهي ها و كناره گيري ها 
از پيگيري بهنــگام و اثربخش مطالبات ملــت، اصالح طلبان را 

كمابيش دچار چنين عارضه اي كرده است.

  ملت به دنبال سیاستمداران اصالح گر مي گردند
وي ســپس گفــت: بپذيريم كه ملــت اصالح طلــب به دنبال 
سياستمداران اصالح گر مي گردند؛ كساني كه بتوانند در عرصه 
عمل، مطالبات ملت را بــه منصه ظهور و اثر برســانند. صرف 
واگويه كردن مطالبات ملت و حتي كانوني كردن آن اگر چه الزم 
است، اما كافي نيســت. يقين داريم كه قدرت و فشار مطالبات 
اصالح طلبانــه چنان زياد اســت كه حتي اگــر اقتدارگراترين 
سياســتگذاران نيز در مصدر امور باشــند، ناچارند كه براي بقا، 
در برابر مطالبات ملت پاسخگو باشــند. اما چه خوش است كه 
حامالن باورمند بــه مطالبات بنيادين ملت بــا تدبير و درايت، 
سازمان سياسي و قدرت اجرايي  شان را تجديد كنند كه در عمل 

اصالح گراني براي »جنبش اصالح طلبي ملت ايران« باشند.
منصوري همچنيــن گفت: از ايــن روي معتقديــم كه جبهه 
اصالح طلبان پيش و بيش از آنكه در انديشه ائتالف و اجماع بر سر 
اشخاص و افراد براي انتخابات1۴00 باشند، بايد بر مبناي اجماع 
و ائتالف بر برنامه عمل و باورهاي روزآمد از حركت اصالح  طلبانه 

به اتحاد و عمل همنوا و هم افزا دست يابند.

رهبر معظم انقالب در سخنان تلويزيونی به مناسبت سالگرد قيام 19 دی :

 نيروي دريايي سپاه صبح روز 
جمعــه يكــي از پايگاه هاي دفاعی

موشــكي خود را در سواحل 
خليج فــارس رونمايــي كــرد. در تصاوير 
منتشر شــده از ايــن زاغــه زيرزمينــي، 
موشــك هاي نصر1 و قدير نيروي دريايي 
سپاه به چشم مي خوردند. سرلشكر حسين 
سالمي، فرمانده كل سپاه و دريادار عليرضا 
تنگسيري، فرمانده نيروي دريايي سپاه از 
دستاوردها، تجهيزات راهبردي زيرسطحي 
و موشكي نيروي دريايي سپاه در اين پايگاه 

بازديد كردند.
موشــك نصــر1 يكــي از موشــك هاي 
كوتاه برد ضدكشتي ســاخت ايران بوده و 
داراي 3۵كيلومتر برد اســت. اين موشك 
با سر جنگي 1۵0كيلوگرمي، وزني معادل 
3۵0كيلوگرم دارد و مي تــوان آن را عليه 
انواع اهداف دريايي مورد استفاده قرار داد. 
موشك كروز قدير هم با برد 300كيلومتر 
مي تواند اهداف دريايي را هدف قرار دهد و 
امكان شليك از ساحل و شناور را دارد. اين 
موشك ها بخشي از سپر دريايي ايران مقابل 
تهديدات در خليج فــارس و درياي عمان 
هستند. اين رونمايي همزمان با گزارش هاي 
اخير منتشر شــده مبني بر تشديد حضور 
ناوگان نظامي دريايي آمريكا در خليج فارس 
بود. سرلشكر حسين ســالمي در مراسم 
رونمايي از اين پايگاه راهبردي موشــكي 
نيروي دريايي سپاه در سواحل خليج فارس، 
گفت: منطق ما براي دفاع از تماميت ارضي 
و استقالل كشور و دســتاوردهاي انقالب 
اسالمي قوي شدن است. سردار سالمي پس 
از بازديد از يگان ها و سامانه هاي مستقر در 

اين پايگاه  كه بدون حضور رســانه ها انجام 
شد، با اعالم اينكه دشمنان ما قدرت منطق 
مــا را نمي پذيرند، افزود: مــا اعتقاد داريم 
دشــمنان ما، قدرت منطق را نمي پذيرند 
بلكه بر منطق قــدرت تكيه دارند، لذا براي 
جلوگيري از تحميل اراده ســلطه  طلبانه و 
برنامه آنها، راهي جز تقويت قدرت بازدارنده 
دفاعي و تهاجمــي براي ما وجــود ندارد. 
فرمانده كل ســپاه اين مجموعه را ازجمله 
تاسيسات نگه دارنده موشك هاي راهبردي 
نيروي دريايي سپاه اعالم كرد و گفت: آنچه 
امــروز در اين مجموعــه مي بينيد يكي از 
چندين تاسيسات نگه دارنده موشك هاي 
راهبردي نيروي دريايي سپاه است كه در 
آن، ســتوني از موشــك ها و سيستم هاي 
پرتاب آنها را مالحظــه مي كنيم. طول اين 
ســتون ها كيلومترها ادامــه دارد و تعداد 
زيادي از اين مجموعه ها در نيروي دريايي 
ســپاه وجود دارد. الحمدهلل نيروي دريايي 
ســپاه امروز به كفايت و بلوغ قدرت دست 

يافته است.
سرلشكر سالمي تأكيد كرد: اين موشك ها 
با برد صدها كيلومتــر، نقطه زن و دقيق، با 
قدرت تخريب بســيار باال و قادر به عبور از 
تجهيزات جنگ الكترونيك دشمن هستند. 
فرمانده كل سپاه با اشاره به اينكه هم اكنون 
افسران جوان بي شماري در سپاه پاسداران 
انقالب اسالمي هستند كه سامانه ها را براي 
هرگونه عمليات آني آمــاده نگه مي دارند، 
تأكيد كــرد: اگــر اراده اي در شــياطين، 
مستكبران و دشمنان ما وجود داشته باشد، 
اين جوانان شجاع و برومند، اراده آنها را در 

نطفه خفه مي كنند. 

 موشك هاي زيرزمينی سپاه 
در خليج فارس

در ششمين كنگره سراسري حزب اتحاد ملت مطرح شد 
حرکت به سمت اجماع اصالح طلبانه
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مجيد جباري
خبر نگار

 جمعه بازار پروانه كه پس از يك سال 
تعطيلي هفته گذشــته بــه باغ هنر گزارش

مجموعــه فرهنگــي گردشــگري 
عباس آباد منتقل شد، ديروز با حمايت شهرداري 
تهران، فعاليتش را به طور رســمي  در قلب ســبز 

پايتخت از سر گرفت.
اين بازار ســنتي با بيش از 20سال قدمت، به دليل 
مسائل ايمني و شــيوع كرونا تعطيل شده بود، اما 
درنهايت با تفاهمنامه مشــترك ميــان مجموعه 
اراضي فرهنگي گردشــگري عباس آبــاد، وزارت 
ميراث فرهنگي، گردشــگري و صنايع دســتي در 

اراضي عباس آباد مستقر شد و جان دوباره گرفت.
شهردار تهران در آيين بازگشايي جمعه بازار پروانه 
با بيان اينكه شيوع كرونا اقتصاد آنهايي كه روزمزد 
بودند را تحت تأثيــر قرار داده اســت، گفت: »در 
روزهايي كه كرونا بر معيشت مردم سايه انداخته، 
بايد بيشتر به فكر مردم باشــيم. بر همين اساس، 
تالش مي كنيم در بودجه 1۴00 انعطاف بيشتري 
داشته باشيم و به اقتصاد و توانمندي محلي توجه 

ويژه كنيم.«
پيــروز حناچــي ادامــه داد: »طبق آمــار، اين 
بحران اقتصــادي 30درصد جمعيت شــاغالن را 
دربرمي گيرد و شهرداري هم نسبت به اين موضوع 

حساسيت الزم را خواهد داشت.«
او اضافه كرد: »بازار پروانه از مواردي است كه كسي 
برنامه ريزي دولتي و حكومتي براي آن نكرده. اين 
بازار به عنوان يك نياز براي مردم، با ظرفيت هايي 

شكل گرفته بود كه خيلي مورد استفاده نبودند.«
شــهردار تهران به تعطيلي جمعه بازار پروانه اشاره 
كرد و گفــت: »شــرايط كرونايي در ايــن اتفاق 
تأثير داشــت. اگر مي خواســتيم پاركينگ پروانه 
را به پالســكو اختصاص دهيم بايد ســازه هايش 

مقاوم ســازي  مي شــد. توافقي براي مقاوم سازي  
پاركينگ پروانه صورت گرفت اما با توجه به شرايط 
كرونايي، فضاي سربســته با تراكم زياد مطابق با 
پروتكل ها و سالمت شهروندان نبود؛ به همين خاطر 
چند نقطه به صاحبان اين كســب وكارها پيشنهاد 
شــد. با وجود اينكــه خيلــي نقــاط در تهران، 
ظرفيت هــاي الزم را داشــتند، در نهايت اراضي 

عباس آباد مورد قبول واقع شد.«
حناچي به نمونه هاي ديگر شــهرها اشــاره كرد و 
گفت: »خيابان لشكرآباد اهواز به يكي از جاذبه هاي 
گردشگري اين شهر تبديل شده است؛ درحالي كه 
اين منطقه در زمان جنگ بسيار ناامن بود و كسي 
به آنجا نمي رفت. اين نگاه يعني توانمندســازي از 

طريق اقتصاد كه هنري كم عارضه و پربازده است 
و مي تواند به اقتصاد كشــور هم كمــك كند. در 
جمعه بازار هم، نگاه همين است. در اين بين، نقاط 
ديگري در تهران در شرايط غيركرونايي مي تواند 

دوباره مورد استفاده قرار گيرد.« 

نگاه جديد به بازار هنر
پيــش از ســخنان حناچي، سيدمحمدحســين 
حجازي، مديرعامل شركت نوســازي عباس آباد، 
بازگشــايي جمعه بازار پروانه را يك دغدغه جدي 
دانســت و گفت: »با نگاه حمايتي از كســب وكار 
و اينكه بتوانيم نگاه جديدي به بازار هنر داشــته 
باشــيم، تالش كرديم اين بــازار را كــه جايگاه 
كســب وكارهاي خرد بود، در اين محل برپا كنيم. 
البته همه اين افرادي كه اينجا فعال هستند، صرفا 
از اقشار محروم جامعه نيستند، بلكه ما هنرمنداني 
داريم كه عالقه شــان به اين جمعه بازار اســت تا 

بتوانند كاالي خود را به مشتريان عرضه كنند.«
او ادامه داد: »وقتي از سوي مديران شهري اين ايده 
مطرح شد، از نمايندگان جمعه بازار دعوت كرديم 
كه اينجا را ببينند و در نهايت قرار شد باغ هنر را به 

اين دوستان اختصاص دهيم.«

فعاليت ۱۲۰۰نفر در جمعه بازار پروانه
شهرناز ساالري، نماينده فعاالن جمعه بازار پروانه 
هــم در آيين بازگشــايي اين بازار ســنتي گفت: 
»جمعه بازار تهران از زماني شروع شد كه تعدادي 
از عتيقه فروشــان در كوچه هاي تكيه دولت شروع 
به كار كردند. بعدها اين افراد براي ســاماندهي به 
پاركينگ ناصرخسرو منتقل شدند؛ آنجا هم براي 
مدتي تعطيل و بعد به پاركينگ پروانه منتقل شد.« 
او اضافه كرد: »پاركينگ قدمت 20ساله داشت و به 
جمعه بازار پاركينگ پروانه تبديل شد. زماني اين 
جمعه بازار برند شد كه هنرمندان و كارآفرينان در 
آن فعال شدند. 1200نفر آنجا كار و كارهاي دستي 
خودشان را عرضه كردند؛ با اين اتفاق هنر در اين 

بازار احيا شد و قدمت يافت.
او گفت: »جمعه بــازار به خاطر شــرايط كرونايي 
و برخي مســائل ديگر تعطيل شــده بود. شرايط 
اقتصادي دشــوار اين روزها، فعاالن جمعه بازار را 
تحت فشار قرار داده بود تا اينكه با همت شهرداري 
تهران و اعضاي شــوراي شــهر اين بازار قديمي 
دوباره شــكل گرفت. به هرحال اميــدوارم بتوانيم 
 پروانه را در ايــن محل با كمك مديران شــهري

احيا كنيم.« 

 آيين بازگشايي جمعه بازار پروانه با حضور شهردار، اعضاي شوراي شهر و جمعي
از مديران شهري تهران در مجموعه فرهنگي گردشگري عباس آباد برگزار شد

»پروانه« به باغ هنرآمد

فرصت هاي شهريار 
پنهان شده درآلودگي معادن

۱۰۰پروژه مشاركتي »مشكل دار« در مناطق تهران
مديرعامل سازمان سرمايه گذاري و مشاركت هاي مردمي شهرداري تهران:

 كاشت ۱۷۶نهال به ياد جان باختگان
 هواپيماي اوكرايني 

حدود 100پروژه مشاركتي در سطح مناطق وجود دارد كه بين 9 تا 2۵سال قدمت دارند و از آنها 
به عنوان پروژه مشكل دار ياد مي شود.خبر

مديرعامل سازمان سرمايه گذاري و مشــاركت هاي مردمي شــهرداري تهران با بيان اين خبر، 
گفت: برخي  پروژه ها به دليل طوالني شدن، توجيه اقتصادي ندارد و برخي  شركا هم فوت كرده اند و برخي هم 
در تحوالت اقتصادي ورشكسته شده اند. مواردي هم وجود دارد كه شــريك شهرداري هم سهم شهرداري را 
پيش فروش كرده و هم متواري شده است، درواقع شهرداري تهران در چنين پروژه هايي تضاد منافع با شركا دارد.

شكراهلل بنار در گفت وگو با پايگاه خبري شهر، نبود نظارت دقيق در دوره هاي گذشته مديريت شهري را سبب 
رشد سرطاني پروژه ها در 10ســال اخير، دانســت و افزود: اكنون پروژه هايي وجود دارد كه 10سال از انعقاد 
قرارداد آن مي گذرد اما كلنگ زده نشده و سرمايه گذار هم كاري انجام نداده است و ادعاي مالكيت هم مي كند. 
مديرعامل سازمان سرمايه گذاري و مشاركت هاي مردمي شــهرداري تهران، گفت: پروژه هاي اينچنيني زياد 
هستند كه مهم ترين آنها »باران« در منطقه۴ و »پاركينگ طبقاتي دربند« و برخي  پروژه هاي مناطق 9 و 10 
است كه شريك ادعاي مالكيت كرده و ما هم شكايت كرده ايم و با رأي قاضي و براساس ماده38 توانستيم برخي 

از آنها را تعيين تكليف كنيم.

 با هدف بزرگداشت سالروز جان باختن 
مسافران پرواز شماره۷۵2 هواپيمايي يادمان

اوكراين، 1۷۶نهال به ياد آنها در بلوار 
مشاهير سازمان بهشت زهرا كاشته شد.

به گزارش همشهري، پيروز حناچي، شهردار پايتخت، 
حجت االسالم سيدمحسن محمودي، رئيس شوراي 
هماهنگي سازمان تبليغات اسالمي استان تهران و 
زهرا نژادبهرام، عضو شوراي شهر تهران از حاضران 
اين آيين بودند كه با مشاركت سپاه تهران، سازمان 
بهشت زهرا و سازمان بوستان ها و فضاي سبز پايتخت 

برگزار شد.
نماينده ولي فقيه در بنياد شهيد و امور ايثارگران در 
اين مراســم با بيان اينكه غم بزرگي است كه انسان 
عزيزانش را بر اثر يك خطاي انساني از دست بدهد، 
گفت: اين غم بســيار سنگين اســت؛ چراكه در اين 
سانحه عالمان پراستعداد كه در مسير علم آموزي گام 
برمي داشتند و دل در گرو وطن داشتند، جان باختند.

حجت االسالم يوسفعلي شكري، افزود: اين عزيزان 
به نيت علم آموزي خارج شــده اند و اگر كســي در 
راه خدا مهاجرت كند و مرگي حادث شود، خداوند 
اين مصيبت را جبران مي كند. حجت االسالم ميثم 
امرودي، رئيس سازمان فرهنگي و هنري شهرداري 
تهران نيز در اين مراســم گفت: شــهادت اين افراد 
مظلومانه بود، چراكه با شهادت سردار قاسم سليماني 
مقارن شد و ما تلخ ترين روزها را درخصوص شهادت 

شاهد بوديم.
مديرعامل ســازمان بهشــت زهرا هم گفت: امروز 
آمده ايــم در كنــار گلــزار 30هزار شــهيد دوران 
دفاع مقدس و ۴هزار شــهيد گمنام تــا ياد و خاطره 
جان باختگان ســقوط هواپيماي اوكرايني را گرامي 
بداريم. ســعيد خال افزود: قربانيان پرواز۷۵2 جزو 
نخبگان، ســرآمدان و مشــاهير علمي كشور بودند 
 كه متأســفانه در اين حادثه جان خود را از دســت

دادند.

كلنگ شارباغ امروز به زمين مي خورد 
عمليــات اجرايي ســاماندهي اراضي 

روسطحي خطوط ريلي تهران-تبريز بازآفريني
در محدوده مناطــق 1۷ و 18 امروز با 
حضور معاون اول رئيس جمهور و شهردار تهران آغاز 

مي شود.
رئيس كميسيون شهرسازي و معماري شوراي شهر 
تهران در آستانه آغاز رسمي عمليات اجرايي پروژه 
شــارباغ با حضور در محل پروژه به بررسي جزئيات 

عمليات اجرايي پرداخت.
به گزارش همشهري، محمد ساالري گفت: »عمليات 
اجرايي بخش هايي از اين طرح بسيار مهم آغاز شده 
بود كه روز شنبه 20دي )امروز( با حضور معاون اول 
رئيس جمهور و مسئوالن مديريت شهري رسما آغاز 
مي شود. اين پروژه كه پيش تر با عنوان محور نيلوفري 
شــناخته مي شــد، يكي از پروژه هاي مهم مديريت 
شــهري پايتخت اســت كه عالوه بر تأثيرات مثبت 

فرهنگي در مناطق كم برخوردار شهر تهران مي تواند 
در رونق گردشگري شهري نيز تأثيرگذار باشد.«

 او افزود: »محدوده ۵0هكتاري متعلق به شــركت 
راه آهن كشور است كه در ابتداي اين دوره مديريت 
شهري، براي واگذاري آن به شهر و شهرداري، ارقام 
بســيار قابل توجهي در حــدود ۷۵0ميليارد تومان 
طلــب مي كردند. بــا پيگيري هــاي صورت گرفته، 
اين مبلغ بــه ۴۵0ميليارد تومــان كاهش پيدا كرد 
كه نهايتا با دســتور مســاعدت آقاي اسالمي، وزير 
راه وشهرســازي و نيز دســتور دكتــر جهانگيري، 
معاون اول رئيس جمهور، اين مبلغ به 180ميليارد 
تومان رسيد. در مرحله اول مبلغ ۵0ميليارد تومان 
توسط شــهرداري تهران پرداخت شــد و يك سوم 
پروژه يعنــي 3كيلومتر از 9كيلومتــر از اين عرصه 
 در اختيار شــهرداري جهت آغــاز عمليات اجرايي

قرار گرفت.« 

 نزديكــي شــهريار به تهــران و 
تأثيراتي كه اتفاقات 2شــهر روي گزارش۲

زندگي شــهروندانش مي گذارد، 
اين 2شهر را براي هم مهم كرده است. به خاطر 
اين اهميت است كه الهام فخاري، رئيس شوراي 

استان تهران از شهريار بازديد كرد.
مسئله اي كه اين  روزها شهريار را درگير كرده، 
زيرگذر باغستان - فتح - شهريار است؛ زيرگذري 
كه از سال پيش ساختش آغاز شــد و قرار بود 
تا پايان امســال به بهره برداري برسد، اما 3ماه 
اســت كه به حالت تعليق درآمده است. ترافيك 
سه راه شهريار نه تنها ترافيك تهران را سنگين تر 
مي كند ، بلكه زندگي مردم اين شهر را هم مختل 

كرده است. 
مشكل اصلي اين پروژه اعتباراتي است كه بايد 
تخصيص پيدا كند، ولي نمي كند. يداهلل مدني، 
مديرعامل شركت آگورچين كه پيمانكاري اين 
پروژه را بر  عهده دارد از سازمان مديريت استان 
تهران گاليه دارد كه چرا بــه جاي اينكه طبق 
قرارداد اعتبار نقدي بــه پروژه تخصيص بدهد، 
اسناد خزانه اي با سررسيد 1۴02 تخصيص داده 
است اما قرار بوده هزينه پروژه از ماده23 جرايم 
رانندگي تامين شود. مدني مي گويد: »طراحي 
پروژه دي ماه ســال گذشــته آغاز شد.عمليات 
اجرايي را هم بهار امسال آغاز كرديم. تا به امروز 
بايد ۷0درصد پروژه تكميل مي شــد، اما فقط 
۴۵درصد كار پيش رفته؛ چــون از 22ميليارد 

تومان مبلغ قرارداد 1۵ميليارد تومان پرداخت 
نشده اســت.« به گفته مدني، اگر همين امروز 
پول بدهند، خرداد ســال آينده پروژه تكميل 
مي شود، اما اگر اين اتفاق نيفتد شايد تا شهريور 
هم پروژه طول بكشــد و مهم تــر اينكه هزينه 
پروژه دوبرابر مي شود. حال به گفته فخاري، قرار 
است اعتبارات اين پروژه تامين شود: »سازمان 
مديريت قول داده است كه مشكل را حل  كند. 
دســتور تخصيص بودجه را هم صادر كرده اند. 
درخواست پيمانكار اين است كه پرداخت هاي 
نقدي  پروژه مــورد توجه قرار بگيــرد. با توجه 
به وضعيتي كه بــازار كار دارد، ضرورت تامين 
اعتبارات نقدي برايشان جدي  و در اولويت است. 
بايد اين موضوع را در ســطح مديران استاني به 
نتيجه برسانيم. معطلي هر روز هم خسارت مالي 

و هم خسارت جاني دارد.«
جدا از اين، تغييــرات اقليمي دهه هاي اخير در 
غرب استان تهران، بر گردش هواي شهر تهران 
و شــهرهاي اطراف اثر منفي گذاشــته است. 
فخاري با تأييد اين موضــوع مي گويد كه بايد 
فشار بر تهران و شهرســتان هاي اطراف را كم 
كرد: »تغييرات اقليمي بخشي از مسئله است، 
بخش ديگر دســتكاري هاي انســاني و توسعه 
خارج از برنامه تهران در بعضي از مناطق ازجمله 
ساخت وســازهاي گسترده اي اســت كه اوايل 
دهه90 در منطقه22 تهران اتفــاق افتاد. اين 
ساخت و ســازها روند جريان هاي تهويه هوايي 
تهران را دچار مشــكل كرد ه اســت. تغييرات 
اقليمي جهاني و دوره هاي خشكسالي و تَرسالي 
هم كه وجود دارد، تأثيرات متفاوتي مي گذارد. 

نگاه

پروانه اي از استانبول پَر كشيد

پروانه اي هست و نيست؛ پروانه اي كه 
درست روبه روي ققنوس پالسكو، جان 
گرفته بود اما بيمار شد. به همين  خاطر 

قلبش را به ذخيره گاه سبز تهران بردند تا شايد دوباره زنده شود.
ديروز پس از مدت ها كش و قوس، باالخــره جمعه بازار پروانه كه 
كرونا و اعتراضات كسبه به جانش افتاده بود، از چهارراه استانبول 
پر كشيد و بر تپه هاي عباس آباد نشست. با اين حساب جمعه بازار 
پروانه كه نه، در واقــع جمعه بازار اراضي عباس آباد افتتاح شــد. 
اما جمعه بازار پروانه، يك جمعه بازار تنها نبــود؛ بازاري بود كه با 
فضاهاي باهويــت پيراموني اش همچــون مخبرالدوله، نادري و 
كوچه هاي برلن و مهران و بلژيك معنا مي گرفت. بازاري كه برخالف 
تصور خيلي ها، تنها محل حضور دستفروشان، خنزر پنزر فروشي ها 
و فيك عتيقه فروشي ها )عتيقه هاي تقلبي و كپي شده( نبود؛ بلكه 
فرصتي بود براي تعامالت اجتماعي، حضور شــهروندي و خروج 
چهارراه مخبرالدوله و چهارراه اســتانبول از بي رمقي در روزهاي 

جمعه.
اما حاال سؤال اينجاست كه آيا با اســتقرار جمعه بازار عباس آباد، 
همان بازار پررونق پروانه شــكل مي گيرد؟ آيا شهرونداني كه به 
يك فضاي ســبز، مدرن و با كاركردهاي گردشــگري، فرهنگي 
و تفريحي پــا مي گذارند، انتظارات شــان همان هايي اســت كه 
جويندگان جمعه بــازار پروانه بود و هســت؟ واقعيــت اما اين 
است عده اي جمعه ها به پروانه پا مي گذاشــتند كه خيلي  از آنها 
نمي دانستند دنبال چه مي گردند و چه مي خواهند. آنقدر در بين 
بساطي ها مي گشتند تا چيزي از آن بساط هاي متفاوت با خالزير و 
شيطان بازار، نظرشان را جلب كند. يعني اول حضور پيدا مي كردند 
و بعد تصميم مي گرفتند. به همين خاطر بود كه پاركينگ پروانه 
را نه مديريت شــهري و نه هيچ نهاد ديگری به جمعه بازار تبديل 
نكرد بلكه خود مردم به آن جان دادند. اما در عباس آباد، نخســت 
بايد كاركردها، المان ها و عناصر تعريف شده و همچنان به درستي 
معنا شــود تا حضور مردم رقم بخورد. درست مثل بوستان آب و 
آتش و حضرت ابراهيم، پل طبيعــت، باغ موزه دفاع مقدس، گذر 
ابريشم، بوستان نوروز، راه چوبي و... با اين اوصاف، چه خوب است 
كه مديريت جمعه بازار عباس آباد نيز در اختيار مردم قرار گيرد تا 

انتظارات الزم برآورده شود.
با همه اينها نبايد نااميد بود؛ بايد اميد داشــت كه در مسير سبز 
ايجادشده، گذري از بساطي هاي پررونق شــكل بگيرد. از سوي 
ديگر بايد درنظر داشت كه چاره اي براي حل مسائل پروانه نبود. 
بسياري از صاحبان مغازه هاي پاساژ پروانه )مغازه هاي اين پاساژ 
ملكيت دارند( بــه اين موضوع كه جمعه بازار كسب وكارشــان را 
كم رونق كرده، گاليه هاي فراوان داشــتند. اگرچه نبايد فراموش 
كرد كه موقعيت مكاني و معماري اين مركز خريد نيز در بي رونقي 
آن بي تأثير نبوده اســت. با اين حال، انتقــال جمعه بازار پروانه را 
بايد فرصتي نگريســت براي احيای محدوده چهارراه استانبول تا 
مخبرالدوله. )تقاطع هاي خيابان جمهوري و سعدي( اين محدوده 
نياز به يك بازآفريني اساســي دارد تا مانند سپهســاالر، پانزده 
خرداد و سي تير، البته در شرايط عادي و نه كرونايي، محل حضور 
شهروندان در تمامي ساعات شود؛ موضوعي كه مي تواند محل را از 

شب مردگي نيز نجات دهد.
در اين ميان بايد 2نكته را در نظر داشــت؛ نخست آنكه هميشه 
بساط گستران نزد مردم محبوب هســتند و دوم اينكه در دنياي 
امروز، بايد تالش شــود تا دستفروشان و مشاغل بي كانون، چهره 
متناسب تري با وضعيت شهر داشته باشــند. مانند اقداماتي كه 
درباره ون كافه ها و فوداستريت ها انجام مي شــود. بنابراين، گره 
احياي محدوده پاســاژ پروانــه و كوچه هاي باهويــت اطرافش 
همچنان در توجه به مشاغل خرد و توانمندسازي  محله اي است؛ 
مثل اتفاقي كه در گذشته و در دوره قاجار براي صحن امامزاده زيد 
افتاد و بساط گستراني كه ارتباطي با فضاي اصلي نداشتند، روزي 
از هفته را دور هم جمع مي شدند و به همه  چيز رونق مي بخشيدند. 
در دنيا نيز نمونه هاي فراواني از اين دست وجود دارد. مانند اقدامي 
كه مدتي پيش در پنسيلوانيا آمريكا افتاد تا مغازه هاي مركز خريد 
پيتسبورگ به واسطه حضور درست مشاغل خرد همچنان فعال 
بمانند و ورشكست نشوند. با اين تفاسير، اگرچه جمعه بازار پروانه 
به جايي ديگر منتقل شــده، اما نبايد از احياي محدوده چهارراه 

استانبول هم غافل شد.

۱۰ اتوبوس  بي آر تي، ويژه بانوان

مديرعامل شركت واحد اتوبوسراني تهران از آغاز به كار ناوگان ويژه 
بانوان شامل 10دستگاه اتوبوس جديد اختصاصي براي بانوان در 
خط۷ بي آر تي در امتداد خيابان وليعصــر  به عنوان يكي از 2 خط 
پرمسافر و پرتردد اتوبوسراني تهران خبر داد. به گزارش همشهري، 
محمود ترفع گفت: عالوه بر اين، 10دستگاه ميني بوس جديد نيز 
در اين خط پيش بيني شده كه نسبت به جا به جايي اختصاصي بانوان 
يا آقايان با توجه به تعداد مسافران در ايستگاه ها اقدام مي كنند. او 
افزود: ورود اتوبوس هاي ويژه بانوان و جابه جايي بخشي از مسافران 
اين خط پرتراكم توســط آن، در كاهش تعداد مســافراني كه از 
ناوگان استفاده مي كنند نيز مؤثر است و تا زماني كه به خدمات اين 
اتوبوس ها و ميني بوس ها نياز باشد و شهروندان از اين طرح استقبال 
كنند، آنها به خدمات رساني خود ادامه مي دهند . ترفع تأكيد كرد: 
بانوان براي استفاده از اين اتوبوس ها و ميني بوس ها و نيز آقاياني كه 
از اين ميني بوس ها استفاده مي كنند، نبايد كرايه اضافه يا هزينه 

جداگانه اي پرداخت كنند.

حامد فوقاني
دبير گروه شهر

حمل و نقل

   بازار پروانه مي تواند نهادي براي حمايت از هنر ملي باشد
عضو فرهنگي شوراي شهر تهران در مراسم بازگشايي جمعه بازار پروانه گفت: »بايد جمعه بازار سنتي پروانه را به نماد 
و حركتي با عنوان پروانه تبديل كنيم. حتي مي شود يك نهادي به اين نام تشكيل بدهيم.« احمد مسجدجامعي ادامه 
داد: »در پاساژ پروانه اتفاق بزرگي افتاده و هنرمندان ما هنر باكيفيت و قابل عرضه اي ارائه كردند؛ بنابراين مي توانيم 
اين بازار را به نهادي براي حمايت از هنر ملي در چارچوب شهر تبديل كنيم.« او گفت: »در قلب تهران زماني كه روستا 
بود، جايي به نام امامزاده اسماعيل داشتيم كه قديمي ترين اشــيای تهران آنجا خريد و فروش مي شد و امروز هم 
قديمي ترين شيء در تهران درآنجا قرار دارد. در پيرامون آن ميداني به نام ميدان سيداسماعيل بود كه محل عرضه 
اجناس عتيقه بود و به نحو ويژه اي موجب فعاليت هاي هنري هم شد. آنجا هنرمندان هم مشابه آنچه عرضه شده بود 

را مي ساختند و ادامه اين روند بود كه فضاهاي عرضه اين آثار را در خيابان منوچهري فراهم كرد. 
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جريان هوا و اثرگذاري اقليمي شهرســتان هاي 
استان بر همديگر، حتما پايتخت را تحت تأثير 

قرار مي دهد.«
يكي ديگر از موضوعاتي كه سال هاســت درباره 
شهرستان غرب تهران مطرح مي شود به معادن 
شن و ماســه غرب به خصوص معادن شهريار و 
شهرقدس برمي گردد. اين معادن با وجود همه 
هشــدارهايي كه داده شــده همچنان فعاليت 
گسترده اي دارند و باعث تخريب محيط زيست 
در محدوده رودخانه كرج شده اند. گودال هاي 
عميق اين معادن، تــردد حدود هزاران كاميون 
طي شــبانه روز به اين معادن، دستگاه هايي كه 
مه پاش و فيلتر ندارند و كارخانه هاي آســفالت 
آلودگي بســيار زيادي دارند كه بر اثر باد غالب 

غرب به شرق به شهر تهران مي رسند. 
فخاري اما ســاماندهي فعاليت ايــن صنايع را 
نيازمند حكم قضايــي مي داند: »تعطيل كردن 
اين معادن، نيازمند همكاري بين نهادي است. 
انتظار است كه استانداري محترم تهران نسبت 
به تخريب و اثرات منفي محيط زيستي كه اين 
معادن بر پهنه اســتان و به ويژه بر زندگي مردم 
مجاورش مي گذارد، كمــك كند. توقف معادن 
در مجاورت شهرها و شهرســتان ها با حرف كه 
شدني نيســت؛ اين موضوع از مواردي است كه 
هم به صدور حكم قضايي نيازمند است و هم نياز 
است كه دستگاه هاي قضايي و اجرايي روي آن 
حساس تر باشند. شايد پيش چشم نبودن اين 
گودال ها و اتفاقاتي كــه در اين صنايع مي افتد، 
موجب شــده زيان و خسارت و آســيبي كه به 
كيفيت زندگي شــهروندي مي زنند، به چشم 

نيايد.«
اين در حالي اســت كه شهرســتان شــهريار 
فرصت هاي گردشــگري هــم دارد كه مغفول 
مانده است. الهام فخاري، رئيس شوراي استان 
تهران درباره اين فرصت ها مي گويد: »شــهريار 
به جز باغ هــا و ظرفيت طبيعي، ســرمايه هاي 
ارزشــمند تاريخي و ميراث فرهنگي هم دارد. 
نزديكي به تهران باعث شــده از مجموعه هاي 
موجود در شــهريار به صورت مجموعه رفاهي و 
تفريحي موقت استفاده شــود؛ درحالي كه اين 
شهرســتان مي تواند فرصت گردشگري اقامتي 
)بيش از يك روز(را فراهم كند. انتظار اين است 
كه از ظرفيت هاي قديمي شهريار، بو مگردي ها، 
خانه باغ  ها و ظرفيت هايي كــه مي تواند درآمد 
پايدار داشته باشد، بيشتر استفاده شود. شهريار 
با داشــتن شــهرك هاي نوپديد، ظرفيت هاي 
نوينی هم براي برگزاري  رويدادهاي اجتماعي 
و فرهنگي دارد و مي شود از اين ظرفيت ها براي 
داشتن درآمدها و ارزش هاي پايدار تدبير كرد. 
رينگ دوچرخه ســواري پيرامون شهر انديشه 
يكي از اين ظرفيت هاســت. اين نوع شــهرها 
ظرفيت هاي خوبي بــراي برگزاري  رويدادهاي 
ملي و جهاني دارند و نزديكي به پايتخت فرصت 
 مثبتي است كه شهرها و روســتاهاي شهريار 
مي توانند ميزبان رويدادهاي نوآورانه باشــند. 
شهريار زيرساخت هاي تاريخي بسيار كهني هم 
دارد كه متأسفانه بهره برداري شايسته اي از آنها 
نمي شود. بازسازي و حفظ محدوده و حريم اين 
آثار و استفاده به منزله گردشگري، ظرفيت هاي 

جديدي مي تواند براي شهر ايجاد كند.« 
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نتايج يك بررســي آينده نگر از قيمت 
دالر ســال آينــده نشــان مي دهد 
درصورت دسترســي بانك مركزي به 
منابع ارزي و رفــع تحريم ها احتمال 
كاهش قيمت دالر به زيــر 20هزار تومان وجــود دارد، اما 
درصورت رفع نشــدن تحريم ها يا توافق ناقــص در زمينه 
بازگشــت آمريكا به برجام مي توان انتظار داشت كه سطوح 

24هزار تومان، حداقل قيمت دالر در سال1400 باشد.
به گزارش همشهري، قيمت ارز چالشي اساسي براي اقتصاد 
ايران است و در طول ســال هاي گذشته مشكالت زيادي را 
براي اقتصاد ايران به وجود آورده. اين مشــكالت به ويژه از 
ســال97 تاكنون روزبه روز افزايش يافته و به زعم ســازمان 
برنامه و بودجه افزايش قيمــت ارز خود به يك محرك براي 
افزايش تورم تبديل شده است. از اين منظر برآورد قيمت ارز 
در آينده براي بنگاه هاي اقتصادي ايران كه به طور مستقيم از 
نوسان هاي قيمت ارز تأثير مي پذيرند، اهميت وي ژه اي دارد؛ 
زيرا فروش و توليد اين شركت ها به طور مستقيم به نرخ ارز 
گره خورده است. در طول 2سال گذشته شركت هاي زيادي 
به دليل افزايــش قيمت ارز و تورم ناشــي از آن و همچنين 
افزايش هزينه هاي توليد ناشي از افزايش نرخ تامين مواداوليه 
قيمت هاي فروش خود را افزايش داده اند كه خود به عاملي 
براي رشد قيمت محصوالت تبديل شــده است. در چنين 
وضعيتی آنچه در شــرايط فعلي تعيين كننده نرخ ارز است، 
ميزان ورودي ارز به كشور است كه به دليل تحريم ها كاهش 
يافته و تعادل عرضه و تقاضا را به هم زده است. كاهش ميزان 
فروش نفت، بلوكه شدن منابع ارزي ايران در ساير كشورها، 
دشواري در فروش محصوالت غيرنفتي و وجود موانع مختلف 
بر ســر نقل و انتقال هاي ارزي ازجمله موانعي بوده اند كه به 
كاهش ورود ارز به كشور و رشد حباب گونه قيمت دالر منجر 
شده اند و همه آنها در نتيجه تحريم ها به وقوع پيوسته است. 
براين اساس، يك مؤسسه مطالعاتي با درنظر گرفتن سناريوي 
رفع تحريم ها با تداوم تحريم ها قيمت ارز را در ســال آينده 
پيش بيني كرده است. اين پيش بيني نشان مي دهد كاهش 

قيمت ارز وابستگي زيادي به رفع تنش هاي سياسي دارد.

كف و سقف دالر
شركت سبد گردان نويرا براســاس برآوردي كه از گذشته 
قيمت ارز انجام داده به اين نتيجه رسيده كه حباب قيمت ارز 
در مهر ماه امسال به باالترين حد خود رسيده بود، اما اكنون 
با تغيير شرايط سياسي براساس 2سناريوي رفع تحريم ها يا 

تداوم قيمت ها مي تواند تغيير كند.
مطابق اين بررســي، كاهش عرضــه ارز در بــازار به دليل 
تحريم هاي آمريكا و دسترسي نداشتن بانك مركزي به منابع 
ارزي موجب شده قيمت ارز بازار آزاد از مقدار ذاتي خود فراتر 
رود. با نزديك شدن نرخ بازار آزاد به 32هزار تومان در مهر99، 
حباب دالر نســبت به قيمت برابري قدرت خريد به بيش از 
90درصد رسيد كه همين موضوع به تشكيل حباب دارايي ها 

در اقتصاد ايران منجر شد.
اين بررسي نشان مي دهد درصورت دسترسي بانك مركزي 
به منابع خود، احتمال افت نرخ ارز به ســطوح زير 20هزار 

تومان وجود دارد. از آنجا كه بانــك مركزي به طور تاريخي 
تمايل به تعيين نرخ ارز در سطوح پايين تر از برابري قدرت 
خريد داشته است، بنابر اين درصورت رفع تحريم ها به تعادل 
رسيدن نرخ بازار آزاد در سطوح كمتر از 20هزار تومان قابل 

انتظار خواهد بود. با اين حال درصورتي كه توافقي انجام نشود 
يا يك توافق ناقص درخصوص بازگشت به برجام انجام شود، 
انتظارات تورمي با توجه به ناترازي در بودجه افزايش خواهد 
يافت و مي توان انتظار داشــت كه ســطوح 24هزار تومان، 
حداقل قيمت دالر در سال1400 باشد. بازگشت احتمالي 
آمريكا به برجــام و رفع تحريم ها مي تواند باعث بازگشــت 

آرامش به بازارها شود.

محاسبه قيمت دالر با تفاوت تورم ايران و آمريكا
در اين گزارش همچنين با داده هاي ماهانه تورم ايران و آمريكا 
از فروردين76 تاكنون و نــرخ ماهانه ارز در بازار آزاد، قيمت 
دالر براي آبان99 و همچنين سال1400 برآورد شده است. 
اين محاســبات نشــان مي دهد با فرض ثابت بودن شرايط 
حاضر درصورتي كه نرخ تورم در ايران در محدوده 20درصد 
و در آمريكا در محدوده 2درصد باشد، قيمت هر دالر آمريكا 
سال آينده به 20هزارو674تومان و درصورتي كه نرخ تورم 
در ايران به 30درصد برسد و نرخ تورم در آمريكا در محدوده 
2درصد ثابت بمانــد، قيمت دالر بــه 22هزارو397تومان 
خواهد رســيد. همچنين نتايج اين محاســبات براســاس 
سناريوي ســوم نشــان مي دهد چنانچه نرخ تورم ايران در 
ســال آينده 40درصد و در آمريكا 2درصد باشد، قيمت هر 

دالر آمريكا دست كم به 24هزارو120تومان خواهد رسيد.

   گشايش در منابع بانك مركزي
رئيس كل بانك مركزي با بيان اينكه اميدوارم به تدريج شاهد آرامش بيشتر در بازارها باشيم از انجام گشايش هايي درخصوص برخي 
منابع بانك مركزي خبر داد، اما توضيح نداد اين گشايش ها در منابع بانك مركزي شامل چه منابعي و در كدام بخش هاست. عبدالناصر 
همتي در يادداشتي در صفحه شخصي خود در اينستاگرام با عنوان »آنچه گذشت« نوشت: از ۱۵مرداد۹۷ كه تحريم ها و فشار حداكثري 
آغاز شد، تا ۱۵آبان كه تحريم بانك مركزي و بانك هاي كشور را شامل شد، بي سابقه ترين تحريم غيرقانوني وضع شده عليه اقتصاد ايران 

بود؛ تا حدي كه هيچ يك از بخش هاي اقتصاد و تجارت خارجي ايران نبود كه مشمول تحريم ها واقع نشده باشد.
رئيس كل بانك مركزي ايران ادامه داد: در سال۹۸ و سال۹۹ )تاكنون( درآمد ناشي از صادرات نفت ايران جمعا كمتر از ۲۰ميليارد دالر و 
دسترسي بانك مركزي به آن نيز بسيار كمتر بود. درآمد هاي ارزي ساالنه ناشي از صدور نفت، در سال هاي قبل، همراه با دسترسي به آن، 
ساالنه بيش از 4۰ميليارد دالر بوده است. او تأكيد كرد: با فروكش كردن انتظارات و هيجانات سياسي و رشد صادرات نفت و فرآورده های 
آن در ماه هاي اخير از يك طرف و گشايش هاي آغاز شده درخصوص برخي منابع بانك مركزي، اميدوارم به تدريج شاهد آرامش بيشتر 

در بازارها، ثبات قيمت ها و كاهش تورم باشيم.

   آمار گوشي هاي قاچاق
ابراهيم درستي، رئيس اتحاديه صوتي و 
تصويري، تلفن همــراه و لوازم جانبي در 
گفت وگو با همشــهري با بيان اينكه آمار 
دقيقي از تعداد گوشي و تبلت هاي قاچاق 
وجود ندارد، گفت: روزانه 6۵ تا ۸۵هزار 
گوشي از طريق شــركت هاي وارد كننده 
رســمي در بازار عرضه مي شود كه با نياز 
روزانه عرضه و تقاضــاي بازار همخواني 
دارد، اما تشديد مشكالت واردات رسمي 
مانند تامين و تخصيص ارز يا افزايش تعرفه 
واردات، شرايط را براي واردات و عرضه اين 

محصوالت در بازار فراهم مي كند.

نتايج يك پيش بيني آينده نگر از قيمت ارز نشان 
مي دهد درصورت رفع تحريم ها و حل تنش هاي 
سياسي، پتانســيل كاهش قيمت دالر به زير 
20هزار تومان وجود دارد، اما درصورتي كه اين 
اتفاق رخ ندهد، كف قيمت دالر براي سال آينده 

24هزار تومان خواهد بود

گفت وگو

 حسين اسدي نيا، كارشناس بازار ارز 
در گفت وگو با همشهري تحليل كرد 

 محدوده تثبيت نرخ دالر

دالر بعد از چندين هفته تثبيت و نوســان ريز در محدوده 
۲۵هزارو۷۰۰تومان، سه شنبه با افزايش به نسبت چشمگير 
قيمت مواجه شد و ۲6هزار تومان را هم ديد؛ اگرچه اين رشد 
چندان بادوام نبود و در فاصله يك روز شاهد بازگشت دالر به 
نزديكي محدوده ثبات بوديم، اما بررسي عوامل اين افزايش 
قيمت با نگاه به رويدادهاي سياســي و اقتصادي يك هفته 

اخير مي تواند تصوير روشــن تري 
از آينده بازار ارز به دســت دهد. با 
حسين اسدي نيا، كارشناس بازار ارز 
و سرمايه درباره عوامل تأثيرگذار بر 

قيمت دالر گفت وگو كرده ايم.

دالر بعد از مدت ها دوباره به ۲6هزار تومان رسيد. 
عوامل اين رشد را چه مي دانيد؟

قيمت دالر به طــور همزمان تحت تأثير مجموعــه اي از عوامل 
سياســي و اقتصادي تغيير مي كند؛ اگرچــه افزايش خاصي در 
قيمت دالر اتفــاق نيفتاده و بعد از هفته هــا تثبيت در محدوده 
25هزارو700 تومان به 26هزار تومان رســيده و االن دوباره به 
25هزارو800 تومان بازگشــته و عمال هنــوز در محدوده ثبات 
است. از لحاظ اقتصادي متأسفانه اتفاق مثبت خاصي در جهت 
كاهش فشارهاي اقتصادي نيفتاده و همچنان همه  چيز به روال 
قبل است. آقاي ترامپ همچنان تا 2هفته ديگر يعني 20ژانويه 
سر كار است. در داخل كشور عواملي مثل آغاز غني سازي  اورانيوم 
20درصدي، فشار رزم حسيني، وزير صنعت براي قيمت گذاري 
فوالد و خروج پول از بورس را در هفته گذشــته شاهد بوديم كه 
طبيعتا بعضي از اين پول ها ممكن اســت به سمت بازار ارز رفته 
باشــد. اين عوامل باعث تالطم هــاي ريز بازار دالر شــده، ولي 
همچنان رشد غافلگيركننده اي نداشتيم و قيمت كنوني دالر با 

قيمت يك ماه قبل تفاوت چنداني نداشته است.
آينده قيمت دالر را بيشتر عوامل سياسي تعيين 

مي كند يا اقتصادي؟
واقعيت اين است كه در كشــور ما قيمت دالر را مسائل سياسي 
تعيين مي كند؛ چون اگر مســائل سياسي حل شــود، مسائل 
اقتصادي هم حل مي شود. كشوري هستيم كه به دليل تحريم ها 
دچار انزواي اقتصادي هستيم؛ بنابراين ريشه مشكالت در اقتصاد 

سياسي است.
در هفته گذشته توقيف كشــتي كره جنوبي را 
داشتيم. اين اتفاق و احتمال آزادشدن دالرهاي بلوكه شده 
ايران در كره و عراق، قيمــت دالر را تا كجا مي تواند پايين 

بياورد؟
به عقيده من، قيمت دالر با آزاد شدن پول هاي بلوكه شده ايران 
خيلي پايين نخواهــد آمد. اين اتفاق هم در صــورت رخ دادن، 
ريزموج خواهد بود؛ خصوصا اينكه ايــن اتفاق به صورت يكباره 
نخواهد افتاد و درصورت رخ دادن هم به تدريج خواهد بود. فكر 
نمي كنم دالر بر اثر اين تحوالت به زيــر 25هزار تومان بيايد. به 
عقيده من چيزي كه مي تواند دالر را به قيمت هايي مثل 23هزار، 
22هزار يا حتي 21هزار تومان برساند، بازگشت آمريكا به برجام 
است كه آن هم بعيد است در چشــم انداز كوتاه مدت يك ماهه 
اتفاق بيفتد. اين اتفاق درصورتي كه رخ دهد، طي چند ماه يا حتي 
يك ســال آينده خواهد بود. به اعتقاد من تا زماني كه وضعيت 
بازگشت آمريكا به برجام مشخص نشود كاهش جدي در قيمت 
دالر نخواهيم داشــت. البته در اين زمينــه خبرهاي خوبي هم 
شنيده مي شــود؛ به طور مثال خبر بازگشت خانم وندي شرمن 
به وزارت خارجه آمريكا براي ما خبر خوبي است كه تيم معمار 

برجام دوباره در رأس كار قرار گيرند.
در صورت بازگشت آمريكا به برجام شاهد قيمت 

زير ۲۰هزار تومان براي دالر خواهيم بود؟ 
اگر اين اتفاق بيفتد، قيمت دالر بين 20 تا 22هزار تومان تثبيت 
مي شــود، ولي حتي اگر اين اتفاق هم بيفتد - كه البته هنوز در 
تحقق آن هم قطعيتي وجود ندارد - تثبيت نرخ دالر در محدوده 
20 تا 22هزار تومان موقت است و دالر دوباره آرام آرام به محدوده 
قيمت هاي باالتر بازمي گردد؛ چون بازگشــت به برجام هم تمام 
مشــكالت ما با آمريكا را حل نخواهد كرد. مشكالت بنياديني 
كه ما با بعضي كشــورهاي دنيا داريم، باعث مي شود قيمت دالر 
كاهش چنداني نداشته باشد. بزرگ ترين دشمن ما، با تعاريفي 
كه در عرصه سياســت ايران وجود دارد، آمريكاســت كه مالك 

دالر است.
در بودجه پيشنهادی دولت برای سال آينده فروش 
روزانه ۲.4ميليون بشكه نفت پيش بيني شده بود، درصورت 
بازگشت آمريكا به برجام و تحقق اين ميزان فروش، باز هم 

دالر نمي تواند تا زير ۲۰هزار تومان پايين بيايد؟
اگر دالر بتواند به زير 20هزار تومان بيايد، اين قيمت، نويز بازار 
است. بله، ممكن اســت قيمت زير 20هزار تومان را ببيند و يك 
روز يا چند روز به 18 يا حتي 16هزار تومان هم برسد، ولي نكته 
مهم اين است كه كجا تثبيت مي شود. ممكن است اتفاقات بسيار 
بســيار مثبتي بيفتد، اما من تصور مي كنم حتي درصورتي كه 
اين اتفاقات خوب در درازمدت بين 4 ماه تا يك ســال آينده - و 
نه  مدت كوتاه يك تا 2ماهه - بيفتد، باز هــم دالر حداكثر بين 
20 تا 22 هزار تومان تثبيت مي شود. نظر شخصي من اين است 
كه تثبيت بين 20 تا 22هزار تومان، ســناريوي خوش بينانه اي 
است و در شرايطي محقق مي شود كه همه عوامل براساس آنچه 
گفته شد، پيش برود. به هر حال با وضعيت كنوني اقتصاد ايران، 
قيمت تعادلي دالر بين 22 تا 23هزار تومان است و جاي كاهش 
بيشــتري ندارد. اقتصاد ايران االن در شرايطي نيست كه بتواند 
دالر زير 20هزار تومان را تحمل كند. اين نظر من نيســت؛ اين 
واقعيت اقتصاد ماســت. همه اينها در شرايطي است كه ما هنوز 
فعال چشم اندازي از مناســبات خوب سياسي نداريم. چيزي كه 
عمال روي ميز است، اين است كه ما غني سازي  20درصد انجام 
مي دهيم، ترامپ تا 2هفته ديگر هست، هيچ صحبتي در زمينه 
بهبود روابط اتفاق نيفتاده و حتــي كابينه و افراد كليدي كابينه 
بايدن مثل جك ساليوان معتقدند بايد مذاكرات جدي تري براي 
بازگشت به برجام انجام شود و شرايط برجام قبلي كافي نيست. 
عمال تا اين لحظه هيچ اتفاق مثبتي نيفتاده و نبايد منتظر تحقق 

سناريوهاي خوش بينانه بود.

آينده قيمت ارز در گرو رفع تحريم ها

 فرخنده رفائي
خبرنگار

مسكن

دالر

گزارش

افزايش وام مسكن به مسكن ملي ختم شد
بزرگ ترين پيشنهاد ارائه شده در جلسه اخير بانك مركزي، افزايش 50درصدي وام ساخت مسكن ملي بوده 

كه البته هنوز تأييد نشده است
ماجــراي بررســي 
ســقف  افزايــش 
تســهيالت بانكــي 
حــوزه مســكن در 
جلســه بانك مركزي، به پيشــنهاد وزارت 
راه و شهرســازي براي افزايش 50درصدي 
وام ساخت مسكن ملي ختم شده و احتماال، 
هيچ ثمري براي احيــاي تقاضاي مصرفي 

بازار مسكن نخواهد داشت.
به گزارش همشهري، اواسط هفته گذشته، 
معاونــت مســكن و ســاختمان وزارت 
راه وشهرســازي از برگزاري جلسه بررسي 
افزايش سقف تسهيالت مســكن در بانك  
مركزي خبــر داد؛ اما يك منبــع آگاه در 
وزارت راه وشهرســازي به همشهري گفت؛ 
محور اين جلسه افزايش وام ساخت مسكن 
است نه تسهيالت خريد. حاال، آنگونه كه از 
اظهارات محمود محمودزاده، معاون وزير راه 
و شهرسازي برمي آيد، پيشنهاد ارائه شده در 
اين جلسه افزايش 50درصدي وام ساخت 
مســكن ملي بوده كه نتيجــه نهايي آن تا 

2هفته آينده مشخص خواهد شد.

افزايش وام مســكن يا كاهش قيمت 
تمام شده

نخســتين خبر رســمي از جلســه اخير 
بانك مركــزي در زمينه تســهيالت حوزه 
مســكن را معاون مســكن و ســاختمان 
وزير راه و شهرســازي اعالم كرده اســت 
كه از تمركز جلســه بر طرح مســكن ملي 
حكايت دارد. محمود محمودزاده، با تأكيد 
بر اينكه افزايش ســقف مســكن پيشنهاد 
جديدي نيســت و از مدت هــا قبل مطرح 
شــده، مي گويد: تا كمتر از 2هفته درباره 
پيشنهاد افزايش ســقف تسهيالت مسكن 
بــراي متقاضيان طرح اقدام ملي مســكن 
تصميم گيري مي شــود و نتيجه آن اعالم 
خواهد شد. به گفته او، اين جلسه بر تأمين 
مالي طرح اقدام ملي مســكن و تسهيالت 
متمركز بــوده و وزارت راه  و شهرســازي 
به بانك مركزي پيشــنهاد داده اســت كه 
سقف وام براي طرح اقدام ملي مسكن را تا 

50درصد افزايش دهد.
محمودزاده مي گويد: هم اكنــون بانك ها 
تا 80درصد ســهم خريدار مسكن ملي را 
به متقاضيــان وام مي دهند؛ اما ســود اين 
تســهيالت باالتر از نرخي اســت كه بانك 
مسكن به متقاضيان مسكن ملي مي دهد؛ 
ازايــن رو يا بايــد منابعي را بــراي جبران 
پرداخت اين تســهيالت در نظــر گرفت يا 
اينكه بايد وام گيرنده ســود ايــن وام ها را 

بپذيرد و آن را پرداخت كند.
او با اشاره به سياست وزارت راه  و شهرسازي 
براي افزايش قدرت خريد در بخش مسكن 
مي افزايد: يا بايد مبلــغ وام افزايش يابد يا 
قيمت تمام شــده را كاهش دهيم. اين دو 
گزينه در فضاي جدا از هم پيگيري مي شود 
و متقاضي بين اين دو بايد حق انتخاب داشته 
باشد. البته محمودزاده در بخش ديگري از 
مصاحبه  خود، بدون اشاره به مسكن ملي، 
افزايش سقف وام مسكن را جزو برنامه هاي 
دولت براي حمايت از افراد واجد شــرايط 
برشمرده است اما در ادامه از پيشنهاد وزارت 
راه  و شهرســازي برای افزايش 50درصدي 
سقف وام خريد مســكن با همان نرخ سود 
سابق و دوره بازپرداخت 10ساله خبر داده 

كه عمال به مسكن ملي مربوط مي شود.

افزايش وام به  شرط تعميق ركود مسكن
باالبــردن مبلــغ تســهيالت پرداختي به 
خريداران مسكن يكي از اصلي ترين ابزارهاي 
دولت براي تحريك اين بــازار در دوره هاي 
ركود مســكن اســت كه تا حدودي به اسم 
حمايت از توليد و اشتغال در حوزه ساخت  و 
ساز نيز همراه است؛ اما بنا به وضعيت رشد 
تورم، نرخ ارز و روند صعودي قيمت مسكن، 
تقريبــا در هيچ دوره اي از 4دهه گذشــته، 
دولت ها نتوانسته اند تسهيالت حوزه مسكن 
را به حدي تقويت كنند كه مشــكل بخش 
بزرگي از متقاضيان مصرفي را برطرف كند. 
عالوه بر اين، ثابت ماندن تسهيالت مسكن 
در مقابل رشد تورم و جهش قيمت مسكن 
در برخي دوره ها به حدي طوالني است كه 
افزايــش چندصد درصدي تســهيالت نيز 

نمي تواند اين ابــزار را كارآمد كند. به عنوان 
نمونــه، در دولت يازدهم مبلغ تســهيالت 
خريد مسكن با رشــد 300درصدي مواجه 
شد و مثال در شهر تهران از 20ميليون تومان 
تا 80ميليــون تومان )از طريــق صندوق 
پس انداز مسكن يكم( افزايش يافت و حتي 
امكان دريافت تسهيالت 160ميليوني براي 
زوج هاي خانه اولي نيز مهيا شــد اما بازهم 
نسبت پوشش دهي اين تسهيالت در قياس 
با ارزش مسكن به 50درصد نرسيد. تاكنون 
موفق ترين طرح اجراشده در اين حوزه، طرح 
صندوق پس انداز مســكن يكــم بود كه در 
سال94 توسط عباس آخوندي، وزير سابق 
راه وشهرســازي و با همكاري بانك مسكن 
اجرا شــد و البته فقط در يكي دوسال اول 
توانســت مؤثر عمل كند. در ادامه با جهش 
قيمت مسكن، ســپرده گذاران اين صندوق 
نيز به فراموشي سپرده شــدند و اين افراد 
عمال از چرخه مؤثر بازار مسكن خط خوردند.

صندوق مسكن يكم احيا مي شود؟
بررسي ها نشــان مي دهد در شرايط فعلي 
نسبت پوشــش دهي كالن ترين تسهيالت 
مســكن به ارزش آپارتمان هــاي مطابق با 
الگوي مصرف به 10درصد نيز نمي رســد؛ 
ابتكار ايجاد مســكن يكم توانســته بود با 
اتكا به ابزار ســپرده گذاري قرض الحســنه 
متقاضيان، ميانگين نســبت پوشش دهي 
تســهيالت مســكن يكم زوجين را تا مرز 
50درصد ارزش واحد مســكوني متوسط 
نيز برساند. حاال اما، با در نظر گرفتن قيمت 
26ميليون  و 900هزار توماني يك مترمربع 
زيربناي مسكوني در شهر تهران، كالن ترين 
تسهيالت خريد مسكن پايتخت به اضافه وام 
40ميليون توماني جعاله، فقط كفاف خريد 
8.9مترمربع آپارتمــان را مي دهد و قدرت 
خريد مابقي تسهيالت اين حوزه نيز از 3 تا 
6مترمربع از يك آپارتمان متناسب با الگوي 
مصرف فراتر نمي رود. در اين شرايط اگر قرار 
بر احياي تقاضاي مســكن طبقه متوسط 
شهري باشد، تسهيالت خريد مسكن بايد 
تا 5برابــر افزايش پيدا كنــد. البته با توجه 

به سياســت هاي ضدتورمي بانك مركزي 
و مخالفت اين نهاد با تزريــق نقدينگي به 
بازارهــا، اصولي ترين ابزاري كــه مي تواند 
براي احياي قدرت خريد تقاضاي مصرفي 
در بازار مسكن كارآمد باشد، ادامه سياستي 
نظير صندوق مسكن اســت كه البته بايد 
با تضمين دولت و تعهد بانك مســكن در 
متناسب سازي دوره اي تسهيالت صندوق 
با قيمت مسكن اجرا شــود؛ نه اينكه مانند 
دوره فعلي، بانك مسكن در ازاي بلوكه شدن 
سرمايه ســپرده گذاران و افت 80درصدي 
قدرت خريد اين سپرده در مقابل تورم بازار 
مسكن، پيشنهاد تسويه امتياز مسكن با نرخ 
سود 12درصد را به متقاضيان دهد و آنها را 

كل از بازار مسكن حذف كند.

رؤياي مسكن ملي
تمركز سياستگذار حوزه مسكن بر تقاضاي 
مصرفي طبقه متوســط از مســير ساخت 
مسكن ملي بيش از اينكه حاصل برنامه ريزي 
و تحليل كارشناسي باشد، از عزم متوليان 
اين حوزه براي ايجاد يك يادگاري مسكني 
براي دولت برخاسته و در تالش است مانند 
مســكن مهر كه فارغ از همه كاســتي ها و 
تبعات اقتصادي توانسته نام دولت هاي نهم و 
دهم را در بازار مسكن برجسته كند، طرحي 
براي برجســته كردن نام دولــت دوازدهم 
در بازار مســكن بيابد. اين رويكرد به دنبال 
انتقادات شديد از سياســت هاي مسكني 
دولت يازدهم شكل گرفت و به واسطه كمبود 
منابع در دولت و تورم افسارگســيخته در 
اقتصاد، به سمتي رفت كه سهم متقاضيان 
مصرفي طبقه متوســط جامعــه، فقط به 
مســكن ملي محدود شــود. در ادامه، اين 
احتمال وجــود دارد كه بــا روي كار آمدن 
دولت سيزدهم و تعميق ركود بازار مسكن در 
سال آينده، دولت جديد به جاي ادامه طرح 
مسكن ملي، به سمت تقويت قدرت خريد 
مالي متقاضيان حركت كند؛ البته مشروط 
به اينكه طرح هاي مسكني مجلس جديد كه 
با هدف احياي مسكن مهر ارائه شده اند، به 

قانون الزم االجرا تبديل نشوند.
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 سيگنال منفي تصميم 
كميسيون تلفيق  به بازار موبايل 

 رئيس اتحاديه صوتي و تصويري، تلفن همراه و لــوازم جانبي در گفت وگو با 
همشهري: مصوبه كميسيون تلفيق براي افزايش دو برابري تعرفه واردات برخي 

از انواع گوشي موبايل ابهام دارد؛ اصناف امروز با مجلس رايزني مي كنند

در شرايطي كه ركود حاكم بر بازار گوشي موبايل و تبلت تشديد 
شده است، حاال فعاالن صنفي با اشاره به تصميم اخير كميسيون 
تلفيق بودجه مجلــس، از تأثير منفي افزايــش دو برابري تعرفه 

واردات بر افزايش قيمت اين محصوالت خبر مي دهند.
مشاهدات ميداني خبرنگاران همشهري از افت شديد تقاضا در بازار انواع گوشي موبايل 
و تبلت حكايت دارد. اگرچه نرخ گوشي و تبلت تابع نرخ روزانه ارز است، اما حتي سير 
نزولي و ثبات نسبي نرخ ارز نيز قادر به آشتي دادن مشتريان با بازار گوشي تلفن همراه 
نبوده است. مغازه داراني كه با همشهري گفت وگو كرده اند، مي گويند؛ باال ماندن قيمت 

گوشي و تبلت موجب كاهش شديد تقاضا شده است.

انتظار بازار موبايل و تبلت براي گراني بيشتر
هفته قبل رحيم زارع، ســخنگوي كميســيون تلفيق بودجه اعالم كــرد: با تصويب 
كميسيون تلفيق در چارچوب اليحه بودجه1400، از سال آينده حقوق ورودي گمركي 
)تعرفه( گوشي ها و تبلت هاي باالي 600دالر از 6درصد به 12درصد افزايش مي يابد. اين 
مصوبه كميسيون تلفيق گمانه زني ها درباره احتمال افزايش بيشتر قيمت گوشي هاي 
هوشمند و تبلت هاي توليدي با برندهاي مشهور را افزايش داده است. حاال زمزمه هاي 
گراني بيشتر و افزايش سهم محصوالت قاچاق از بازار مصرف به گوشي مي رسد. فعاالن 
صنفي تأكيد مي كنند درصورت اجرايي شــدن مصوبه اخير كميسيون تلفيق از سال 
آينده، باز هم شــاهد گراني بيشتر و افزايش سهم گوشــي و تبلت هاي قاچاق از بازار 

خواهيم بود.

تغيير سبك خريد و فروش گوشي و تبلت
گزارش ميداني خبرنگاران همشــهري نشــان مي دهد اين روزها براي گوشــي هاي 
هوشمند اپل و سامسونگ با قيمت هاي 40 تا بيش از 50ميليون تومان در بازار كمتر 
خريداري وجود دارد. اگرچه برخي مشتريان خاص فارغ از قيمت انواع گوشي و تبلت 
به دنبال خريد جديدترين محصوالت اين برندها هستند، اما اغلب متقاضيان به دنبال 
خريد گوشي و تبلت هايي هســتند كه با بودجه خريد آنها مطابقت داشته و با وجود 
نداشــتن برخي امكانات و نرم افزارهاي به روز قادر به رفع نياز روزانه آنها براي حضور 
در فضاي مجازي يا آموزش آنالين دانش  آموزان و دانشــجويان در منزل باشد. پيامد 
افزايش شديد و باال ماندن قيمت گوشي هاي هوشمند و تبلت در بازار، رشد تقاضا براي 
گوشي هاي موبايل برخي برندها مانند نوكيا، شيائومي، هوآوي و مدل هاي ارزان قيمت تر 
انواع گوشي هوشمند سامسونگ در محدوده قيمتي 3 تا 10ميليون تومان است. عالوه 
بر تغيير سبك خريد مشتريان در بازار گوشــي و تبلت، مغازه داران و فروشندگان اين 
محصوالت ديجيتال نيز نگرش خود به خريد يا نگهداري و فروش اينگونه محصوالت 
را تغيير داده اند به نحوي كه اكنون همانند قبل خبري از رخ نمايي انواع گوشــي هاي 
هوشمند و تبلت هاي گران قيمت در ويترين اين مغازه ها نيست و برخي فروشندگان از 
كمبود عرضه گوشي موبايل به بازار از مسير شركت هاي واردكننده رسمي يا ناتواني مالي 
خود در خريد و نگهداري چندين گوشي از يك مدل و برند خبر داده و ترجيح مي دهند 
تا اين نوع گوشــي ها را به تعداد محدود و مطابق با ميزان تقاضاي مشتريان احتمالي 
تامين و با سود مشخص عرضه كنند. كاهش شديد تقاضا و باال ماندن قيمت گوشي هاي 
لوكس انگيزه مغازه داران براي سرمايه گذاري در بازار اين گوشي ها را از بين برده است.

مصوبه اي مبهم با اهداف نامشخص 
ابراهيم درســتي، رئيس اتحاديه صوتــي و تصويري، تلفن همراه و لــوازم جانبي و 
نايب رئيس اتاق اصناف در گفت وگو با همشهري گفت: مصوبه كميسيون تلفيق مبني 
بر افزايش دو برابري تعرفه واردات گوشــي موبايل و تبلت با قيمت بيش از 600دالر 
ابهامات زيادي دارد. اهداف نمايندگان مجلس از اين مصوبه مشخص نيست. درستي 
افزود: البته اين مصوبه هنوز نهايي نشــده و امروز)شنبه(، نمايندگان اتاق اصناف در 
نشستي با كميســيون تلفيق در اين زمينه رايزني خواهند كرد. به گفته او، اگر تعرفه 
واردات اين نوع گوشي و تبلت ها براساس مصوبه كميســيون تلفيق افزايش يابد، به 
افزايش قيمت ها در بازار منجر خواهد شد. نماينده وزير صنعت در اتاق اصناف، افزود: 
درصورتي كه هدف نمايندگان مجلس از اين مصوبه برخورد با گوشــي و تبلت هاي 
قاچاق موجود در اين بازار اســت بايد گفت كه  افزايش تعرفه واردات رسمي گوشي و 
تبلت موجب به صرفه تر شدن قاچاق اين محصوالت مي شود. درستي با تأكيد بر اينكه 
متأســفانه حتي اجراي طرح رجيستري 
و ايجاد ســامانه افق نيز قادر به جلوگيري 
از واردات و عرضه گوشــي هاي هوشمند 
موبايل و تبلت قاچاق در بازار نبوده است، 
افزود: قيمت گوشــي و تبلت تابع نرخ روز 

ارز است.

تغيير رويكرد فروشندگان موبايل 
رئيــس اتحاديه صوتي و تصويــري، تلفن 
همراه و لوازم جانبي با اشــاره به ركود بازار 
موبايل، تأكيد كرد: اين روزها به دليل قيمت 
باالي محصوالت ديجيتال، مشــتريان به 
خريد گوشي متناسب با نياز روزمره و واقعي 
خود روي آورده و تقاضا براي گوشــي هاي 
گران قيمت برخي برندهاي مشــهور كمتر شده است. درســتي افزود: شرايط بازار و 
باال ماندن قيمت انواع گوشي هوشمند تلفن همراه و تبلت همچنين موجب تغيير رويكرد 
فروشــندگان اين محصوالت به خريد و عرضه آن شده؛ به نحوي كه كمتر فروشگاهي 
گوشي و تبلت را به اميد افزايش قيمت به تعداد زياد خريداري و نگهداري مي كند و اغلب 
فعاالن صنفي، فقط گوشي موبايل متقاضيان خريد نقدي را تامين مي كنند و براساس 
نرخ روز مي فروشند، در واقع مغازه داران موبايل هم فقط به اندازه نياز روزانه خود گوشي 

و تبلت را از شركت هاي واردكننده دريافت و به مشتري عرضه مي كنند.
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آيا رمز پويا آخرين گام بانك مركزي براي جلوگيري از 
سوءاستفاده ها و كالهبرداري ها از حساب هاي بانكي بود؟

رمز پويا يك تكه كوچك از يك پازل بزرگ به حساب مي آيد. رمز پويا 
نه گام اول بوده و نه گام آخر بلكه بخشــي از يك فرايند و ناشي از يك 
جراحي بزرگ است كه همه كاربران شبكه بانكي از اين جراحي متأثر 
شدند. يادمان باشد يك زماني اگر فيشــينگ رخ مي داد، مكاتبات آن 

چندهفته اي زمانبر بود و حتي بيش از يك ماه طول مي كشيد.
يعني االن رســيدگي به عمليات فيشينگ كوتاه تر 

شده است؟
اآلن اين كار به دقيقه صورت مي گيرد. همكاري مناســب، گسترده و 
برخط بين بانك مركزي، شبكه بانكي، دادستاني و پليس فتا باعث شده 

تا اين روند در لحظه انجام پذيرد.
آيا در قالب اجراي طرح رمــز پويا براي ارتقاي امنيت 

شبكه هم اقدامي انجام شد؟
بله، بعد از آن ما به سراغ ارتقاي امنيت تراكنش ها رفتيم، به نحوي كه 
خدمات مورد ارائه تحت تأثير اين تغييــر مهم قرار نگيرد. مثال هنگام 
ارسال پيامك رمز پويا، اطالعات دارنده حساب مقصد و جزئيات آن هم 
براي دارنده حساب پيامك مي شود، بدون اينكه مردم به زحمت بيفتند. 
سياست بانك مركزي اين است كه هرگونه تغيير در حوزه فناوري هاي 
نوين بانكي باهدف ارتقاي امنيت و شفافيت بدون كمترين زحمت و 

دردسر براي مردم صورت پذيرد.
در آينده مهم ترين تغيير در اين حوزه، چه خواهد بود؟

بحث اعتبارسنجي مشتريان را دنبال مي كنيم. پيشرفت هاي خيلي 
خوبي هم داشــته ايم. اين نويد را به مردم مي دهيم كه اتفاقات بسيار 
مهمي در اين حوزه رخ خواهد داد كه جزئيات آن را بعدا اعالم  مي كنيم 
و تنها به يك مثال بســنده مي كنم. همه ما ممكن اســت در دوران 
دانشجويي از صندوق دانشــجويي، وام گرفته باشيم بسياري اقساط 
اين صندوق را طي ســال هاي دور تاكنون پرداخت نكرده اند و شايد 
خيلي ها اصال يادشان نباشد كه به اين صندوق بدهي دارند. در همين 
سامانه اعتبارسنجي به همت همكاران در شركت رتبه سنجي ايرانيان، 
معوقات صندوق وام دانشجويي را در اين سامانه قرار دادند و وقتي افراد 
پس از سال ها براي دريافت وام به شبكه بانكي مراجعه مي كنند، به آنها 
گفته مي شود به دليل بدهي به صندوق وام دانشجويي نمي توانيد وام 
بگيريد چون وام دوران دانشجويي خود را تسويه نكرده ايد. جالب است 
بدانيد كه درصد بااليي از معوقات صندوق وام دانشجويي در مدت زمان 
كوتاهي تسويه شده است. پس ما شاهد اتفاقات بسيار مهمي در حوزه 

اعتبارسنجي مشتريان بانك ها در آينده خواهيم بود.
آيا اين تغييرات فقط به اعتبارسنجي مشتريان محدود 

خواهد بود؟
نه اينگونه نيست، اتفاقات مهم تر در حوزه كشف تقلب در شبكه بانكي 
رخ خواهد داد و سامانه هاي هوشمند كشف جرائم بانكي را در دست 
راه اندازي داريم. مركزي را به نام مركز واكنش سريع و عمليات مشكوك 
موسوم به »وسعت« ايجاد كرده ايم كه در اين حوزه، كارشناسان پليس 
فتا و معاونت فضاي مجازي دادستاني كل كشور، همراه بانك مركزي 

هستند.
مركز وسعت چه دستاوردي براي مردم خواهد داشت؟

اگر چند سال پيش حساب بانكي فردي را خالي مي كردند، رسيدگي 
به اين پرونده چندين هفته طول مي كشيد و فرد متخلف ممكن بود رد 
خود را پاك كند؛ اما با تاســيس مركز وسعت، فاصله بين وقوع جرم تا 
شناسايي و صدور حكم قضايي به حداقل ممكن خواهد رسيد. قرار است 
مركز وسعت پرونده ها يا تراكنش هاي مشكوك را به سرعت شناسايي و 

به آنها رسيدگي كند و جلوي نقل وانتقال پول كثيف را بگيرد.
ارتباط مردم با مركز وسعت به چه نحوي خواهد بود؟

مردم با اين مركز ارتباط مستقيم نخواهند داشت و ارتباط مستقيم و 
هوشمند ما با ديگر نهادها ازجمله پليس فتا و پليس امنيت اقتصادي 
خواهد بــود و در مرحله طراحي هســتيم و به وقتش اطالع رســاني 

خواهيم كرد.
شفاف تر توضيح مي دهيد كه اين مركز چه كاري انجام 

خواهد داد؟
خيلي ساده و شفاف بگويم كارشناسان و همكاران پليس فتا و دادستاني 
در كنار كارشناســان بانك مركزي قرار مي گيرند تا جرم يا تخلف را 
به صورت هوشمند كشف  كنيم و در لحظه درباره آن تصميم  بگيريم به 
اين ترتيب حكمي كه قاضي صادر خواهد كرد، در لحظه، جنبه اجرايي 
پيدا مي كند و با جرم به صورت آني برخورد و جلوي عمليات مشكوك 
گرفته مي شود. البته قصد داريم براي استفاده از يك سري الگوريتم هاي 
هوشمند مجوزهاي الزم را بگيريم، اگر اين كار انجام بگيرد، خالفكاران 

را به شدت تحت فشار و تنگنا قرار مي دهيم.
تفاوت اين فرايند نسبت به حال حاضر چه خواهد بود؟

در شــرايط عادي وقتي جرمي رخ مي دهد، اين جــرم بايد به صورت 
مكتوب گزارش شود. پليس فتا و ضابط قضايي آن را بررسي و پيگيري 
كنند و قاضي احضاريه صادر كند تا دادگاه تشــكيل شود، يعني اطاله 
دادرســي رخ مي دهد. اميدواريم با همكاري فوق العاده اي كه شــكل  
گرفته بتوانيــم اين اجازه را پيــدا كنيم كه قاضي اعــالم كند هرچه 
الگوريتم هوشمند مركز وسعت تشــخيص داد، تخلف يا جرم است، 
جلوي آن فوري گرفته شود و به ازاي وقوع هر جرم منتظر حكم قاضي 
نخواهيم ماند و درجا با آن جرم براساس حكم واحدي كه قاضي صادر 
كرده، برخورد خواهد شد. درواقع فردي كه جرمي را مرتكب مي شود، 
درآن  واحد زنداني مي شود البته نه زندان به معناي فيزيكي و آنچه اآلن 
وجود دارد، بلكه فرد خالفكار گرفتار زندان بانكي و مالي مي شود و از 
برخي خدمات مهم بانكي محروم خواهد شد. همين رويه را با همكاري 
پليس راهور ناجا در حوزه راهنمايي و رانندگي براي استفاده در سامانه 

اعتبارسنجي در دست اجرا داريم.
يعني ممكن است كسي كه تخلف  رانندگي داشته هم 

عالوه بر جريمه شدن با محدوديت هاي تازه اي مواجه شود ؟
اگر بتوانيم با پليس راهور ناجا به توافق برسيم، ديتاي جرائم رانندگي 
هم وارد سامانه  اعتبارسنجي مي شود و وقتي يك فرد بخواهد وام هم 
بگيرد، رتبه اعتباري او كاهش مي يابد به همين دليل افراد پرخطر در 

حوزه راهنمايي و رانندگي ممكن اســت براي دريافت تسهيالت، نياز 
داشته باشند وثيقه هاي بيشتري ارائه كنند. از همين داده ها در بخش 
خدمات بيمه اي هم استفاده خواهد شد و وقتي كسي براي بيمه كردن 
ماشين خود اقدام مي كند، به دليل پرخطر بودن شخص در رانندگي، 
بايد حق بيمه بيشتري بپردازد زيرا رفتار او براساس داده هاي مختلف 
اعتبارسنجي شده و نشــان مي دهد راننده پرريسكي است و احتمال 

تصادفات بيشتري نسبت به شهروندان ديگر خواهد داشت.
هدف چيست؛ مچ گيري؟

نه اتفاقا داريم فضايي را ايجاد مي كنيم كه زمينه وقوع جرم را براساس 
شاخص ها و استانداردها چه در حوزه بانكي و تقلب و جرائم بانكي و چه 
در حوزه هاي ديگر از مسير اعتبارسنجي مشتريان به طور محسوسي 
كاهش دهيم. نبايد به گونه اي عمل كنيم كه افرادي تخلفي را مرتكب 
شوند و سپس از نيروي انتظامي و قوه قضاييه بخواهيم جلوي متخلفان 
را بگيرد و آنها را مجازات كند بلكه با ورود داده هاي تخلف به ســامانه 

اعتبارسنجي انگيزه وقوع تخلف كاهش قابل مالحظه اي مي يابد.
با اجراي طرح رمز پويا تا چه ميزان از تخلفات ، تقلب و 

كالهبرداري ها كاسته شد؟
براساس آماري كه پليس فتا چند ماه پس از فعال سازي رمز پويا ارائه 
كرد، نشان داد از تعداد كل پرونده هاي پليس فتا 55درصد كاسته شده 
البته اين گزارش نمي توانست دقيقا منعكس كننده اثربخشي رمز پويا 
باشد زيرا بخشي از پرونده ها مربوط به تخلفات ديگري بوده، ازجمله 
اينكه مثال پسري حساب پدر خودش را خالي كرده و پرونده اي براي 
آن تشكيل شده است. وقتي به صورت دقيق تر وارد پرونده هاي مرتبط با 
فيشينگ شديم، به اين نتيجه رسيديم كه وقوع برخي از جرم ها به صفر 

رسيده و بخشي هم كاهش قابل مالحظه اي داشته است.
ميزان جرائم فيشينگ با اجراي مقررات جديد چقدر 

كاهش يافته؟
 به طوركلي شاهد كاهش 85درصدي پرونده هاي مرتبط با فيشينگ 

درنتيجه استفاده از رمز پويا بوده ايم.
آيا ميزان جرائم پس از كاهش اوليه در همان حد ثابت 

مانده؟
البته بعد از مدتي مشــاهده كرديم كه دوباره ســير فيشينگ اين بار 

به صورت دســتي در حال افزايش اســت چون رمز پويا جلوي 
فيشينگ هاي سيســتمي را گرفته بود و به همين دليل 

يكســري افراد به صورت دســتي اقدام به برداشت از 
حســاب ها مي كردنــد امــا ازآنجا كه بــه اطالعات 
مانده حساب دسترسي نداشتند، به ناچار مجبور بودند 

عددي را مبناي خالي كردن حساب ها قرار دهند.
يعني احتمال رخ دادن فيشــينگ 

به صورت دستي را پيش بيني نكرده بوديد؟
چرا اتفاقا قابل انتظار بود و در همه جاي دنيا هم همين 

مسئله تكرار شده است. انتظار اين مسئله را داشتيم و 
به همين دليل از ابتدا مراحل بعدي رمز 

پويا را طراحي كرده بوديم و اجراي 
اين مرحله مدتي طوالني شــد 
چون نرم افزار همه شركت هاي 
ارائه دهنــده خدمات پرداخت 
)psp(، فروشگاه هاي اينترنتي 
و بانك هــا را تحت تأثيــر قرار 
مي داد و اگر زودتر از موعد آن 
را عملياتي مي كرديم، تعداد 
زيادي از تراكنش هاي ســالم 
به مشــكل برخــورد مي كرد. 
هم اكنون مردم فقط يك پيامك 
را مشاهده مي كنند درحالي كه 
در پشــت رمز پويا بســياري از 

تراكنش هاي مشكوك و متقلبانه 
برگشت مي خورد و جلوي آن گرفته 

مي شود.
آيا فــاز جديد اجراي 

طرح، جرائم را كاهش نداده؟
همين هفته گذشته بود كه با اجرايي 
شدن فرمت جديد پيامك هاي رمز 
پويا، رئيس پليس فتا و رئيس پليس 
تهران بزرگ اطالع دادند كه تعداد 
پرونده هاي مرتبط مجددا به شدت 

كاهش پيدا كرده است.
و  فنــي  مبنــاي 

تكنيكي ايــن موفقيت چه بوده 
است؟

در اين حوزه 2اتفاق افتاده، نخســت 
فعال سازي ســامانه هريم3 كه نسل 
جديد رمز پويا بــود و دوم اينكه همه 
اينترنت بانك ها را موظف كرديم قبل 
از هرگونه تراكنش، يــك پيامك به 
دارنده حســاب بانكي ارسال كنند و 
پيش بيني مي كنيم كه بازهم شاهد 
كاهش عمليات فيشــينگ در آينده 

باشيم.
شــما قبال هــدف از 
برنامه هاي حوزه فناوري هاي نوين 
بانك مركزي را شفافيت، منصفانه و 
رونق محيط كسب وكار اعالم كرده 
بوديد؛ اما انتقادهايي مطرح است 
كه برخي اقدامات شــما منصفانه 
بودن و رونق كســب وكار بسياري 
را تحت تأثير قــرار داده ازجمله 

همكاري بانك مركزي با سازمان امور مالياتي يا اعمال محدوديت 
بر خدمات غيرحضوري و تراكنش هاي بانكي. چه تصميمي هست 
كه محيط كســب وكار و فعاليت افراد در حوزه تجارت اينترنتي 

آسيب نبيند. در اين باره چه توضيحي داريد؟
واقعا تصميم گيري در اين حوزه بسيار سخت و پيچيده است؛ ازيك طرف 
شاهد فعاليت مجرمانه و تخلفاتي ازجمله كالهبرداري و فرار مالياتي 
هســتيم و اســتانداردهاي بين المللي تأكيد دارد كه بايد جلوي اين 
فعاليت ها گرفته شــود. از طرف ديگر با كســب وكارهاي نوين مواجه 
هستيم كه چابك هستند و شرط بقاي آنها استفاده از خدمات مطلوب و 
امن بانكي است؛ بنابراين برقراري شفافيت در حوزه پرداخت هاي بانكي 
سخت و پيچيده است و اگر كمي سهل انگاري كنيم، شاهد رشد تخلفات 
خواهيم بود و اگر هم بيش ازحد سختگيري كنيم، كسب وكارها آسيب 
مي بينند؛ بنابراين آسيب نديدن كسب وكارها اولويت نخست ماست اما 

بايد به برخي مسائل هم توجه كنيم.
اما در رابطه با همكاري بانك مركزي و سازمان مالياتي 
در ارتباط با تراكنش ها و پايانه هاي فروشــگاهي خيلي انتقاد 

مطرح است.
ببينيد اينجا ما تصميم گيرنده نيستيم بلكه مجري قانون هستيم و بايد 
تابع قانون باشيم. به همين دليل در طراحي سامانه ها به گونه اي 
عمل مي كنيم كه فضاي كسب وكار ســالم تر و شفاف تر با 
احتمال وقوع پايين تخلف باشــد و هدف ما دور كردن 
تخلفات و تقلب ها از محيط كســب وكارها و كمك به 
رقابت شفاف است. مسئله خيلي روشن است، بسياري 
مي خواهند سالم كار كنند اما نمي توانند چون رقيب او 
كارش را ناسالم انجام مي دهد؛ يكي ماليات قانوني اش 
را مي دهد و ديگري كه رقيب اوست، ماليات نمي دهد. 
در چنين وضعيتي فردي كه سالم كار مي كند، بازارش 
را از دست مي دهد و مجبور به پنهان كاري براي كاهش 
هزينه هاي خود مي شود. سالم سازي محيط 
كســب وكار تنها با اجراي درست و 
يكســان قانون براي همه درست 
مي شــود؛ بنابرايــن انتقادها را 
مي پذيريم اما در نبرد ســخت 
براي سهولت محيط كسب وكار 
و كاهش تخلف و تقلب به سر 

مي بريم.
پشــت پــرده 
حساب هاي اجاره اي چيست 
و چرا اين پديده در مســير 
رونق فعاليت سايت هاي قمار 

و شرط بندي رايج شده است؟
طبق قوانين فعلــي اينكه فردي 
حســاب بانكــي اش را در اختيار 
ديگري قــرار دهد، به خــودي خود 
جرم انگاري نشده يعني با خأل قانوني 
مواجهيم كه البته درصدد رفع آن 
هستيم. طبق اصالحيه مدنظر در 
قوانين، قرار دادن حساب بانكي در 
اختيار ديگري در قانون جرم تلقي 
خواهد شــد؛ اما مردم بايد بدانند 
كه تمام تبعات احتمالي ناشي از 
سوءاستفاده از حسابشان متوجه 
شخص دارنده حســاب اجاره اي 
است. افرادي ماه ها و سال هاست 
در زندان هستند چون از حساب 
بانكي شــان چه بااطــالع يا بدون 
اطالع سوءاســتفاده شده و اثبات 
سوءاستفاده از حساب هاي اجاره اي 
بسيار سخت است. براساس مقررات 
مربوط به مسئوليت دارنده حساب 
بانكي و برمبناي تشديد مجازاتي 
كه بــه زودي اعمال خواهد شــد، 
به صراحت هشــدار مي دهم اجاره 
دادن حســاب هاي بانكي تبعات 
ســنگيني به همراه خواهد داشت 
و قطعا افــراد متخلف پشــيمان 

خواهند شد.
چگونه و چه مجازاتي 

ممكن است اعمال شود؟
يكــي از بحث ها، محــروم كردن 
آنها از همه خدمــات الكترونيك و 
غيرحضوري بانك هاست و اين افراد 
ديگر حق استفاده از كارت بانكي، 

موبايل بانك، اينترنت بانك و نظاير آن را ندارند و براي هر خدمت بانكي 
بايد به شعبه مراجعه كنند. حتي خريد هاي روزمره هم بايد به صورت 
نقدي صورت گيرد و نمي توان از كارت بانكي خريد كرد. البته اين حداقل 
مجازات و محدوديت ها خواهد بود و كساني كه از حساب آنها عمليات 
پولشويي صورت مي گيرد، جرائم سنگين تر حتي زندان در انتظارشان 
خواهد بود و به همين دليل هشدار مي دهيم كه به هيچ عنوان حساب 

بانكي خود را در اختيار ديگري قرار ندهيد.
شايد خيلي ها خبر نداشته باشند وقتي حسابشان را 
اجاره مي دهند و ماهانه مبلغي به حسابشان واريز مي شود، چه 

عملياتي روي حسابشان صورت مي گيرد.
اگر كسي بابت اجاره يك حساب بانكي چند ميليون تومان به حساب 
فرد واريز مي كند، فرد اجاره كننده حساب، صدها برابر آن سود مي كند 
ولي تمام مسئوليت ناشي از ســود صدها برابري را بايد فردي بپذيرد 
كه حسابش را اجاره داده است. از سوي ديگر هويت فردي كه در حال 
ارتكاب جرم است، مخفي مي ماند. با اين حساب ها فعاليت هاي مختلفي 
صورت مي گيرد و بخش عمده اي از عمليات پولشويي از كانال همين 
حساب هاي اجاره اي صورت مي گيرد. صريح مي گويم كه پولشويي تا 
حد زيادي به همين حساب هاي اجاره اي وابسته است؛ يعني هر پولي 
كه منشأ آن عمليات متقلبانه، متخلفانه يا جرم باشد، يعني پولشويي؛ 
اين پول هاي كثيف و ســياه را در حســاب هاي اجاره اي شست وشو 
مي دهند و هويت افراد متخلف پنهان مي ماند. ازجمله پول ناشــي از 
قمار، مواد مخدر، آدم ربايي و بدتر از همه پولي است كه براي تأمين مالي 
تروريسم در اين حســاب هاي اجاره اي شست وشو داده مي شود. براي 
دنيا به قدري بحث مبارزه با تأمين مالي تروريسم جدي است كه آن را 
از مبارزه با پولشويي جدا كرده اند و خيلي وقت ها افراد متوجه نيستند 
كه از حسابشان پولي منتقل مي شود كه اين پول ممكن است براي ترور 

يك نفر جابه جا شود.
پس برخي تغييرات و محدوديت هاي اعمال شــده، 
به دليل اجراي اســتانداردها و مقررات بين المللي براي مبارزه با 

پولشويي و تأمين مالي تروريسم است؟
مقررات بين المللي بسيار كاملي در اين زمينه در دنيا وجود دارد و ما در 
كشور هم قانون مبارزه با پولشويي خودمان را اجرا مي كنيم كه تأكيد 

دارد منشأ هرگونه پولي بايد روشن شود.
آيا اين اطالعات در اختيار نهادهاي خارج از كشور قرار 

نمي گيرد؟
نه به هيچ عنوان. هم اكنون هيچ گونه مبادله ديتايي با خارج از كشــور 
نداريم ولي بدانيم محدوده مبارزه با پولشويي به كل دنيا برمي گردد و از 
آنجاكه برخي جرم ها بين كشورهاي مختلف تقسيم مي شود، يك سري 
ســازوكارها و نهادهاي بين المللي براي همكاري كشورها در مبارزه با 
پولشويي ايجادشده كه هر كشور براساس قانون و مقررات داخلي اش 

تصميم مي گيرد كه اين همكاري به چه نحوي باشد.
آيا اين آمار مربوط به كل شبكه بانكي است يا بيشتر 

متوجه بانك هاي خاصي است؟
ما آمارها را براساس يكســري شــاخص ها در ارتباط با بانك ها رصد 
مي كنيم و اگر تعداد حساب ها يا تراكنش هاي مشكوك يك بانك از حد 
تعيين شده، بيشتر شود، آن بانك را زير ذره بين قرار مي دهيم كه تاكنون 

مورد خاصي نداشتيم.
اخيرا در توييتي از شناسايي 70هزار حساب مرتبط با 
قمار خبر داده ايد. چرا بانك ها به افرادي كه قمار مي كنند خدمات 

مي دهند؟
اشتباه نكنيد؛ هيچ بانكي به هيچ قماربازي خدمات نمي دهد؛ اما از آنجا  
كه درگاه هاي قمار براي جلب اعتماد خود اعالم مي كنند كه داراي درگاه 
رســمي تحت مجوز بانك مركزي يا فالن بانك هستند، اين برداشت 
صورت گرفته كه بانك ها به قماربازها خدمات مي دهند كه اشتباه است.
پس وقوع هرگونــه تخلف در سيســتم بانكي را رد 

مي كنيد؟
البته درگذشته يك سري تخلفاتي رخ داده بود كه با آنها برخورد شد و 
اآلن هيچ درگاه رسمي بانكي در اختيار قماربازها قرار ندارد؛ اما عمده 
اين درگاه ها با حساب ها و درگاه هاي اجاره اي مرتبط است و قماربازها 
به صورت مستقيم از اين درگاه ها اســتفاده نمي كنند بلكه يك درگاه 
تقلبي و صوري نشان داده مي شود و اطالعات حساب افراد را مي گيرند 
و در پشت پرده، اطالعات دريافت شده به درگاه بانكي منتقل و عمليات 
نقل وانتقال صورت مي گيرد. براي همين اســت كه سامانه هوشمند 
به سراغ ســايت هاي قمار رفته و اينگونه بود كه حساب 70هزار نفر را 

شناسايي كرديم.
70هزار حساب بانكي يعني اينكه 70هزار نفر درگير 

قمار بوده اند؟
افراد شناسايي شده بيشتر بوده و اينها مواردي هستند كه از حد خاصي 

باالتر قمار مي كردند و پرونده شان براي قوه قضاييه ارسال  شده است.
طبيعتا اقدام هاي خود را براساس سامانه هاي هوشمند 
هماهنگ مي كنيد، اين سامانه هوشمند دقيقا چگونه عمل مي كند؟

ما 3حوزه را به طور مشــخص هدف قرار داده ايم. اول حساب يا كارت 
اجاره اي شناسايي مي شود و درجا يك حكم قضايي صادر مي شود و در 

مهران محرميان، معاون بانك مركزي در گفت وگو با همشهري از پشت پرده اجاره حساب هاي بانكي، برخورد با قماربازها و تحوالت آينده مي گويد

نبرد با پول هاي كثيف و حساب هاي مشكوك
مراقب حساب بانكي تان باشيد و آن را اجاره ندهيد، مراقب سايت هاي شرط بندي و قمار باشيد و حواستان باشد كه  گزارش
ناگهان گرفتار پولشويي نشويد. ماجرا چيست؟ علت اين همه هشدار چيست؟ بانك مركزي مي گويد: با وضع عوارض 
يا ماليات بر تراكنش هاي بانكي مخالف است اما در عين حال هشدار مي دهد حساب بانكي شان را در اختيار ديگران 
قرار ندهند. مقامات بانك مركزي با صراحت تأكيد مي كنند: اگر كسي بابت اجاره يك حساب بانكي چند ميليون 
تومان به حساب فرد ديگري واريز مي كند، فرد اجاره كننده حساب صدها برابر آن سود مي كند اما تمام مسئوليت ناشي از سود صدها 
برابري را فردي بايد بپذيرد كه حسابش را اجاره داده است. گفته شده با اين حساب ها فعاليت هاي مختلفي صورت مي گيرد و بخش 
عمده اي از عمليات پولشويي از كانال همين حساب هاي اجاره اي صورت مي گيرد. مهران محرميان، معاون فناوري هاي نوين بانك مركزي 
در گفت وگويي 45دقيقه اي به پرسش هاي همشهري درباره كاهش فيشينگ ها با رمز پويا، مركز واكنش سريع و عمليات مشكوك بانك 
مركزي، پشت پرده اجاره حساب هاي بانكي، برخورد با قماربازها و نبرد با پول هاي كثيف و سياه، معامالت رمز ارزها، وضع ماليات بر 

تراكنش هاي بانكي و تشكيل پرونده مالياتي براي دارندگان كارت خوان بانكي پاسخ داده است.

شبكه بانكي جاري شده و آن حساب ها بسته مي شود. طبيعتا كساني 
كه به حساب هاي شناسايي شده پول واريز مي كنند قماربازان هستند 
كه آنها را شناسايي و به قوه قضاييه معرفي كرده ايم. قوه قضاييه هم اين 
افراد را به 4دسته تقسيم كرده است. براي كساني كه مبلغ تراكنش آنها 
پايين است و يا جرمشان سبك باشد، يك پيامك هشدار ارسال مي شود، 
عده اي كه جرمشان كمي بيشتر از حد تعيين شده باشد، پيامك اخطار 
فرستاده مي شود، براي دسته سوم كه تراكنش  آنها بيشتر باشد، براساس 
حكم قضايي اخذشده، حساب بانكي افراد مسدود مي شود و براي دسته 
چهارم يا قماربازهاي حرفه اي پرونده قضايي تشكيل مي شود. هدف سوم 
ما درگاه هايي هستند كه اين پول ها را به مقاصد ديگر ارسال مي كنند كه 
هدف نهايي شان پولشويي است و هر 3 هدف با هم شناسايي و به مرجع 

قضايي معرفي مي شوند.
آيا پشت ماجراي دالر ســليمانيه، دالر هرات و نظاير 

آن هم اين حساب هاي اجاره اي قرار دارند؟
بله. اتفاقا كارهاي زيادي در اين حوزه انجام شــده و  به دليل محرمانه 
بودن كمتر اطالع رســاني كرده ايم. در ارتباط با بازار ارز تأييد مي كنم 
كه اين مســئله مصــداق دارد. اتفاقا رئيس كل بانك مركزي بســيار 
حساس و مسئوالنه وارد شده و دستوراتي را داده  اند ازجمله يكسري 
دســتورات محدودكننده نظير منع جابه جا كردن باالي 100ميليون 
تومان از كانال هاي غيرحضوري. البته كه مشــكالتي ايجاد كرد ولي 
الزم بود. نتيجه آن از 24آذرماه98 مشــاهده شد كه باعث جلوگيري 
از روند صعودي قيمت ارز، تحت تأثير همين مســئله شد. از وقتي اين 
محدوديت ها را اعمال كرديم، جلوي بسياري از سوداگري ها در بازار ارز 
گرفته شد و شبكه هوشمند بانك مركزي در حال رصد اين فعاليت ها با 

همكاري نهادهاي ذيربط است.
برگرديم به چالــش ماليات و دارنــدگان پايانه هاي 
فروشــگاهي كه با انتقادهايي همراه شــده؛ برخي مي گويند 
بسياري از كسب وكارها دچار دردسر خواهند شد. آيا اين نقدها 

را مي پذيريد؟
قانون، بانك مركزي را ملزم كرده هر فردي كه داراي ابزار پرداخت بانكي 
است، بايد پرونده مالياتي داشته باشد. اگر ما چشم بسته اين قانون را 
اجرا مي كرديم، مشكالت زيادتري ايجاد مي شد. يك سال است به طور 
فشرده با سازمان امور مالياتي جلساتي داشته ايم و دستور وزير اقتصاد 
براي حذف كد اقتصادي هم بسيار راهگشا بود و حاال كد ملي افراد يا 
شناسه ملي اشخاص حقوقي به عنوان كد مالياتي شناخته خواهد شد. 
هم اكنون كساني كه داراي دستگاه كارتخوان هستند برايشان به صورت 
خودكار پرونده مالياتي تشكيل مي شود و افرادي كه جديد بخواهند 
دستگاه كارتخوان بگيرند ســازمان امورمالياتي  صفحه اي را طراحي 
كرده كه بايد آن را تكميل كنند تا پرونده مالياتي برايشان تشكيل شود.

نتيجه تصميم مشــترك بانك مركزي و سازمان امور 
مالياتي در اجرا چه خواهد بود؟

ممكن اســت كســاني داراي دســتگاه كارتخوان باشــند اما از آن 
براي كســب وكار اســتفاده نكنند، مثل مسجدها، اشــخاص خير يا 
كسب وكارهاي كوچك خانگي كه يا از معافيت مالياتي بهره مند هستند 
يا در همان لحظه به آنها رسيدگي مي شود به نحوي كه در صفحه ثبت نام 
مالياتي، فرد وضعيت خودش را اعالم مي كنــد كه در حال انجام يك 
فعاليت تجاري نيست و قرار نيست اين افراد هدف اجراي قانون باشند. 
نكته مهم اين است كه هدف قانونگذار و هم ما به عنوان مجري قانون، 
كساني هستند كه گردش مالي باال دارند و تمام تالش ما اين است كه 

كسب وكارهاي كوچك از اجراي اين قانون آسيب نبينند.
چگونه بعد از 10سال كارمزد بانك ها افزايش پيدا كرد؟ 
چرا بانك مركزي اصرار داشت كارمزد بانك ها بايد افزايش يابد؟ آيا 

بانك مركزي طرف بانك هاست يا طرف مردم؟
البته كه اين كار آسان نبود. كل درآمد بانك ها از محل درآمدهاي مشاع 
نظير سود تسهيالت بانكي و درآمدهاي غيرمشاع يا اختصاصي بانك 
نظير كارمزدها و خدمات خاص تأمين مي شود. بخش زيادي از درآمد 
مشاع بانك ها در قالب سود سپرده به سپرده گذاران پرداخت مي شود و 
درصدي از آن سهم بانك خواهد بود. به هر ميزان كه درآمد غيرمشاع 
بانك نظير كارمزدها افزايش پيدا كند، بانك مي تواند تسهيالت با نرخ 
پايين تري بپردازد. بخشــي از انتقادها از باال بودن نرخ سود تسهيالت 
و وام يا سختگيري بانك ها به اين دليل است كه درآمدهاي غيرمشاع 
بانك ها پايين است درحالي كه سهم درآمدهاي غيرمشاع بانك ها در 
دنيا از 20درصد به باالســت و برخي بانك هــاي دنيا باالي 50درصد 
درآمدشان غيرمشاع است؛ اما اين نسبت در مورد بانك هاي ايران بسيار 
پايين و زير 10درصد است كه هزينه آن را درنهايت مردم مي پردازند. 

كسي كه از بانك خدمات مي گيرد بايد پول آن را بپردازد.
اما اين سؤال مطرح است كه وقتي مردم پولشان نزد 
بانك هست و بانك از آن استفاده مي كند چرا بايد بابت انجام كاري 

بازهم كارمزد بگيرد؟
شــما ببينيد بانك هاي دنيا چه كار مي كنند همه دنبال افزايش سهم 
درآمدهاي غيرمشاع هستند و اگر بانك هاي ايران هم به همين سمت 
بروند مي توانند خدمات بهتر و ازجمله تسهيالت با نرخ پايين تري بدهند 
كه البته به دليل مشكل ناترازي بانك ها اين اتفاق در بلندمدت رخ خواهد 
داد. با وجود افزايش كارمزد، بانك ها كمتر از 10درصد هزينه خدمات را 
از مشتريان مي گيرند. اآلن هزينه صدور يك كارت بانكي با قيمت هاي 
سال98 حدود 12هزار تومان است درحالي كه اآلن بانك بابت صدور 
هر كارت بانكي 3هزار تومان از مشتري مي گيرد. فكر نكنيد اين هزينه 
را بانك مي دهد بلكه اين هزينه را بانــك در نهايت از محل نرخ باالي 

تسهيالت از خود مردم مي گيرد.
اين روزها گرفتن عوارض يــا ماليات بر تراكنش هاي 

بانكي هم خيلي داغ شده، موضع رسمي بانك مركزي چيست؟
بانك مركزي با گرفتن عوارض يا وضع ماليات بر تراكنش هاي بانكي 
مخالف است. اين طرح سال ها در دنيا امتحان شــده و نتيجه نداده و 
موضوعي نيست كه ما تازه آن را كشف كرده باشيم. اين مسئله عمدتا 

ريشه در كشورهاي آمريكاي مركزي و آمريكاي التين دارد.
به چه دليل اين كشــورها دنبال ماليات يا عوارض بر 

تراكنش ها بوده اند؟
چون بخش عمده اي از اقتصاد اين كشورها تحت تأثير تجارت بر قاچاق 
مواد مخدر قرار دارد و نمي توانند از اين فعاليت ها ماليات بگيرند، دنبال 
وضع عوارض يا گرفتن ماليات از تراكنش هاي بانكي رفتند. تقريبا اكثر 
قريب به اتفاق كشورهاي يادشده در مدت كوتاهي شاهد موفقيت اين 
سياست بودند و افراد براي اينكه ماليات يا عوارض ندهند دنبال راه هاي 
ديگر رفتند و اين سياست عمال شكست خورد. حاال چرا وقتي مي دانيم 
سياستي كه ممكن است در كوتاه مدت يك درآمد مقطعي داشته باشد 
اما در بلندمدت نتايج و عوارض بسيار زياد و نامطلوبي دارد مي خواهيم 

امتحان كنيم؟
اين عوارض نامطلوب چه مي تواند باشد؟

خيلي صريح مي گويم كه همين شــفافيت فعلي كه در تراكنش هاي 
بانكي شاهد آن هستيم را از دست خواهيم داد و افراد راه هاي ديگري را 
پيدا مي كنند كه به كاهش شفافيت منجر خواهد شد و بازار راه خودش را 
پيدا مي كند. وقتي يك كارمند اول مالياتش را مي پردازد و بعد حقوقش 
را دريافت مي كند، پس از ســال ها كار كردن مقــداري پول پس انداز 

مي كند و مي خواهد آن را تبديل به يك كاال كند، 
چرا بايد دوباره از اين پــول درصدي را به عنوان 

ماليات يا عوارض به دولت بپردازد؟ اين كار مردم را در مقابل حاكميت 
قرار مي دهد و بانك مركزي با آن موافق نيست.

مركزی را به نام مركز واكنش سريع 
و عمليات مشــكوك موســوم به 
»وسعت« ايجاد كرده ايم ؛ با تاسيس 
مركز وسعت، فاصله بين وقوع جرم 
تا شناسايی و صدور حكم قضايی به 
حداقل ممكن خواهد رسيد. مركز 
وســعت  پرونده ها يا تراكنش های 
مشكوك را به سرعت شناسايی و به 
آن رسيدگی و با متخلفان برخورد 

مي كند
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شايد طي اين سال ها هيچ آدمي به اندازه محمدرضا ساكت در 
فوتبال ايران اختيارات نداشته و هيچ آدمي هم به اندازه او از 
پاسخگويي طفره نرفته است. مديرعامل فعلي سپاهان كه زمان 
عقد قرارداد خانمان برانداز با ويلموتس دبير كل فدراسيون بود، 
به تازگي در يك مصاحبه بلند گوشه اي هم به آن داستان زده 
و گفته: »جريان هايي خارج از كشــور ويلموتس را نسبت به 
همكاري با فدراسيون بدبين كردند.« به همين راحتي؛ تمام 
شد و رفت. ديديد كاري نداشت؟ داستان ويلموتس را هم مثل 
آلودگي هوا، گراني، تورم، بيكاري و بقيه مشــكالت بيندازيد 
گردن عوامل خارجي و راحت لذتش را ببريد. هرچند انصافا 
اين نكته اول بايد به ذهن مهدي تاج مي رسيد، اما اينجا رفيق 

قديمي روي دست او بلند شد. آفرين آقاي ساكت! 

صددرصدتقصيرخارجيهاست

به نظر مي رســد حتي درخشش در مســابقه اخير العربي برابر 
الخور هم شرايط مهدي ترابي را تغيير نداده و او همچنان نزديك 
ليست خروجي قرار دارد. ترابي در اين بازي توانست نخستين 
گل فصلش را براي العربي بزند، اما گفته مي شود باشگاه درصدد 
حذف نام او است تا يك جاي خالي براي يوسف المساكني تونسي 
باز شود. اين گزارش رسانه هاي قطري است و ما بي خبريم، اما 
امثال ترابي كه جذب پول قطري ها مي شوند بايد انتظار چنين 
رفتارهايي را هم داشته باشــند. آنها با كمي پول بيشتر قادرند 
بازيكني بهتر از ترابي بگيرند و اينجاست كه امثال او را مثل آب 
خوردن كنار مي گذارند. تنها كافي است خبرها را دنبال كنيد و 
ببينيد باشگاه هاي متمول قطري چطور بازيكنان خارجي شان را 

بين هم پاسكاري مي كنند.

اينقانون»پول«است

در هياهوي خبر فسخ قرارداد حجت حق وردي با پيكان، يك 
بازيكن ديگر هم از جمع خودروســازان جدا شد و او مهدي 
شريفي بود. شــريفي زماني از مهم ترين استعدادهاي فوتبال 
ايران به شمار مي آمد و اوج درخشــش او در ليگ سيزدهم با 
پيراهن ســپاهان بود، اما پس از گذراندن خدمت سربازي در 
تراكتور، اين بازيكن هرگز سايه اي از آن مهاجم تيزچنگ قبلي 
هم نشان نداد. شريفي در اين مدت به پيراهن پرسپوليس هم 
رسيد، اما عمدتا نيمكت نشــين بود و هر زمان هم كه به بازي 
گرفته شد چيزي نشان نداد. حضور در سومقاييت آذربايجان 
گزينه بعدي او بود و ابتداي فصل هم به پيكان پيوست، اما آنقدر 
بازي به او نرســيد كه ترجيح داد جدا شود. اين عجب سقوط 

وحشتناكي است براي بازيكني كه فقط 28سال دارد.

اصالچيشديپسر؟

نكته بازي كانديداتــوري علــي كريمي براي رياســت 
فدراســيون فوتبال ايران، خبــر جالب هفته 
گذشــته بود كه ديروز با ثبت نام رسمي اين 
ستاره ســابق فوتبال شكل جدي تري به  خود 
گرفت. شــماره8 ســابق تيم ملي و جادوگر 
محبوب فوتبال ايران، روز گذشــته به شــكل 
رســمي براي حضور در انتخابات فدراسيون 
فوتبال ثبت نام كرد امــا گام مهم تر را زماني 
برداشــت كه مهدي مهدوي كيــا را به عنوان 
گزينه اش براي نايب رئيســي اول فدراسيون 
معرفي كرد. به نظر مي رســد با چهره موجه و 
مقبولي كه مهدوي كيا نــزد فوتبالي ها دارد، 
ورود او پروژه علي كريمــي را جدي تر خواهد 
كرد.روزي كه علي كريمي براي نخســتين بار 
از تصميمش براي حضــور در انتخابات خبر 
داد، هواداران فوتبال با شــور و حال خاصي به 
اين خبر پرداختند اما ديدگاه كارشناســان و 
صاحب نظران اين بود كه كريمي شانسي براي 
جلــب آراي مجمع نخواهد داشــت. كاپيتان 
سابق پرسپوليس و تيم ملي از تحصيالت عاليه 
برخوردار نيست و سابقه مديريتي خاصي هم 
ندارد. ضمن اينكه گرفتن رأي از اعضاي مجمع 
و روساي هيأت ها مشكالت خاص خودش را 
دارد و شايد اعتبار ورزشي علي كريمي در مقابل 
البي هاي سياسي ديگر نامزدها كاري از پيش 
نبرد. بنا بر همين داليل كسي شانس چنداني 
براي انتخاب علي كريمي قائل نبود. اما معرفي 
مهدي مهدوي كيا به عنوان نايب رئيس اول در 
كابينه كريمي، باعث شده اهالي فوتبال به شكل 
جدي تــري فعاليت هاي اين گــروه را دنبال 
كنند. مهدوي كيا از چهره هاي موجه و مقبول 

ورزش ايران است كه حضورش مي تواند وزن 
كابينه علي كريمــي را چندبرابر كند. با توجه 
به مشــغله هاي زيادي كه مهدوي كيا به شكل 
همزمان در هامبورگ آلمان و آكادمي كيا دارد 
و البته بي ميلي هميشگي او براي گرفتن سمت 
در فوتبال ايران، به نظر مي رســيد كريمي كار 
سختي براي جلب رضايت او داشته باشد. اما 
كريمي در اين كار موفق شد و روز گذشته رسما 
مهدوي كيا را براي پست نايب رئيس اول معرفي 
كرد. البته كريمي همزمان با معرفي مهدوي كيا، 
يك پســت هم در اينســتاگرام منتشر كرد و 
ضمن تشكر از مهدي خطاب به اين همبازي 
ســابقش نوشــت: »در اصل رئيس شماييد، 
مهدي جان.« مهدوي كيا هم در كامنتي پاي 
همين پست نوشــت: »مي دانيم كه با هدف 
خدمت به فوتبــال مملكت قــدم در اين راه 
گذاشته اى و ما نيز مثل گذشته كه در زمين 
فوتبال يار و حامي ات بوديــم، در اينجا نيز از 
هيچ كمكى دريغ نخواهيم كرد و با مشورت و 
دلسوزى افراد سالم و متعهد در فوتبال كشور، 
در كنارت خواهيم بود. به اميد روزهاى خوب و 
موفقيت هاى فوتبال ايران.« كريمي براي پست 
نايب رئيس دوم هم سعيد دقيقي مهاجم سابق 
فوتبال ايران را معرفي كرده كه حاال با مدرك 
دكتري يكي از چهره هاي تحصيلكرده  ورزش 
ايران محسوب مي شــود. بايد ديد اين گروه 
كامال فوتبالي مي توانند خودشان را به عنوان 
يك مدعي جــدي در انتخابات فدراســيون 
مطرح كنند يا نه. فعال كــه ورود مهدوي كيا 
باعث شده اين داستان خيلي بيشتر از روزهاي 

اول جدي گرفته شود.

  علي شجاعي: شايد كارم به جراحي كشيده شود
علي شجاعي وينگر چپ پاي پرسپوليس، بعد از مدت ها نيمكت نشيني از انگيزه 
زيادي براي همراهي سرخپوشان برخوردار بود و در ديدار با سپاهان هم در پست 
مدافع چپ به ميدان رفت. حضور در اين بازي اما براي شجاعي خوش يمن نبود؛ 
چراكه او از ناحيه كتف مصدوم شد تا داربي تهران را از دست بدهد. شجاعي كه 
به دليل محروميت سعيد آقايي شانس همراهي تيمش را در ديدار مقابل سپاهان 
به دست آورده بود، در يك صحنه و بدون برخورد با بازيكن حريف در لحظه مهار 
دانيال اسماعيلي فر به زمين خورد كه در اين لحظه كتف او دچار آسيبي جدي شد. 
تالش كادر پزشكي در نهايت با خواسته او براي ادامه بازي در دقايق باقيمانده همراه 
شد؛ موضوعي كه به نظر مي رسد به تشديد اين مصدوميت كمك كرده است. اين در 
حالي است كه شجاعي در يك صحنه ديگر هم به زمين افتاد و مصدوميت كتفش 
شديدتر شد.وينگر چپ پاي پرسپوليس كه اميدوار بود بعد از نمايش ۹۰دقيقه اي 
خود مقابل سپاهان در غياب سعيد آقايي، شانس حضور در داربي را به دست بياورد، 
اكنون بايد مراحل درماني و آماده ســازي خود را پشت سر بگذارد و تيمش را در 
اين بازي همراهي نخواهد كرد. هرچند با بازگشت سعيد آقايي به ليست اين تيم 
و حضور نفراتي مثل پهلوان، عاليشاه و وحيد اميري، او شانس كمي براي حضور 
در داربي داشت. البته اتفاق تلخ تر براي شجاعي اين است كه او شايد تحت عمل 
جراحي قرار بگيرد و با اين شرايط 2 تا 3ماه از ميادين دور خواهد ماند. روز گذشته 
با شجاعي تماس گرفتيم كه البته اين بازيكن شرايط خوبي نداشت. او در گفت وگو 
با خبرنگار همشهري ورزشي گفت: »روز جمعه مي خواستم با تيم تمرين كنم كه 
ديدم اصال شرايط تمرين را ندارم و تا حاال هم  چنين دردي را تجربه نكرده بودم. 
واقعا حالم خراب اســت و نمي دانم چرا در اين مقطع دچار اين مصدوميت شدم. 
MRI گرفته ام كه البته نتيجه اش چندان خوب نيست، حاال بايد امروز يا فردا نزد 
پزشك متخصص بروم تا ببينم وضعيتم چگونه است. شايد كارم به جراحي كشيده 

شود ولي اميدوارم اين اتفاق رخ ندهد.«

 نگراني از تكرار تراژدي 8 سال پيش
  پرسپوليس امسال شباهت عجيبي به تيم ليگ دوازدهم يحيي دارد

  پر از مساوي هاي مالل آور

بهروز رسايلي| پرســپوليس در كنار فوالد، با 5مساوي در ليگ 
بيستم ركورددار كسب تساوي هاست و همين مسئله باعث شده 
جايگاه آنها در جدول چنگي به دل نزند. پرسپوليس البته هنوز 
متحمل هيچ شكستي نشده، اما سريال تساوي ها امتيازات زيادي 
را از اين تيم گرفته است. در سيســتمي كه هر پيروزي 3امتياز 
دارد، مساوي خيلي با شكســت فرقي نمي كند و همين مسئله 
باعث نگراني هواداران پرســپوليس شده است. سرخپوشان در 
ديدار با سپاهان متحمل سومين مساوي پياپي شان شدند و اين 
در حالي است كه هنوز مسابقات دشواري مثل ديدار با استقالل، 
فوالد، گل گهر، تراكتور و... پيش روي اين تيم است. در نيم فصل 

دوم ليگ نوزدهم يحيي گل محمدي تيمي را به ارث برد كه روي 
موج پيروزي بود و كارش را به خوبي تا قهرماني ادامه داد، اما 

عملكرد او در فصل جاري يــادآور نتايج اين مربي در 
پرسپوليس ليگ دوازدهم است.

  امتيازاتي كه حراج كرد
گل محمدي بين 2 نيم فصل ليــگ دوازدهم 
جانشين مانوئل ژوزه روي نيمكت پرسپوليس 
شد. حتما كل داستان را به ياد داريد؛ پيرمرد 
بداخالق پرتغالي، رويانيان عجول و فرصتي كه 
به اين مربي براي ســاختن تيمش داده نشد. 
اواخر نيم فصل ژوزه داشت تالش مي كرد روي 
تيمش مسلط شود، هم نتايجش بهتر شده بود 
و هم كيفيت تيمش؛ به هر حال اما به او فرصت 
داده نشــد كارش را تكميل كند. مربي پرتغالي 
بعد از كسب 21امتياز از 17بازي اخراج شد و يك 

غرامت هنگفت دريافت كرد، اما يحيي گل محمدي 
هم به عنوان جانشين او نتوانست از 17بازي نيم فصل 

دوم بيش از 2۹امتياز كسب كند. آن تيم ستاره هاي زيادي 
مثل جالل حسيني، علي كريمي، مهدي مهدوي كيا، 

رضا حقيقي، محمد نوري، جــواد كاظميان، كريم 
انصاري فرد و... را در اختيار داشــت، اما ســريال 
مساوي هاي كم رمق يحيي باعث شد سرخپوشان 

فصل را روي پله هشتم به پايان برسانند و حتي از كسب 
سهميه آسيايي هم عاجز بمانند.

  با چه تيم هايي مساوي كرد؟
در 17بازي نيم فصــل دوم ليگ دوازدهم، يحيــي گل محمدي 
7پيروزي به دســت آورد، 2بار متحمل شكست شــد و 8بار تن 
به تساوي داد. 8تســاوي پرسپوليس در آن ســال برابر تيم هاي 
نفت آبادان، صباي قم، اســتقالل، فوالد، نفت تهران، آلومينيوم 
هرمزگان، مس كرمان و ذوب آهن به دســت آمد. پرسپوليس در 
پايان آن فصل با 5۰امتياز هشــتم شــد، درحالي كه اگر فقط 3تا 
از اين تســاوي ها را با برد عوض مي كرد، مي توانست جاي فوالد 
خوزستان 56امتيازي را روي پله چهارم بگيرد و آسيايي شود. آن 
سال سپاهان در فينال جام حذفي خود پرسپوليس را برد 
و چون تيم اصفهاني در ليگ سوم شده بود، تيم چهارم 
به آسيا رســيد؛ تيمي كه اگر تســاوي هاي پياپي و 
مالل آور گل محمدي در آن سال نبود، مي توانست 
پرسپوليس باشد. تيم يحيي آن سال در 3 بازي 
پياپي برابر استقالل، فوالد و نفت تهران تنها 

يك گل به ثمر رساند.
  چه بايد كرد؟

يحيــي مربي بدي نيســت و تــازه براي 
پرسپوليس بين گزينه هاي ايراني موجود 
كســي بهتر از او پيدا نمي شود. بنابراين 
انتقاد از اين مربي به معناي انكار او نيست، 
اما وقتي گل محمدي در 7بازي نخست 
امسال 5 بار تن به تساوي مي دهد، حتما 
يك جاي كار ايراد دارد. او نسبت به بنيه 
ضعيف تيمش از نظر نيروي انساني شكايت 
دارد، اما واقعا اينطور نيســت كه بقيه رقبا تا دندان 
مسلح باشند. استقالل حتما مهاجمان بهتري نسبت 
به پرسپوليس دارد، اما آيا در خط هافبك و دفاعي هم 
همينطور اســت؟ يحيي بايد كمي قدرت ريسكش را 
باال ببرد و درك كند كه صــرف »نباختن« ارزش تلقي 
نمي شــود. او اگر از 3بازي 2تا را ببرد و يكي را ببازد، خيلي 
بهتر از اين است كه هر 3 را مساوي كند. پرسپوليس كسل  كننده 
فعلي، بوي تيم يحيي در ليگ دوازدهم را گرفته و اين اتفاق چندان 

نويدبخشي نيست.

ابتداي ليگ بيستم كه پرسپوليس با شوك جدايي 
شجاع خليل زاده مواجه شده بود، مسئوالن باشگاه 
به دنبال جذب حجت حق وردي رفتند تا با اين 
مدافع ليست شان را كامل كنند. با اين حال پيكان 
كه حق وردي را تحت قرارداد داشت با جدايي او 
مخالفت كرد. اين مخالفت حتي موجب اعتراض 
برخي هواداران پرسپوليس به مهدي تارتار هم 
شد، اما سرمربي پيكان گفت: »بايد به فكر منافع 
تيم خودم باشم، نه پرســپوليس.« با اين حال 
حق وردي ليگ بيستم را خوب شروع نكرد و پس 
از چند بازي، از فهرست پيكاني ها كنار گذاشته 
شد. نهايتا هم روز پنجشنبه خبر رسيد كه او با 
بخشيدن همه مطالباتش، قراردادش را با پيكان 
فسخ كرده است. به اين ترتيب حق وردي مي تواند 
بار ديگر در مدار جذب توســط پرسپوليس قرار 
بگيرد. اصغر مديرروستا، مدير پيكان دليل اتخاذ 
اين تصميم را عدم تمركز حق وردي اعالم كرده 
و گفته تارتار هم ديگر نظــري روي اين بازيكن 

نداشت.
از اين جهت داســتان حق وردي يــادآور قصه 
حضور عيســي آل كثير در جمع سرخپوشــان 

است. باشگاه پرسپوليس بين 2نيم فصل گذشته 
در مذاكره با باشــگاه نفت آبادان خواهان جذب 
عيسي شد، اما صنعت اجازه جدايي اين بازيكن 
را نداد. عيسي كه نيم فصل اول در كورس آقاي 
گلي بود، دوست داشــت پرسپوليسي شود، اما 
باشگاه به زور او را نگه داشت. در نتيجه آل كثير 
در دور برگشت مســابقات بدون تمركز كافي به 
ميدان رفت و تنها موفق به زدن يك گل شد. اواخر 
فصل هم بهنام سراج به كلي آل كثير را از فهرست 
طاليي پوشان كنار گذاشــت. او انتهاي فصل در 
حالي به طور رايگان پرسپوليســي شد كه نفت 
مي توانســت بابت صدور رضايتنامه اين بازيكن 
مبلغي پول به دست بياورد و مهم تر اينكه ميدان را 
به بازيكنان مشتاق تر بسپارد. حقيقت آن است كه 
به زور نمي توان بازيكن را در يك تيم نگه داشت 
و اين داستان حتي در مورد بشار رسن هم صدق 
مي كند؛ بازيكني كه مي گويند پيش از فينال آسيا 
شور و شوق هميشــگي را در تمرينات نداشت. 
نكته آخر اينكه اگر هم قرار به حضور حق وردي 
در پرسپوليس باشد، او تا نيم فصل دوم نمي تواند 

براي تيم بازي كند.

بعد از اعالم برنامه 3هفته از مسابقات ليگ برتر فوتبال ايران، يكي 
از مربياني كه به شدت به اين برنامه اعتراض كرد جواد نكونام بود، 
چراكه با جابه جايي برنامه هفته هاي نهم و دهــم، تيم او 2بازي 
خانگي پشت سر هم برابر نساجي و مس رفسنجان پيدا كرد و در 
عوض 3 بازي بيرون از خانه اش پشت سر هم افتاد. به اين ترتيب 
فوالد بايد در يك بــازه زماني 2هفتــه اي )از 21دي تا 5بهمن( 
به ترتيب در خانه سپاهان، پرسپوليس و ماشين سازي به ميدان 
برود. نكونام خيلي محكم و پرسروصدا به اين برنامه اعتراض كرد 
و براي چند ســاعت تيتر اول خبرهاي ورزشي شد. خب طبيعتا 
برگزاري 3بازي بيرون از خانه خوشــايند هيچ تيمي نيست، اما 
در شرايط خاصي اين اتفاق رخ داده و در عوض فوالد مي توانست 
با كســب 6امتياز كامل از 2 بازي متوالي خانگي، با انگيزه و شور 
بيشتري راهي 3بازي بعدي شود. با وجود اين سرمربي سرخپوشان 
اهوازي با دست خودش تيمش را به حاشيه برد و باعث شد فوالد 
بعد از پيروزي دشوار و ناپلئوني برابر نساجي، مقابل مس رفسنجان 
در دقيقه ۹۰ گل بخورد و 2امتياز كليدي از دست بدهد. همه اينها 
در حالي است كه اعتراض نكونام پايه منطقي درستي هم ندارد. بين 
بازي فوالد- سپاهان و فوالد- پرسپوليس 8روز فاصله وجود دارد و 
با اين شكاف بزرگ، آن هم در ورزشگاه هاي خالي از تماشاگر واقعا 
اعتراض و جوسازي چندان منطقي به نظر نمي رسد. به هر حال نكو 
در زمره مربيان نوگراي فوتبال ايران طبقه بندي مي شود و اگر واقعا 
قرار است اينطور باشد، بهتر است روي متن تمركز كند نه حاشيه. 
در غيراين صورت نخستين تيمي كه ضرر مي كند خود فوالد است؛ 
مثل همين 2امتيازي كه پريد و رفت و ديگر هم قابل جبران نيست.

 حجت عين عيسي
 نيم فصل سوخته حق وردي يادآور شرايط پارسال آل كثير است

نكونام، حاشيه و مفت بازي

ارزش افزوده داربي
 حاال نبرد حيثيتي لك - مظاهري هم

 به جذابيت هاي شهرآورد اضافه شده است
ليگ قهرمانان آسيا محل تحســين حامد لك بود. خريد سرخ ها 
درون دروازه تا آخر هم كم نياورد و فقط روي ضربات پنالتي تسليم 
شد. وارد ليگ كه شديم رشــيد مظاهري كار را دست گرفت و در 
هر بازي با چند واكنش نجات بخش درون دروازه استقالل تبديل 
به تيتر اول مطبوعات شــد. رويه رشيد تا همين آخرين مسابقات 
هم ادامه داشــت؛ تا جايي كه او برابر گل گهر ســيرجان مرد اول 
ميدان بود و مقابل آلومينيوم اراك هم الاقل يك تك به تك كامل 
گرفت. از اين سو اما حامد لك هم كم نياورده و مخصوصا در بازي 
بزرگ هفته برابر ســپاهان به خوبي از دروازه پرسپوليس مراقبت 
كرد. او چند عكس العمل تماشايي داشت كه بدون هركدام از آنها 
پرسپوليس بازي را مي باخت و با بحران گام به داربي مي گذاشت. 
به اين ترتيب نبرد حيثيتــي لك و مظاهري براي اينكه نشــان 
بدهند كدام يك بهتر از ديگري هســتند، بــه ارزش افزوده داربي 
دوشنبه تبديل شده اســت. در آخرين شــهرآورد رادوشوويچ و 
حسين حسيني مقابل هم قرار گرفتند كه هر دو پر اشتباه بودند، 
اما تقابل حامد و لك داستان ديگري است؛ يك برگ برنده جديد 
 براي مســابقه اي كه همينطوري هم بسيار حســاس و نفسگير

 است.

فوتبال ايران

بهروز رســايلي| پرسپوليس با تركيبي عجيب كه در آن از 
يك دروازه بان، 2مدافع مياني و 8هافبك استفاده شده بود، 
برابر سپاهان تن به تساوي بدون گل داد و البته خوش اقبال 
بود كه با نمايش درخشان حامد لك اين يك امتياز را كسب 
كرد. اين چهارمين بازي بدون برد قرمزها و سومين تساوي 
پياپي آنها در ليگ برتر است. سرخپوشان عصر سه شنبه 
آنقدر بد و سردرگم بازي كردند كه حاال مي شود پرسيد: آيا 

اين واقعا فيناليست آسياست؟

  عبدي بدتر از نوراللهي است؟
بدون ترديد عجيب ترين تصميــم يحيي گل محمدي در اين 
مســابقه بازي دادن به زوج وحيد اميري و احمد نوراللهي در 
خط حمله بود؛ ترفندي كه از ابتدا هم مشــخص بود به جايي 
نمي رسد. نوراللهي اين اواخر در پست خودش هم افت كرده، 
بعد او را به خط حمله منتقل كرده اند. زنجير شدن اميري در 
محوطه جريمه هم باعث شــد تيم از نعمت دوندگي، فشار و 
توپ گيري او محروم شــود. آرمان رمضاني كه شاهكار خود 
گل محمدي است و داســتانش فرق مي كند، در مورد مهدي 
عبدي هم طبعا انتقاداتي به بازي او وارد است، اما واقعا گلزن 
نيمه نهايي و فينال آسيا در پست خودش ضعيف تر از نوراللهي 
بازي مي كند؟ چه محاسبه اي در ذهن يحيي صورت گرفته كه 

به چنين نتيجه اي رسيده؟
 تعويض دقيقه91 يعني چه؟

نه فقط در اين بــازي و نه فقط در پرســپوليس؛ هيچ كجاي 
دنيا اضافه كردن مهاجم به زميــن در دقيقه۹1 براي تيمي 
كه نياز بــه گل دارد موجه نيســت. تعويــض در اين دقيقه 
فقط به درد اتــالف وقت و كمك به حفــظ نتيجه مي خورد. 
در نتيجه روشــن نيســت چرا مهدي عبدي در دقيقه۹1 به 
زمين فرســتاده شــد. عجيب تر اينكه گل محمدي در فينال 
ليگ قهرمانان آســيا هم همين كار را كرد و علي شــجاعي 
را دقيقه۹۰ به ميدان فرســتاد. عبدي و شــجاعي كه هيچ؛ 
اگر بازيكني متولد شــود كه پاي چپ مســي، پاي راســت 
رونالدوي برزيلي و قدرت ســرزني رونالدوي پرتغالي را با هم 
داشــته باشــد، باز حضورش در زمين در دقيقه۹1 بي فايده 
 اســت. يك بار يك نفر بايد از يحيي بپرسد مرادش از اين كار 

چيست؟

 جوانان به درد كجا مي خورند؟
بارها نوشته شــده يحيي گل محمدي بايد ســوگواري براي 
ستاره هاي جدا شده را به پايان برساند و به جوانان بيشتر بازي 
بدهد. با اين حال او حتي در 4 مســابقه تشريفاتي پايان فصل 
گذشــته هم به جوانان تيمش بازي نــداد و ترجيح داد ركورد 
امتيازگيري شخصي اش را بهبود ببخشد؛ گرچه باز با همه نفرات 
كليدي اش به ذوب آهن باخت و با گل گهر و نساجي هم مساوي 
كرد. آيا نمي شد آن شكست و مساوي ها در حضور جواناني مثل 
آريا برزگر يا احسان حسيني رقم بخورد؟ اينها بازي مي كردند؛ 
اگر خوب بودند كه حفظ مي شدند و تجربه كسب مي كردند، اگر 
هم بد بودند كه از تيم كنار گذاشته مي شدند و در فصل جديد 
جاي خودشان را به جوان هاي مستعدتر مي دادند. در مسابقه اي 
كه پرسپوليس فوروارد ندارد، چرا آريا برزگر در فهرست گنجانده 
مي شــود و يك دقيقه هم بازي نمي كند؟ حكايت خريدهاي 
خود يحيي يعني رمضاني، مهدي خاني و شريفي هم كه بسيار 

غم انگيزتر از اين حرف هاست.
 چرا اين همه موقعيت مي دهيد؟

يكي از پوئن هاي پرســپوليس طي فصول اخيــر اين بود كه 
كم به رقبا موقعيت گل مي داد، اما امســال در همين 2 بازي 
پياپي برابر ذوب آهن و ســپاهان شايد مجموعا 1۰فرصت گل 
به تيم هاي اصفهاني داده شد. اينكه پرسپوليس هنوز بهترين 
خط دفاع ليگ را دارد »غلط انداز« است و بيشتر به حامد لك 
مربوط مي شود، وگرنه شايد سرخ ها بد زماني از خواب غفلت 

بلند شوند.
 نيم فصل معجزه مي شود؟

مرتب گفته مي شود پرسپوليســي ها بايد شرايط موجود را تا 
نيم فصل تحمل كنند؛ پرسش اينجاست كه آيا آن زمان معجزه 
خواهد شد؟ غيراز پايان محروميت عيسي آل كثير كه تازه خود 
او هم ناآماده برمي گردد، كدام اتفاق بزرگ ممكن اســت در 
نيم فصل رخ بدهد؟ در بازار فعلي كدام بازيكن طراز اول باقي 
مانده كه بشود جذبش كرد؟ چرا هم زمان را از دست مي دهيد 
و هم امتيازات كليدي را؟ پرسپوليس با همين پتانسيل موجود 
بايد آينده اش را بسازد. حتما ابزارش هم هست، يا روي نيمكت 
يا در تيم هاي اميد و جوانان؛ فقط كمي جســارت و خالقيت 

مي خواهد.

  اين واقعا فيناليست آسياست؟
5ابهام جدي در مورد پرسپوليس، پيش از داربي

ائتالف 2+8
 علي كريمي براي پست نايب رئيس اول، مهدوي كيا را معرفي كرد و زوج قدرتمندي را تشكيل داد
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 مراسم بزرگداشت چهارمين 
ســالگرد ارتحــال آيت اهلل گزارش

هاشمي رفسنجاني )ره( روز 
پنجشــنبه گذشــته در حرم مطهــر امام 
خميني)ره( برگزار شــد. در اين مراســم 
سيدحسن خميني، اعضاي خانواده آيت اهلل 
هاشمي رفسنجاني، جمعي از مسئولين از 
جمله وزير اطالعات، رئيس سازمان برنامه و 
بودجه، معاون پارلماني رئيس جمهور، وزير 
نيرو، شــهردار تهران و جمعــي از علما و 

شخصيت هاي سياسي حضور داشتند.

خاطره سيدحســن خمينی از یک سفر 
خطرناک

به گزارش جماران، سيدحسن خميني در 
اين مراسم با تأكيد بر اينكه آقاي هاشمي 
مــرد روزهاي ســخت جنگ بــود، افزود: 
داستان جنگ ما داســتان جنگ يك ملت 
مظلوم در برابر يك قــدرت نبود، بلكه در 
برابر همه قدرت ها بود. اقمار آمريكا كه در 
منطقه زورشان مي  رســيد سنگ مي  زدند 
و كســي هم كه زورش نمي  رســيد فحش 
مي داد. آمريكا، شوروي، انگليس و كل دنيا 
پشت صدام بود. البته آقاي هاشمي قهرمان 
صلح هم بود، ولي ســرمان را باال بگيريم و 
بگوييم كه او قهرمان جنگ هم بود. جنگ 
ما دفاع جانانه اي است. هر وقت اين بزرگوار 
به سمت جبهه مي رفت، امام براي سالمتي 

ايشان گوسفند نذر مي كرد. 
يادگار امام با ذكر خاطره اي اظهار داشــت: 
سال1364 مرحوم هاشمي به چين و ژاپن 
رفتند و من كــه آن وقت 13ســاله بودم، 
با كاروان بلندپايه ايشــان همسفر شديم. 
اســم من را هم عبداهلل هاشمي گذاشتند 
كه ناشــناخته بمانم. البته اواســط ســفر 
ميزبانان فهميدند و آقاي هاشمي خطبه اي 
هم خوانــد. قبل از اين ســفر والده من به 

ابوي ما گفتند اين ســفر خطري ندارد؟ آيا 
احتمال ندارد هواپيماي ايشان را وسط راه 
بزنند؟! ابوي ما گفتند اگر قرار است آقاي 
هاشمي طوري شود خيلي مهم نيست كه 

حسن هم طوري شود!
سيدحسن خميني در بخشــي از سخنان 
خود در مراسم بزرگداشت آيت اهلل هاشمي 
رفسنجاني يادآور شد: آقاي هاشمي انقالب 
را فرزند خودش مي دانســت و مثل پدري 
كه از فرزندش مراقبت مي كند پاي انقالب 
ايستاده بود؛ ايستادگي بر ثمره خون هاي 
بزرگي كه ريخته شــده تا اين شجره طيبه 
بماند. بسياري از چيز هايي كه آقاي هاشمي 
مي گفت مي دانســت هزينه دارد، به خاطر 
اين بود كه احســاس مي كرد نســبت به 
جمهوري اســالمي و رفاه و معيشت مردم 
ِدين دارد و تمام وجودش ســازندگي بود و 
احساس مي كرد لحظه به لحظه بايد به اين 

سمت برود.

درخواست هاشمي از امام)ره( براي عزل 
از فرماندهي

سيدحســن خمينــي بــا تأكيــد بــر 
مسئوليت پذيري هاشمي رفسنجاني ادامه 
داد: آقاي هاشــمي خيلي از جاها، حداقل 
10، 12سال آخر مي دانست مي تواند خيلي 
راحت تر ســر كند، اما ايستادگي مي كرد و 
احســاس مي كرد بايد به عهد خودش وفا 
كند. آن وقت طبيعتا احســاس وظيفه كه 
مي كرد وارد مي شد و خدا هم كمك مي كرد. 
تصميم هاي بزرگي كه ايشــان در زندگي 
خودش گرفته هم ناشي از اين قضيه است. 
در پايان جنگ به امام)ره( گفت من پذيرش 
قطعنامه را اعالم مي كنم و بعد شما من را از 
فرماندهي جنگ عزل و اعــدام كنيد. البته 
امام در پذيرش مسئوليت بي نظير بود و آقاي 

هاشمي هم از امام ياد گرفته بود.

رشد اقتصادي 8درصدي در دوره هاشمي
محمدباقر نوبخت، رئيس سازمان برنامه و 
بودجه ديگر ســخنران مراسم بزرگداشت 
چهارمين سالگرد ارتحال آيت اهلل هاشمي 
رفسنجاني، ايشان را شخصيت ملي و تاريخ 
معاصر دانســت و گفت: از منظر كسي كه 
مسئوليت توسعه و رصد اين مقوله را عهده 
دار اســت مي گويم تالش مــا در 6برنامه 
توســعه بعد از انقالب اين بود كه به رشــد 
اقتصادي 8درصدی برسيم. در 10سال اول 
نرخ رشد ما منفي3.3 و رشد سرمايه گذاري 

منفي 6.9 بود. 
به گزارش جماران، نوبخت تأكيد كرد: همه 
كساني كه دغدغه توسعه كشــور را دارند 
بدانند كــه هيچ يك از دولت ها نتوانســت 
براي يك دوره طوالني حداقل 5ساله رشد 
اقتصــادي 7.9 را در تاريخ ايران ثبت كند؛ 
جز در دوره برنامه اول توســعه كه ايشان 
مديريت اجرايي كشور را برعهده داشت. در 
دوره ايشان تراز اقتصادي ايران از منفي به 

مثبت تبديل شد.
وي افزود: نكته ديگري كه بايد به مظلوميت 

اين شــخص تأســف بخوريــم، »عدالت« 
اســت. بنده به عنــوان يك مســئول اين 
كشــور عرض مي كنم كه بهتريــن اعداد و 
ارقام در ضريب جيني و عدالــت، در دوره 
آيت اهلل هاشمي رفســنجاني شكل گرفت 
و اين مرد بــا مديريت شايســته خودش 
بعــد از اقدامــات علمــي، دفاع مقدس و 
 مبارزات تاريخي با اســتكبار و اســتبداد 
داخلي توانســت زمانــي كــه مديريت را 
عهده دار بود به عنوان يك شخصيت ممتاز 
توانمندي روحانيت را در اداره كشور متبلور 

كند. 
نوبخت با اشاره به اينكه جنگ تحميلي يك 
هزار ميليارد دالر از زيرساخت هاي كشور را 
تخريب كرد، اظهار داشت: در زمان مديريت 
آيت اهلل هاشمي رفسنجاني نه تنها اين زير 
ساخت ها ترميم شــد بلكه ايشان از همان 
زمان براي سال1400 يك برنامه فقرزدايي 
تدوين كردند كه اآلن يكــي از برنامه هاي 
متقن سازمان برنامه و بودجه است. ضمن 
اينكه بحث رشــد اقتصادي و توســعه را با 

گام هاي بلند طي كردند.

  سيد حسن خميني: هاشمي انقالب را 
فرزند خود مي دانست و پاي انقالب ايستاد

  محسن هاشمي: هاشمي معتقد بود 
براي حفظ ارزش ها نبايد فشار بر مردم واقع شود

 چهارمين سالگرد آيت اهلل هاشمي رفسنجاني با حضور برخي از چهره هاي سياسي و مسئوالن دولتي 
در حرم مطهر امام خميني)ره( برگزار شد

هاشمي؛ قهرمان صلح
در حاشيه سياست

  استفاده از عكس هاشمي
مســيح مهاجري، مديرمســئول روزنامه جمهوري اسالمي در 
گفت وگويي با خبرآنالين درباره روابــط آيت اهلل مصباح يزدي و 
آيت اهلل هاشمي رفســنجاني گفت: در يك دوره اي آقاي يزدي 
خيلي به آقاي هاشمي نزديك بود و از آقاي هاشمي استفاده هاي 
زيادي كرد؛ براي مثال در يك دوره از انتخابات كانديدا شده بود و 
مي خواست رأي بياورد اما مشكالتي هم در افكار عمومي برايشان 
پيش آمده بود. آن زمان از آقاي هاشمي خواست كه عكس آقاي 
هاشــمي در آن اعالميه تبليغاتي كنار عكس خودش باشد تا با 
استفاده از آن عكس برد تبليغاتي بيشتري پيدا كند و رأي بياورد 
كه آقاي هاشــمي موافقت كردند و اينطور هم شــد ولي از يك 

مقطعي ايشان در مقابل قرار گرفت.

  از كاندیداتوري ظریف و الریجاني مي ترسند
پروانه سلحشوري، نماينده مجلس دهم و عضو فراكسيون اميد 
در مجلس، در رابطه با توهين و تهمت ها به رئيس جمهور، رئيس 
پيشين مجلس و وزير امور خارجه به برنا گفت: انتخابات1400 
نزديك اســت و ظريف و الريجاني از كانديداهاي بالقوه هستند. 
به نظر مي رسد اگر اين افراد در انتخابات حضور پيدا كنند رقيبي 
جدي براي آنها خواهند بود از ايــن رو از هر حربه اي براي حمله 
به آنها اســتفاده مي كنند و نهايتا از كانديداتوري ظريف و امثال 
او مي ترســند. برجام كه ثمره تالش مجلس نهم و دهم بود، در 
اين دولت مي تواند طي ماه هاي آينده گشايشي به همراه داشته 
باشد كه قطعا آنها مخالف اين هستند كه دولت روحاني موفق به 

بازگرداندن تعهدات برجامي آمريكا شود.

  تخریب هاشمي، مسئوليت احمدي نژاد بود
محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشــخيص مصلحت در اظهاراتي 
درباره شخصيت آيت اهلل هاشمي رفسنجاني به خبرآنالين گفت: 
در زمان آقاي احمدي نژاد يكي از مسئوليت هاي اساسي خود آقاي 
احمدي نژاد تخريب آقاي هاشمي بود ولي در نهايت آقاي هاشمي 
در آخرين انتخاباتي كه شــركت كرد و بعد از آن مرحوم شد در 
تهران رأي اول را آورد. يعني با اينكه يك زماني بســيار به ايشان 
حمله شده بود اما باالخره مردم قدرشــناس در زمان انتخابات 
خبرگان، آخرين انتخاباتي كه ايشــان شــركت كرد، به ايشان 
رأي بااليي دادند؛ آن هم در شرايطي كه عده اي از اصولگرايان از 
كانديداتوري ايشان حمايت نكردند و فقط عده اي حمايت كردند.

  رجل سياسي، مفهوم جنسيتي ندارد
معصومه ابتكار در گفت وگو با ايلنا، درباره مشخص شدن تكليف 
واژه رجل سياسي در ادبيات سياسي ايران گفت: در اليحه دولت 
و طرح اصالح قانون انتخابات كه از ســوي نمايندگان پيگيري 
مي شــود، در مورد مفهوم »رجل سياســي« مغايرتي با آنچه در 
قانون اساســي آمده وجود نــدارد. معاون زنان و امــور خانواده 
رياســت جمهوري بيان كرد: رجل سياســي در قانون اساسي 
مشخص است، در اين قانون كلمه رجال را به اين خاطر استفاده 
كردند كه جنســيت را در بر نگيرد كه اين موضوع در مذاكرات 
قانون اساسي هم وجود دارد و شهيد آيت اهلل بهشتي و خانم مينو 

گرجي در اين مورد به صورت روشن صحبت كرده اند.

  نباید تصور شود كه »قحط الرجال« داریم 
حميدرضا ترقي، عضو شوراي مركزي حزب موتلفه در گفت وگويي 
با ايرنا درباره احتمال شــركت محمدباقر قاليبــاف در انتخابات 
رياست جمهوري1400 بيان كرد: اطرافيان او نگاه هاي مختلفي 
دارند، عده اي مي گويند بايد شركت كند و معتقدند توان اجرايي 
قاليباف بيشتر از نقشــي اســت كه او در قوه مقننه دارد. برخي 
هم معتقدند كه نبايد رياســت قــوه مقننه را رهــا كند و دنبال 
رياست جمهوري باشــد چون رها كردن قوه  مقننه براي كشور 
مناسب نيست. اين فعال اصولگرا ادامه داد: به نظرم در دنيا نبايد 
اين تصور ايجاد شود كه ما در كشور »قحط الرجال« داريم و فقط 

چند نفر مشخص براي پست رياست جمهوري داريم.

 به يك معنا او مصلحي بود كه فراتر از اصالحات، تعادل در روش 
را فراموش كرده بود، يا دست كم اهميت استراتژيكي براي آن 
درنظر نمي گرفت. اميركبير نتوانست در مقابل خيل وسيع مخالفان داخلي توسعه 
زبان مشتركي براي تفاهم و برطرف كردن نگراني هايي كه امير را در سوداي كسب 
ســلطنت معرفي مي كرد پيدا كند. با وجود اين نقد ها و تعريض هايي كه به رفتار 
صدراعظم محترم ايران وجود دارد، هنوز هم اهميت ايده توســعه و پيشرفتي كه 

او مبدع و مبتكر آن بود را نمي توان كتمان كرد  چراكه او از مشاهير و برجستگان 
ايران است كه دال مركزي گفتمان و افكار خود را بر مدار ايران بنيان گذاشته بود  و 
همچنان آرزوي او براي ايران در تداوم تاريخ و تا همين امروز اصالت دارد و دغدغه 
دلسوزان ايران اســت. با درس گرفتن از كارنامه اميركبير ايران و آرايش نيروهاي 
اجتماعي مخالف توسعه و افكار مترقي، امروز و در شــرايط فعلي و در مواجهه با 
بحران هاي پيش رو، ضرورت تفاهم بر توسعه در تمامي ابعاد آن مي تواند و بايد بدل 
به مهم ترين و نافذ ترين پروژه تمام جريان هاي سياسي و اجتماعي كشور باشد  و 

به عنوان راه حلي براي عبور از مشكالت به آن نگريسته شود.

درحالي كه مقامات كره اي به مدت 2سال 
از پرداخت پول هاي بلوكه شده ايران سر دیپلماسي

بــاز مي زدند به فاصله 24ســاعت بعد از 
توقيف يك نفتكش كره اي در خليج فارس، يك هيأت را 
روانه تهــران كرده اند و هيأت دوم هم فردا به رياســت 

قائم مقام وزير خارجه كره به تهران سفر مي كند.
رسانه هاي كره اي گزارش دادند كه يك تيم مذاكره كننده 
از ســئول بعدازظهر پنجشــنبه وارد تهران شدند تا با 
مقامات ايران درباره آزادي نفتكش كره جنوبي كه چند 
روز پيش در تنگه هرمز توســط نيروهاي ايراني متوقف 
شــد، رايزني كنند. اين هيأت قرار اســت در ديدارهاي 
خود درباره اتهامات ايران مبني بر اينكه كشتي كره اي 
موجب آلودگي هاي زيست محيطي شده است نيز رايزني 
و اين مسئله را به دقت بررسي كنند. همچنين رسيدگي 
به موضوع دارايي هاي بلوكه شــده ايران در حساب هاي 
بانكي كره اي كه بيش از 7ميليارد دالر برآورد مي شود، 

در دستور كار اين هيأت مذاكره كننده قرار دارد.
سعيد خطيب زاده در پاسخ به پرســش خبرنگاران در 
ارتباط با هيأتي از كره كه گفته مي شود وارد تهران شده 
و ميهمان سفير كره جنوبي است، گفت: هيأتي كه وارد 
كشورمان شده، بخشي از هيأت قائم مقام وزارت خارجه 
كره جنوبي است كه قرار است روز يكشنبه به تهران سفر 
كند. سخنگوي وزارت امور خارجه خاطرنشان كرد: سفر 

اين هيأت قبل از توقيف كشتي متخلف كره اي مورد توافق 
قرار گرفته و دستور كار اصلي آن مذاكره در مورد چگونگي 

دسترسي به منابع مالي ايران در كره است.
پيش از اين خطيب زاده در مورد اخبار منتشره مبني بر 
سفر هيأتي از كره به ايران براي پيگيري موضوع توقيف 
نفتكش كره اي گفت: سفر قائم مقام وزير خارجه كره به 
ايران از قبل مطرح بود كه اطالع رســاني شد و در آينده 
نزديك انجام مي شود اما ارتباطي با اين موضوع نداشته و 
توافقي براي انجام سفر جداگانه بين دو كشور نيز وجود 
ندارد؛ چراكه اصوال اين موضوع در قالب فني و در مسير 
حقوقي تعريف شده پيش مي رود و به سفر ديپلماتيك 
نياز ندارد. منابع ديپلماتيك گفته اند ايران از كره جنوبي 
خواسته است تا با يك ميليارد دالر از مجموع 7ميليارد 
دالر پول هاي بلوكه شده خود در حساب هاي بانكي كره، 

تجهيزات پزشكي خريداري كند.
پيش تر وزارت امور خارجه كره جنوبــي نيز اعالم كرد 
كه 3كارمند سفارت ســئول در تهران با يكي از 5عضو 
كره جنوبي كه در اين نفتكــش بودند، يك گفت وگوي 
كنسولي انجام داده و ايمني همه را تأييد كردند. 11تبعه 
از ميانمار، 2اندونزيايي و 2ويتنامي نيز در هنگام توقيف 

شناور با پرچم كره جنوبي در تنگه هرمز حضور داشتند.
روز دوشنبه نيروي دريايي سپاه پاسداران در اطالعيه اي 
اعالم كــرد كه يك شــناور نفتكش كره جنوبــي با نام 

تجاري هانكوك چيمي به دليل نقض مكرر پروتكل هاي 
زيست محيطي توسط نيروي دريايي سپاه در خليج فارس 
متوقف شده است. اين كشتي با پرچم كره جنوبي در حال 
تردد و حامل 7200تن اتانول بوده است. پيش تر كانگ 
كيونگ وا، وزير امور خارجه كره جنوبي درباره توقيف اين 
شناور گفت وزارت امورخارجه كشورش در حال مذاكره 
با ديپلمات ها در تهران و سئول براي حل كردن مسئله 
است. يك مقام ارشد در رياســت جمهوري كره جنوبي 
روز پنجشــنبه  گفته بود كه تمــام 20خدمه نفتكش 
هانكوك چيمي )MT Hankuk Chemi(  ســالم  و در 

امنيت هستند.
همچنين چوي يانگ سام، سخنگوي وزارت امورخارجه 
كره جنوبي گفته است: سفير كره جنوبي در ايران به طور 
جداگانه با ملوانان و خدمه صحبت كرده و او هم مجددا 
تأييد كرده كه اعضاي خدمه در ايمني كامل و سالمت 

هستند.
سخنگوي وزارت امورخارجه كره جنوبي در ادامه اظهار 
داشت: دولت در نظر دارد تالش هاي چندجانبه اي را براي 

آزادي كشتي توقيف شده كره اي انجام دهد.
تير ماه سال گذشته هم ارتش انگليس يك نفتكش ايراني 
را به بهانه نقض تحريم هاي سوريه در جبل الطارق توقيف 
كرد و پس از آنكه مذاكرات براي رها سازي  آن نتيجه نداد، 
نيروي دريايي سپاه اقدام به توقيف يك فروند نفتكش 
انگليسي در خليج فارس كرد و پس از آزادشدن نفتكش 
ايراني و ادامه مسير آن به مقصد ســوريه، ايران متقابال 

نفتكش انگليسي را رفع توقيف كرد.

مذاكره كره اي ها در تهران درباره اموال ایران

   براي مجتهد، همراهي از پيروي سخت تر است
محسن هاشمي، فرزند آیت اهلل هاشــمي رفسنجاني طي ســخناني در این مراسم گفت: 
آیت اهلل مرتضي جوادي آملي در مراســم افتتاح ســراي فرهنگ و هنر آیت اهلل هاشمي 
رفســنجاني گفتند كه آیت اهلل هاشــمي در دوران امام شاگرد مكتبشــان بودند و 
از ایشان پيروي زیادي داشــتند و بعد از فــوت امام هم با حضــرت آیت اهلل خامنه اي 
همراهي زیادي داشتند و براي مجتهدي كه خودش علم به مسائل دارد و ظرفيت وجودي 
خودش مي تواند سياست را پيش ببرد در این موارد همراهي از پيروي بسيار سخت  تر است، 
اما براي حفظ نظام این همراهي را با صبوري انجام دادند و به خاطر مصلحت جامعه طوري 
عمل كردند كه آسيبي براي انقالب ایجاد نشود. وي تأكيد كرد: براساس پيام رهبري بعد از 
فوت ایشان كه گفتند از هوشي وافر و صميميتي مثال زدني برخوردار بودند، دكترین هاشمي 
رفسنجاني براي اداره كشور صلح و توسعه بود و اهميت زیادي به رفاه مردم مي داد و سعي 
ایشان بر این بود كه در مسير توسعه متوازن مشكالت مردم حل شود. ایشان معتقد بود ما باید 
طوري عمل كنيم كه براي حفظ ارزش ها، فشار بر مردم واقع نشود و با ميانه  روي پيش برویم كه 
كمترین فشار براي مردم ایجاد شود و بتوانيم تمام ارزش ها را در مسير خود داشته باشيم. 
هاشمي با تأكيد بر اینكه دوقطبي سازي  ها سرمایه هاي اجتماعي جامعه را از بين مي برد، تأكيد 
داشت: سعي ایشان این بود كه هيچ وقت »شعار« را در مقابل »شعور« قرار ندهند و جامعه را 
با ميانه روي پيش ببرند. دوقطبي سازي  باعث افزایش افراط و ریزش پایگاه اجتماعي انقالب 
مي شود. این انقالب به سادگي به دســت نيامده كه ما با افراطي گري آن را از بين ببریم. باید 

انقالب اسالمي را به ثمر برسانيم و كشوري آباد و توسعه یافته براي مردم بسازیم.

حضرت آيت اهلل خامنه اي، افزودند: البته اگر آنها به تعهدات خود 
بازگردند، ما نيز برمي گرديم؛ همچنان كه بنده از ابتداي برجام گفتم 
اقدامات بايد به صورت متناظر و »كار و تعهد آنها در مقابل كار و تعهد ما« باشد كه البته 

اين، اول كار انجام نگرفت، اما اكنون بايد انجام شود.
موضوع ديگري كه رهبر انقالب اسالمي به آن اشاره كردند، منافات نداشتن به كارگيري 

جوانان باانگيزه و كاربلد، با استفاده از افراد كاركشته و باتجربه بود.
ايشان به پخش بخشي از سخنانشــان در يك برنامه تلويزيوني كه در صدر آن روي كار 
آمدن »دولت جوان حزب اللهي« بود و در ادامه بر استفاده از افراد باتجربه تأكيد شده بود، 
اشاره كردند و گفتند: اين دو مورد با هم منافاتي ندارد. بنده از قديم به تكيه بر نيروهاي 
جوان اعتقاد راسخ داشته ام؛ به اين معنا كه به آنها اعتماد و در برخي مديريت هاي مهم 

كشور از آنها استفاده كنم و از ابتكار، انگيزه و نشاط آنها استقبال شود.
رهبر انقالب اســالمي گفتند: بايد از كار، روحيه و خالقيت جوانان و بچه هاي كشــور 
حداكثر استفاده شــود، اما اين به معناي حذف و كنار گذاشتن نسل قبل نيست، بلكه 
بر حســب اقتضا، يك جا مديريت جوان و يك جا مديريت فرد مجرب و كاركشته الزم 
است؛ همچنان كه در زمان امام بزرگوار نيز همينطور بود؛ البته درخصوص دولت جوان 

حزب اللهي در ايام نزديك انتخابات سخن خواهيم گفت.
حضرت آيت اهلل خامنه اي با اشاره به شهيد سرافراز سردار سليماني افزودند: البته بعضي 
از افراد ميانسال هم مثل جوانان هستند. شهيد سليماني در حدود 60سالگي از هيچ چيز 

نمي ترسيد و تحرك، تالش و فعاليت هاي متراكم او اعجاب آور بود.
بخش پاياني سخنان رهبر انقالب به مسئله كرونا اختصاص داشت. ايشان با تشكر از وزارت 
بهداشت و دست اندركاران توليد واكسن آزمايش شده براي مقابله با كرونا، اين واكسن را 
مايه افتخار و عزت كشور خواندند و با انتقاد از افرادي كه هر كار بزرگی را در كشور انكار 
مي كنند، به سوابقي از اين انكارها در مقابل پيشرفت هاي علمي اشاره و خاطرنشان كردند: 
سال ها قبل وقتي جوانان كشور دستگاه هاي سانتريفيوژ را درست كرده بودند، عده اي نامه 
نوشتند كه مبادا فريب اين ادعاها را بخوريد. همچنين پس از موفقيت مرحوم كاظمي 
و جوانان همكار او در سلول هاي بنيادي پيغام هاي مشابهي داده شد، اما آن پيشرفت ها 

واقعا قابل باور بود و پس از آن نيز پيشرفت ها10برابر شد.
حضرت آيت اهلل خامنه اي در ادامه، ورود واكسن آمريكايي و انگليسي به كشور را ممنوع 
اعالم كردند و گفتند: آمريكايي ها اگر توانســته بودند واكسن توليد كنند، اين افتضاح 
كرونايي در كشورشــان به وجود نمي آمد كه در يك روز حدود 4هزار نفر تلفات داشته 
باشند؛ ضمن اينكه اساسا به آنها اعتمادي نيســت و گاهي اين واكسن ها براي آزمايش 

روي ملت هاست.
ايشان افزودند: البته با سابقه اي كه فرانسوي ها در قضيه خون هاي آلوده دارند، به آنها هم 

خوش بين نيستم، اما تهيه واكسن از كشورهاي ديگر هيچ مشكلي ندارد.
رهبر انقالب اسالمي با تأكيد بر لزوم استمرار مراقبت هاي بهداشتي مردم و انجام وظايف 
مسئوالن براي مقابله با كرونا، گفتند: برخي تجربه هاي خوب، موفق و امتحان پس داده 
دارويي در زمينه كرونا وجود دارد كه مسئوالن هم آنها را تصديق مي كنند. اين موارد نبايد 

انكار شود، بلكه بايد مورد بررسي قرار بگيرد.
حضرت آيت اهلل خامنه اي در پايان خطاب به ملت ايران، مردم قم و حوزه علميه معظم 
خاطرنشان كردند: ديروز ملت ايران در سايه اتحاد، عزم راسخ، دينداري، حضور بهنگام 
و مجاهدت توانست با رقم زدن اين انقالب عظيم، مسير تاريخ دنيا و بشر را تغيير دهد 
و امروز نيز ملت با توانايي ها، تجارب و امكانات بيشــتر مي تواند بر همه موانع در زمينه 
مســائل اقتصادي مثل توليد و ارزش پول ملي و در زمينه مسائل فرهنگي، سياسي و 

نظامي فائق آيد.

رهبر معظم انقالب:  غربي ها به تعهدات 
بازگردند، ما نيز برمي گرديم
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»عطيش« آخرين روســتا از بخش 
»سويسه« شهرستان كارون است؛ گزارش

روستايي در جوار »بحره«؛ نهري كه 
قبال آبــي زالل از كارون به آن مي ريخت و حاال با 
كم آبي كارون، پساب شركت هاي صنعتي باالدست 
را در خود جاي داده. اهالي عطيش اما سال هاست 
كه به دليل محروميت از آب آشاميدني، براي رفع 
نيازهايشان به آب شــور همين نهر پناه مي برند. 
عطيش بيش از 600نفــر جمعيت دارد كه بي آبي 
مهم ترين محروميت شان است. عالوه بر مشكل 
آب آشاميدني فعاليت صنايعي چون الكل سازي 
موجب ابتالي اهالي به بيماري آسم شده و ورود 
پســاب آلوده  صنايع منطقه به تاالب باالدست 
روســتا هم مهم ترين منبع درآمدشــان يعني 
ماهيگيري را تحت الشعاع قرار داده است. از سوي 
ديگر، هرچند راه روستا مدتي است آسفالت شده، 
اما عطيش و روســتاهاي همســايه در روزهاي 
خانه نشيني كرونا به اينترنت دسترسي ندارند و راه 

مجازي شان هم مسدود است.

يك سال تشنگي
عطيش در سيل سال گذشــته در محاصره آب قرار 
گرفت و مردمي كه سال ها اسير تشنگي بودند، اين بار 
راه دسترسي شان را از دســت دادند. از سال گذشته 
تا امروز راه روســتا ساخته و آسفالت شــد، اما اهالي 
مي گويند آب آشاميدني روســتا با افت 80درصدي 
تقريبا قطع شده است. معلم روســتا و معتمد اهالي 
در اين باره به همشــهري مي گويد: »از سال87 كل 
روســتاهاي منطقه تحت پوشــش آب لوله كشــي 
قرار گرفتند. 4روستا در مســير خط لوله انتقال آب 
عطيش هستند كه 2روســتاي باالدست اين خط با 
انشعاب هاي غيرمجاز مهم ترين دليل افت فشار آب 
عطيش هســتند.« »عچرش« توضيــح مي دهد كه 
با وجود ســكونت بيش از 150خانوار در روستا فقط 
50خانوار به  صورت پايدار آب دارند كه آن هم كيفيت 
الزم را ندارد. او با بيان اينكه آب لوله كشــي روســتا 
به دليل افت فشار قابل آشاميدن نيست و اهالي اغلب 
از آب آلوده رودخانه استفاده مي كنند. يكي از اهالي 
كه دســتگاه تصفيه دارد، يك ظرف 20ليتري آب را 
1500تومان به مردم مي فروشد و تصفيه خانه اي كه 
قرار بود در باالدست روستا ساخته شود هم نيمه كاره 

رها شده است.

قبض آب براي شبكه بي آب
»حسن سريح خنافره« دهيار روستا هم از نامه نگاري با 
استانداري، فرمانداري و آبفاي استان خبر مي دهد و به 
همشهري مي گويد: »قرار بود پمپاژ آب روستا را به دليل 
فرسودگي تعويض كنيم كه 500ميليون تومان هزينه 
داشت. آبفا گفته بود اعتبار ندارد و اين هزينه را دهياري 
پرداخت كند، اما محل پمپاژ خــارج از محدوده طرح 

هادي روستاست و دهياري اجازه اين كار را ندارد.«
او مي افزايد: »اهالــي اغلب از آب نهر بحره اســتفاده 
مي كنند كه پســاب صنايع يا از آب باراني است كه در 
كانال ها جمع مي شود. برخي هم چاه عميق زده اند كه 
اين آب هم خيلي شور است.« به گفته سريح خنافره، 
اهالي در شــرايطي قبض 20 تا 30هــزار توماني آب 
پرداخت مي كنند كه برخي شــان  ماه به  ماه رنگ آب 

لوله كشي را در خانه هايشان نمي بينند.

پساب شور در تاالب شيرين
مشــكل مهم عطيش در كنــار محروميــت از آب 
آشاميدني، پساب صنايع است كه كار و كاسبي  شان 
را از سكه انداخته. عطيش در قسمت شمالي تاالب 
شادگان قرار گرفته؛ تاالبي كه در روزگار قديم محل 
صيادي اهالي روستاهاي اطراف بود. حاال در برخي 
از فصول ســال و وقتي آب تاالب كم مي شود، پساب 
صنايع فوالد را روانه اين تاالب مي كنند كه ماهي ها 
را از بين مي برد و كاسبي اهالي را هم كساد مي كند. 
دهيار روســتا با بيان اينكه هيچ كارخانه و شــركت 
فعالي در فاصله 45كيلومتري شهرســتان كارون تا 
روستا نيست و معيشت اهالي فقط با صيادي در تاالب 
و اندك كشــاورزي و دامداري مي گذرد، مي گويد: 
»70درصد اهالي روستا ماهيگير هستند. از 10سال 
پيش پساب شــور صنايع به تاالب مي ريزد و همين 

امر محل امرار معاش اهالي را هم از بين برده است.« 
ســريح خنافره درآمد اهالي را در 8-7ســال پيش، 
روزي 50هــزار تومان اعالم مي كنــد درحالي كه با 
وجود گراني و تورم شديد و مشكالت اقتصادي اين 
درآمد حاال به روزي 20-10هزار تومان رسيده است 
و به همين دليل بسياري از ساكنان با يارانه امور خود 
را مي گذرانند. به گفته او، از آنجايي كه شغل اهالي از 
گذشته تا امروز صيادي، دامداري و كشاورزي بوده، 
هيچ كدام بيمه نيســتند و همين مشكالت موجب 
مهاجرت حدود 40درصد جمعيت روستا به شهرهاي 

اطراف شده است.

خارج از محدوده
محروميت هــاي »ُعطيــش« در آب و كار خالصه 
نمي شود. خانه هاي اهالي هم مشكل قانوني دارند. اين 
در حالي است كه سال87 طرح هادي روستا تصويب 
شد و بنياد مسكن زيرساخت هاي آن را تامين كرد، 
اما اداره آب و برق حاال دست روي زمين هاي روستا 
گذاشته و آنها را حريم رودخانه بحره مي داند. اهالي 
برايشان سؤال است كه اگر در حريم رودخانه هستند 
چرا 10ســال پيش طرح هادي روستايشان تصويب 
شد؟ اين ســؤال البته تا امروز بي جواب مانده است. 
مشكل آنتن دهي خطوط موبايل و عدم دسترسي به 
اينترنت در روزهاي خانه نشيني كرونا كه همه  چيز به 
اينترنت و فضاي مجازي بستگي دارد، هم مشكلي بر 
مشكالت اهالي افزوده اســت. »حسن ناصر« مشاور 
فرماندار كارون، اين مشكل را از بزرگ ترين مشكالت 
روســتا توصيف مي كند به طوري كــه 6-5كيلومتر 
مانده به عطيش دسترسي به اينترنت و آنتن موبايل 
قطع مي شــود. اين موضوع به گفته او به گوش وزير 
ارتباطات و فناوري اطالعات هم رســيده، اما هنوز 

رفع نشده است.
   

عطيش و بقيه روســتاهاي منطقه در ميان چاه هاي 
نفت محاصره شده اند و در باالدست شان صنايع بزرگي 
چون نيشكر و فوالد فعاليت مي كنند. شركت هايي كه 
به اعتقاد مسئوالن روستا و شهرستان در قبال اهالي 
روستا احســاس مســئوليت نمي كنند و مسئوليت 
اجتماعي خود را به كارهاي عمراني محدود كرده اند. 
اين در حالي است كه تعدادي از اهالي عطيش و برخي 
از اهالي روستاي »مگطوع« با وجود فعاليت شركت 
الكل سازي و نيشــكر و فوالد به آسم مبتال شده اند و 
به دليل محروميت، اسپري اكســيژني كه بايد براي 
3روز مصرف كنند را بــا صرفه جويي براي يك هفته 

استفاده مي كنند.

 روستاي »عطيش« با بيش از 600نفر جمعيت در بخش »سويسه« شهرستان كارون استان خوزستان
با مشكالتي چون نبود آب آشاميدني، بيكاري و نداشتن اينترنت دست وپنجه نرم مي كند خبر روز 

افتتاح ويدئوكنفرانسي 
كارخانه  نوآوري مشهد

كارخانه  نوآوري مشهد روز پنجشنبه)18دي( 
بــه  صــورت ويدئوكنفرانــس بــا حضــور 
رئيس جمهــوري، معــاون علمــي و فناوري 
رئيس جمهوري، شــهردار مشــهد، استاندار 
خراســان رضوي، اعضاي شوراي اسالمي شهر 
مشــهد و مديران استاني و شــهري به همراه 
 4طرح ملــي ديگر بــه بهره برداري رســيد. 
 به گــزارش گروه ايرانشــهر، معــاون علمي و 
فناوري رئيس جمهوري در اين مراسم با اشاره 
به بهره برداري از 2كارخانه نوآوري در مشــهد 
و شــيراز گفت: تهران چهل و ســومين شهر 
نوآور دنيا و اين رتبه از شهري مانند برلين نيز 
باالتر است، اما با اين حال مشهد در بسياري از 

زمينه ها از تهران هم پيشروتر است.
سورنا ســتاري با بيان اينكه شهرداري مشهد 
توانسته اســت كارخانه قديمي را به كارخانه 
نوآوري و محلي براي فعاليت شتاب دهنده ها و 
استارت آپ ها تبديل كند، افزود:  با بهره برداري 
از 2كارخانه نوآوري در مشــهد و شيراز برگ 
تازه اي در زيســت بوم نوآوري اين شهرها رقم 
 خــورد و ظرفيتي تازه بــراي تبديل ايده هاي 
نوآورانه به كسب وكارهاي دانش بنيان و خالق 
فراهم شــد. كارخانه نوآوري مشهد با 10هزار 
مترمربع زير بناي فيزيكي نخســتين كارخانه 
نوآوري شرق كشــور اســت كه ايده آن براي 
نخستين بار در سال97 با حمايت  معاونت علمي 
و فناوري رياست جمهوري و توسط شهرداري 
مشهد شكل گرفت و پس از يك سال و نيم آماده 
بهره برداري شد. در اين كارخانه، چگونگي شروع 
كسب وكار، انتخاب مسيرهاي توسعه اشتغال، 
استفاده از فضاهاي اشتراكي، بازاريابي خدمات، 
معرفي بهترين راه هاي تبليغات و ساير نيازهايي 
كه يك شــهروند خالق براي ايجاد اشــتغال 

نوآورانه نياز دارد، در نظر گرفته شده است.

»ُعطيش« زير بار تشنگي
سيده زهرا عباسي

خبر نگار

گزارش 2 

4روستا و يك شهر استان گلستان ملي شد 

ستاره حجتي
خبرنگار

پرونده ثبت ملي 35شهر و روستا در 
چهارمين جلسه شوراي راهبردي 
انتخاب شــهرها و روستاهاي ملي 
صنايع دستي بررسي شد كه از اين 
ميان، روســتاي زيارت گرگان با 
محصول جاجيم، روستاي شاهكوه 
با سوزن دوزي، روســتاي تنگلي 
با ســوزن دوزي تركمن و شــهر 
علي آبادكتول با نواردوزي به عنوان 
شهر و روستاي ملي صنايع دستي و 

روستاي سياه رودبار به عنوان دهكده ملي صنايع دستي از سوي وزارت 
ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دســتي معرفي شدند. مديركل 
ميراث فرهنگي، گردشــگري و صنايع دستي گلســتان در اين باره به 
همشهري گفت: در گذشته گنبدكاووس تنها شهر ملي صنايع دستي 
با نام شهر فرش اســتان بود، اما در اين دوره، استان گلستان بيشترين 
تعداد شهر و روستاي ثبت شده را به خود اختصاص داد كه موجب توجه 
بيشتر گردشــگران داخلي و خارجي و همچنين خريداران محصوالت 
صنايع دستي خواهد شد. احمد تجري افزود: ثبت يك منطقه به عنوان 
شهر يا روستاي ملي پايان كار نيست بلكه آغاز مسير براي اين مناطق 
است. ثبت اين روستاها نشان دهنده اســتعداد و توان شهر يا روستا در 
توسعه آن رشته خاص، ايجاد كارگاه هاي بيشتر و توليد بيشتر است و 
به همين دليل بايد مســير بازاريابي و فروش برايشان گسترده و هموار 
شود. او با بيان اينكه در استان گلستان 30هزار هنرمند صنايع دستي 
وجود دارد و 80درصد اين هنرمندان ساكن روستاها هستند، ادامه داد: 
85رشته صنايع دستي در اين اســتان وجود دارد كه اين تنوع مديون 
حضور اقوام گوناگون و همچنين تنوع اقليمي آن است و بايد با هم افزايي 
و برنامه ريزي و مديريت، اين 85رشته را به نفع توسعه اقتصادي استان 
گلستان به كار گيريم.  تجري با تأكيد بر اينكه صنايع دستي منجر به ايجاد 
زنجيره ارزش در بستر اقتصادي پايدار و سالم مي شود، گفت: گردشگري 
و صنايع دستي رشته هايي فرابخشي هســتند و بايد با مشاركت همه 
دستگاه ها، دهياران و شوراهاي روســتايي براي رشد  آنها تالش كرد. 
85رشته صنايع دستي در استان گلستان به اين معني است كه مي توانيم 
تعداد شهرها و روستاهاي ملي را افزايش دهيم تا شهرها و روستاهاي 
ما به برند رشته هاي صنايع دستي تبديل شوند. به گزارش همشهري، 
زيارت و شاهكوه در شهرستان گرگان از روستاهاي گردشگري استان 
گلستان هستند كه هنر جاجيم و سوزن دوزي ويژه اي به نام سياه دوزي 
دارند كه از ديرباز به عنوان يكي از فعاليت هاي زنان روســتا در آن رايج 
بوده است. سياه رودبار نيز يكي از روستاهاي ييالقي شهرستان علي آباد 
اســت كه عالوه بر پيشتازي در رشته ابريشــم پيش تر آن را با جنبش 
#من_يك_ســرخدارم  )پويش مردمی جوانان روستا با هدف حفظ و 
حراست درخت سرخدار( شــناخته ايم. تنگلي هم روستايي مرزي و از 
تركمن صحراست كه عالوه بر سوزن دوزي بي نظير تركمن، هنر فرش 

دستباف و نمد نيز در آن رايج است.
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عطيش در قسمت شمالي تاالب شادگان قرار دارد.   عكس: ايسنا

حل مشكل آب عطيش تا يك ماه ديگر
مدير امور آبفار اهواز به همشهري مي گويد: »در سال هاي گذشته يك خط انتقال آب از تصفيه خانه يادگار 
براي عطيش كشيده شد كه بعدها روستاهاي ديگر هم به اين خط اضافه شدند. طوالني بودن خط انتقال از 
تصفيه خانه، مصرف بي رويه و انشعاب غيرمجاز روستاهاي در مسير، موجب افت فشار آب آشاميدني عطيش 
شده است.« محمد آرياخاكي مي افزايد: »قطعي آب مربوط به 2 شكستگي در خط اصلي به دليل حفاري هاي 
بدون هماهنگي بود كه با اطالع رساني به بخشدار سويسه ترميم شد. هم اكنون مشكل آب بخش عمده عطيش 
و »مگطوع« حل شده، اما قسمت جنوب شرقي عطيش با قطعي كامل مواجه است كه برنامه حل كامل مسئله به 
شكل مكتوب براي اجراي مشاركتي به بخشداري و دهياري ارائه شده.« وي اظهار اميدواري مي كند با ارتقاي 

الكتروپمپ ها تا  ماه آينده آب  روستا پايدار شود.

ث
مك
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در پي افزايش دست اندازي هاي مختلف 
منابع
به جنگل هاي هيركاني، تشــكل هاي طبيعي

مردم نهاد محيط زيست، فعاالن مدني و 
كنشگران محيط زيســت ايران در نامه اي به رئيس 
ســازمان جنگل هــا، خواســتار توقــف طرح هاي 
سدسازي، انتقال آب و گردشــگري در جنگل هاي 

شمال كشور شدند.
در ماه هــاي اخير و پس از پايان مــدت اجراي طرح 
جنگلداري در شمال كشــور، قرار شد طرحی جديد 
براي مديريــت جنگل هاي هيركاني تدوين شــود. 
در عين حــال طرح تنفس جنگل نيز با شــبهه هاي 
مختلف مواجه شد و برخي طرح هاي عمراني در سايه 
تغيير طرح هاي قديمي و جديــد جانی تازه گرفتند 
تا نگراني ها براي آينده قديمي ترين جنگل ايران به 

اوج خود برسد.
فعاالن محيط زيست حاال در نامه اي خطاب به مسعود 
منصور، معاون وزير كشــاورزي و رئيس ســازمان 
جنگل هــا، مراتع و آبخيــزداري كشــور، هجمه به 
جنگل ها و عرصه هاي طبيعي كشور به ويژه تخريب 
رويشــگاه هاي هيركاني - كاســپيني شمال كشور 
را به بهانــه اجراي طرح هاي عمراني و گردشــگري 
خالف نص صريح قوانيــن و منويــات رهبر معظم 
انقالب دانسته و اعالم كردند كه اين طرح ها با شتاب 

وصف ناپذير ادامه دارد.

تخريبهايمتعدد،بهانههايمتنوع
نمونه هــاي تخريــب جنگل هــاي هيركانــي طي 
سال هاي اخير افزايش چشمگيري داشته است. در 
اين باره مي توان به برنامه ريزي براي ساخت سدهاي 
فينسك، چاشم، گلوگاه، كسيليان، زارم رود و چرگت 
يا طرح هاي انتقال آب بين حوضه اي اشــاره كرد كه 
عالوه بر خســارت هاي اقتصادي و اجتماعي موجب 
آشــفتگي بحراني حوضه هاي آبخيز البرز شــمالي 
خواهد شــد. از ديگر طرح هاي مخــل ادامه حيات 
جنگل هاي شــمال، احداث تله كابين در جنگل هاي 
علي آباد كتول و ناهارخوران گرگان اســت كه جنبه 

گردشگري و تفريحي دارد.
به اســتناد ماده2 قانون حفاظــت و بهره برداري از 
جنگل ها و مراتع، مســئوليت حفــظ، احيا، اصالح ، 
توسعه و بهره برداري از جنگل ها، مراتع و بيشه هاي 
طبيعي و اراضي جنگلي ملي شــده متعلق به دولت 

به سازمان جنگل ها تكليف شــده است. طبق بند3 
مصوبــه اول مرداد1380 هيأت وزيــران نيز، صدور 
تمامي مجوزهايي كه به  هر ترتيب به كاهش مساحت 
جنگل هاي شمال كشــور منجر مي شــود از سوي 

تمامي دستگاه ها متوقف و ممنوع شده است.
كنشگران محيط زيست در بخشي از نامه خود خطاب 
به رئيس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري اعالم 
كرده اند: »متأسفانه باوجود اشــاره مستقيم قانون 
به ضــرورت توقــف و ممنوعيت اجــراي طرح هاي 
عمراني و معدني ويرانگر در جنگل هاي شــمال و با 
وجود بيانات مستقيم و آشــكار رهبر معظم انقالب 
درخصوص ممنوعيت اجراي ايــن گونه طرح ها در 
جنگل هاي كشــور، همچنان به تعبير ايشان شاهد 
»دســت درازي« به اين عرصه هاي جنگلي و كاهش 
روزافزون ســطح اين جنگل هاي ارزشمند هستيم. 
در اين ميان، سازمان حفاظت محيط زيست كه بايد 
در خط مقدم حفاظت از محيط زيســت كشور باشد 
خود به هموار كننده اجراي بسياري از اين طرح هاي 
عمراني و آسيب زا تبديل شده كه صدور مجوز احداث 

تله كابين در منطقه جنگلــي ناهارخوران گرگان در 
تاريخ 2آبان95 و طي نامه شماره125/3303 به طول 
بيش از 3كيلومتر و نصب دست كم 17دكل در داخل 
عرصه هاي جنگلي منطقه و ساخت وساز در ايستگاه 
مقصد ازجمله مصاديق بارز اين مســئوليت گريزي 
است. متأسفانه توســل به برخي اظهارات نادرست و 
بي بنيان ازجمله مشروط ســاختن اجراي اين طرح 
به عدم قطع درخت و همچنين قرار نداشتن منطقه 
موردنظر براي اجراي طرح تله كابين ناهارخوران در 
زون ثبتي ميراث جهاني يونســكو اخيرا به محملي 
براي توجيه »دســت درازي ها« و دســتاويزي براي 
هموار ساختن مســير اخذ اين گونه مجوزها تبديل 

شده است.«

تهديددرازمدتجنگل
اجراي طرح ها در پهنه هاي جنگلي شــمال كشور با 
توجه به تراكم پوشــش گياهي و شيب اراضي بدون 
قطع درخت و بدون آسيب به خاك ارزشمند جنگلي 
غيرممكن اســت و فــارغ از اين دغدغه هــا به دليل 

تخريب سيما و منظر رويشگاه هاي جنگلي و افزايش 
حجم تردد و حضــور جمعيت در منطقــه، خود به 

تهديدي جبران ناپذير در درازمدت تبديل مي شود.
كنشگران محيط زيســت كشــور در اين باره اعالم 
كردند: »ســازمان جنگل ها به عنــوان متولي منابع 
طبيعي كشــور بايد ضمــن پيروي و مهم تــر از آن 
پافشــاري بر اجراي دقيق و بدون اغمــاض قوانين 
جاري در ايــن بخــش و همچنين بــا نصب العين 
قرار دادن منويــات مقام معظم رهبــري و توجه به 
دغدغه هاي سازمان هاي مردم نهاد و كنشگران حوزه 
محيط زيست و منابع طبيعي كشور، نسبت به اعالم 
مخالفت رسمي سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري 
كشــور و لغو مجوز تمامي طرح هاي عمراني تعريف 
شده در نوار باريك جنگلي شمال، شامل پروژه هاي 
سدســازي و انتقال آب بين حوضــه اي، طرح هاي 
گردشــگري و معدني و... و در اين مورد خاص، لغو 
قطعي و مخالفت جــدي با اجراي طــرح تله كابين 
در جنگل هاي علي آباد كتــول و ناهارخوران گرگان 

دستور مقتضي را صادر كند.«

 تشكل هاي مردم نهاد محيط زيست از رئيس سازمان 
جنگل ها خواستند تخريب جنگل هاي شمال به بهانه 

اجرای پروژه های عمرانی  را متوقف كند
نكته روز

كارزار نجات طاق كســري كه از 2روز قبل 
در فضاي مجازي راه اندازي شده است، در 
نامه اي به وزير ميراث فرهنگي درخواست 
مرمت فوري اين بناي تاريخي ساساني واقع 

در جنوب بغداد را ارائه كرد.
به گزارش همشــهری، متــن كامل نامه 
درخواســت از وزيــر ميراث فرهنگي براي 
مرمت فوري طاق كسري بدين شرح است: 

جناب آقاي دكتر مونسان
وزير محترم ميراث فرهنگي، گردشگري و 

صنايع دستي
خبــر بســيار كوتــاه و تلخ بــود: »بخش 
ديگــري از طــاق كســري فروريخت.« 
طاق تمــدن و هويــت ايرانــي، در حالي 
نفس هــاي پاياني خود را مي كشــد كه از 
هميشــه بي پناه تر مانده و شــايد اين فرو 
ريختن هــاي ســاالنه اش، فريادهاي آخر 
مــادر درمانده ايســت به ســوي فرزندان 
فرامــوش كارش. محلــي كــه روزي دل 
ايرانشــهر نام داشــت و خســرو در آن به 
دادگســتري مي پرداخــت، هم اكنون به 
زمين بازي كودكان عراقي تبديل شــده و 
ما به عنوان وارثان آن تمدن صرفا به نظاره 
نشســته ايم. ملت ايران از جنابعالي و ساير 
مسئوالن مربوطه درخواست دارد كه بدون 
كوچك ترين معطلي، ايــن ميراث كهن را 

نجات دهيد.«
اين درخواست پس از انتشار خبر فروريختن 
بخشي از طاق كسري در عراق منتشر شده 
و دوستداران ميراث فرهنگي ايران و عراق 
با همراهي رســانه ها تالش دارند تا توجه 
مسئوالن 2 كشور را بر لزوم مرمت و احياي 

ايوان مدائن جلب كنند.

درخواستمرمتفوري
طاقكسري

ترمز طرح هاي ضد جنگل را بكشيد خبرهای كوتاه

حجمآبووسعتدرياچهاروميهكاهشيافت
حجم آب درياچه اروميه به 3.29ميليــارد مترمكعب كاهش يافت و 
به گفته عضو ســتاد احياي درياچه اروميه، حجم آب اين درياچه كه 
دي ماه سال گذشــته 3.35ميليارد مترمكعب بود در دي ماه امسال به 
3.29ميليارد مترمكعب كاهش يافت. يوســف غفارزاده، علت كاهش 
حجم آب درياچه اروميه را تبخير فصل تابستان و كاهش بارندگي هاي 
فصل پاييز عنوان كرد و افزود: حجم آب درياچه نسبت به مدت مشابه 
سال قبل 6ميليون مترمكعب و نســبت به ابتداي سال آبي )اول مهر 
امسال( 3ميليون مترمكعب كاهش يافته است. او به مهر گفت: حجم 
آب درياچه اروميه نيز در مقايسه با متوسط درازمدت 12.48ميليارد 
مترمكعب كاهش نشــان مي دهد. به گفته غفارزاده، تراز ســطح آب 
درياچه اروميه نيز در مقايسه با متوسط درازمدت، 3متر و 31سانتي متر 
از نظر ارتفاعي كاهش داشت. او افزود: وسعت درياچه نيز نسبت به مدت 
مشابه ســال قبل حدود 13كيلومترمربع و نسبت به ابتداي سال آبي 
6كيلومترمربع و در مقايسه با متوسط درازمدت 1700كيلومترمربع 

كاهش يافته است.

عوارضخروجازكشور۴٠٠هزارتومانميشود
كميسيون تلفيق بودجه مجلس شوراي اسالمي عوارض خروج از كشور 
را افزايش داد و ســخنگوي كميســيون تلفيق اليحه بودجه1400 از 
مصوبه اين كميسيون براي تعيين عوارض 400هزار توماني خروج از 
كشور براي مسافران در سال آينده خبر داد. به گزارش ايسنا، رحيم زارع 
با اشاره به آخرين مصوبات كميسيون تلفيق گفت: عوارض هوايي خروج 
از كشور براي مسافران در سال آينده 400هزار تومان تعيين شده است.

گاليهمعاونگردشگريازنپرداختنتسهيالتكرونايي
معاون گردشگري با اشاره به اختصاص 3هزار ميليارد تومان اعتبار براي 
حمايت از صنعت گردشگري و معرفي 20هزار متقاضي به سامانه كارا و 
بانك ها، تأكيد كرد: اهمال كاري و كوتاهي در پرداخت تسهيالت حمايتي 
كرونا پذيرفته شده نيست. به گزارش معاونت گردشگري، ولي تيموری 
گفت: برخي كوتاهي ها به هيچ عنوان قابل قبول نيست و تنها بهانه گيري 
است؛ چرا كه دستورات اجرايي و قانوني كاملي پشتوانه اين اقدام است و 
تسهيالت مورد نظر از سوي بانك مركزي به همه بانك ها ابالغ و از سوي 

بانك هاي عامل در اختيار استان هاي كشور قرار گرفته است.

وصيتنامهمرمتشدهتختيبهموزهورزشرفت
همزمان با پنجاه وســومين ســالگرد درگذشــت غالمرضــا تختي، 
اســطوره كشــتي ايران، وصيت نامه اين قهرمان ملي پس از مرمت و 
استحكام بخشي توسط بخش حفاظت و مرمت موزه ملي ايران به موزه 
ملي ورزش، المپيك و پارالمپيك تحويل شد. به گزارش موزه ملي ايران، 
وصيت نامه غالمرضا تختي كه به صورت اماني در اختيار موزه ملي قرار 
گرفت پس از استحكام بخشي و مرمت اثر در آزمايشگاه و كارگاه حفاظت 
و مرمت موزه ملي ايران، چهارشنبه گذشته به موزه ورزش، المپيك و 

پارالمپيك بازگردانده شد.

سيدمحمدفخار
خبر نگار
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  از روزي كه كرونا آمد شمشيرش را 
براي همه دورهمي ها از رو بست. حاال گزارش

انســان ها به عنــوان يــك موجود 
اجتماعي نزديك به يك ســال اســت كه به اجبار 
تنهايي را تجربه مي كنند. حذف دورهمي ها در دوره 
كرونا، شكل و شمايل همه مناسك و مرسومات ما را 
تغيير داده؛ در اين مدت عده زيادي دست از شادي 
دسته جمعي شسته اند و مراسم شادي مانند جشن 
عروسي، تولد و... را به طور كامل حذف كرده اند. اما 
مراســم ترحيم و يادبود با غليان احساسات همراه 

است.
 اگر در فضاي مجازي و اينترنت جســت وجو كنيد 
متوجه خواهيد شد كه اينگونه مراسم به كلي حذف 
نشده اند و به نوعي شكل و شــمايل آن تغيير پيدا 

كرده است. 
برگزاري »مراســم ترحيم آنالين« پديده تازه اي 
است كه اين روزها با آن مواجهيم؛ شست وشوي قبر 
و نثارگل و ارتباط تصويري آنالين با قبور از اقداماتي 
اســت كه با همه گيري كرونا در مراسم ترحيم باب 
شده اســت. البته با ديد ديگري نيز مي توان به اين 
مســئله نگاه كرد آن هم اينكه شيوع كرونا موجب 

به وجود آمدن مشاغل جديدي شده است.
 مهم ترين خدمتي كه اين شــركت هاي خدماتي 
در شرايط كرونايي كشور انجام مي دهند برگزاري 
مراســم مجازي اســت، اما اغلب امكان سفارش 
و ارســال بنر و اســتند تســليت، تاج گل، پيامك 

اطالع رساني به ميهمانان، كمك به خيريه و انتخاب 
مداح و قاري قرآن نيز وجود دارد. همچنين برخي 
مجموعه ها پس از مراسم، گزارش كاملي از ليست 
مهمانان، بنرهــاي نمايش داده شــده، متن هاي 

تسليت و... نيز به صاحب عزا ارائه مي دهند.

مراسم مجازي، كجا و چگونه؟
برگزاركنندگان مراســم ترحيم مجازي به صورت 
تلفني نحوه برگزاري و ميــزان هزينه ها را توضيح 
مي دهند. حضور در مراســم  ختم مجازي با تلفن 
همراه و رايانه شخصي ممكن است. آدرس مراسم 
مجازي هــم از طريق پيامك به ميهمانان ارســال 
مي شود كه با كليك روي آن وارد مراسم مي شوند. 
امكان برگزاري مراسم خصوصي هم وجود دارد كه 
ميهمانان بايد نام كاربري و رمــز عبور را از ميزبان 
دريافت كنند. امكان ارتباط دو طرفه ميان ميهمان 
و ميزبان نيز منوط به اجازه گرداننده مجلس است 
كه پيام صوتي ميزبــان و ميهمانان نيز از اين قبيل 

امكانات است.
با يك جست وجوي ساده در اينترنت با شركت هاي 
خدماتي مواجه مي شــويم كه به برگزاري مراسم 
ترحيم آنالين مي پردازند. هزينه هاي اين اقدامات 
بسته به درخواســت خانواده داغدار متفاوت است. 
خدماتي كه در اين مراســم آنالين ارائه مي شــود 
تفاوت چندانــي با مراســم  حضوري نــدارد، اما 
با افزايش خدمات ايــن شــركت ها، هزينه ها نيز 
باالتــر مي روند و گاهــي به نوعي می تــوان آن را 
سوءاستفاده اين شــركت ها تعبير كرد. ساده ترين 
كار هماهنگي با ســخنران، مداح و قاري اســت و 

رفته رفته با ســاخت كليپ، پخش مراسم آنالين 
 از ســر مزار مرحــوم و غيره متفاوت تر مي شــود.

مداحي، ســخنراني و قرائت قــرآن مجازي؛ 
5ميليون

بســياري از اين شــركت هاي خدماتي چند بسته 
مختلف ارائه مي دهند كه ميزبان براساس امكانات 
يكي از آنهــا را انتخــاب مي كنــد. ابتدايي ترين 
بســته  برگزاركننــده مراســم ترحيــم مجازي، 
مداحي، ســخنراني و قرائت قرآن اســت كه همه 
خدمات دهنــدگان آن را ارائه مــي دهند. برخي 
برگزار كننــدگان پكيــج ويژه  تري دارنــد؛ آنها به 
سناريونويســي و چند روز فيلمبــرداري از مزار، 
مصاحبه با بازماندگان و غيــره مي پردازند و براي 
مراسم متوفي مستندسازي و آن را در مراسم ترحيم 
آنالين پخش مي كنند. پكيج وي آي پي )ويژه( اين 
مجموعه برگزاركننده مراسم كه شعار آنها برگزاري 
مراسم آبرومند و شرافتمندانه است، در ساده ترين 
حالت و براســاس يك روز فيلمبرداري از مزار و به 
همراه مابقي مراســم معمول، حدودا 10 ميليون 
تومان است. اگر پخش كليپ 5 الي 10دقيقه اي را به 
مداحي، سخنراني و قرائت قرآن در همين مجموعه 
اضافه كنيد، 6ميليون تومــان هزينه دارد و بدون 

پخش كليپ 5ميليون و500هزار تومان.

فاتحه و قرائت آنالين قرآن در حرم رضوي 
 مجموعه  خدمات ديگر، 90دقيقــه برنامه برخط 
با حضور مجــري و قاري قرآن را به همراه پوســتر 
و اعالميه تســليت، جزو برنامه  عــادي خود اعالم 
مي كند كه حدودا 2ميليون تومان هزينه دارد. در 
ميان اين خدمات امكان ارتباط تصويري صاحبان 
عزا با مدعوين نيز وجود دارد. در ليست خدمات اين 
مجموعه، ســاخت و پخش كليپ از متوفي، امكان 
تســليت تصويري حاضرين، ارائه فايل و ويدئوي 
كامل از مراســم از اقدامات ويژه محسوب مي شود. 
اين امكانــات ويژه با پخش زنــده و قرائت فاتحه و 
امكان زيارت نيابي از طــرف متوفي در حرم مطهر 
رضوي تكميل مي شود كه بنا بر اعالم اين مجموعه 
به دليل نبودن نماينده در مشــهد فعال امكان پذير 
نيست. در پاســخ به هزينه هنگفت اين اقدام، آنها 
مدعي شــدند كه هزينه حدود 5ميليون تومان را 

توليت حرم رضوي براي پخــش زنده و ارائه فاتحه 
دريافت مي كند كــه با پيگيري هاي انجام شــده 
اين موضوع از ســمت توليت حــرم مطهر رضوي 

تكذيب شد.
»اقتصادي«، »ويــژه مذهبي« و »ويــژه عرفاني« 
نام هاي 3 بسته  ارائه خدمات در يكي از مجموعه هاي 
برگزاركننده مراســم ترحيم آنالين ديگر اســت. 
در بســته اقتصادي اين مجموعه، مراسم در بستر 
وب ســايت و در 2 بســته ديگر در آپارات و صفحه 
اينســتاگرام نيز پخش مي شــود. امكان برگزاري 
مراســم در منزل متوفي نيز وجود دارد كه در بسته 
اقتصادي ترحيم به صورت مداحي يا مراسم عرفاني 
امكان پذير نيست. تعداد ميهمانان در بسته اقتصادي 
محدوديت دارد. وب سايت اين مجموعه صفحه اي 
به نام فروشگاه دارد كه مشتريان مي توانند خدمات 
مورد نظر را در آنجا سفارش دهند. كم هزينه ترين 
سفارشي كه در ميان خدمات اين مجموعه به چشم 
مي خورد 200هزار تومان اســت و به شست وشوي 
مزار، ســه شــاخه گل و تماس تصويري بــا مزار، 
اختصاص دارد كه بيشــتر به درد كساني مي خورد 
كه خارج از ايران هستند و براي ديدار مزار اهل قبور 
با مشــكل مواجهند. اما بازه قيمتي كه خدمات اين 
مجموعه را شامل مي شــود، براي يك ساعت ختم 
بر ســر مزار به همراه باند، مداحي و فيلمبرداري از 

مراسم، حدود 2ميليون تومان است.

مداحي يا مراسم عرفاني
چند سالي است كه برگزاري مراسم عرفاني با دف، 
تار و ني به همراه خواننده نيز رواج پيدا كرده است. 
عموما گروه هايي حضور دارند كه در اين زمينه پيش 

از شيوع كرونا نيز فعال بوده اند، حاال اين گروه هاي 
موســيقي با مجموعه هاي برگزاركننــده ترحيم 
مجازي نيز همكاري مي كنند. در جريان هماهنگي 
با اين مجموعه ها، يكي از برگزاركنندگان پيشنهاد 
مراســم با ســاز و ني را داد و تفاوت قيمت آن را با 
مراسم رســمي 2ميليون تومان دانست. مراسم به 

اين شيوه 6 ميليون تومان هزينه دارد.

مراسم ترحيم آنالين پدر هزينه اي نداشت
طرف ديگر اين خدمات كساني هستند كه عزيزي 
را از دست داده اند. محمد قدس يكي از كساني است 
كه چندي پيش پدر خود را از دست داده و مراسم 
ترحيم آنها نيز به صورت آنالين برگزار شده بود. او 
درباره مراسم شــان مي گويد: در مرداد ماه كه پدر 
در شهرستان فوت كرد، اين مراسم  مجازي خيلي 
مرســوم نبود و ما اطالع چنداني از آنها نداشتيم. 
از آن جايي كــه تجربه كاري زيــادي در برگزاري 
نشست مجازي دارم، به پيشــنهاد آنها و در صفحه 
اينستاگرام مان مراســمي براي پدر برگزار كرديم. 
به همين دليل برگزاري مراســم براي ما هزينه اي 
نداشــت. او درباره نحوه برگزاري مراسم مي گويد: 
مراسم پدر مجري، سخنراني و پخش قرآن و كليپ 
داشت كه سخنراني آن از پيش ضبط شده بود اما در 
مراسم به صورت آنالين پخش كردند. كليپي كه از 
پدر پخش شد نيز خودمان تهيه كرده بوديم. براي 
مراســم هيچ تداركاتي الزم نبود و زحمتي براي ما 
نداشت به جز اينكه پوســتر برنامه را در صفحات 
مختلف به اشــتراك گذاشــتيم. حس همدردي 
حضوري در آن مراســم براي ما نبــود، اما حداقل 

حضور براي همه راحت بود و بهتر از هيچي بود. 

دوستان و آشنايان مراسم را برگزار كردند
علي افشاري نيز ازجمله افرادي است كه مراسم چهلم مادرش را به صورت آنالين برگزار كرده است. خانواده 
داغدار آنها نيز اطالعي از شركت هاي خدماتي برگزاركننده ترحيم آنالين نداشتند و تمامي مراسم آنها با 
كمك دوستان و آشنايان برگزار شد. او درباره برگزاري اين مراسم توضيح مي دهد: بستر آناليني كه اين 
مراسم ترحيم را براي ما انجام داد، صفحه اينستاگرام يكي از هيئت هاي آشنا بود، از آن جايي كه چهلم مادر 
با شهادت امام حسن عسگري)ع( همزمان بود، مراسم بيننده هاي نسبتا خوبي داشت و از 50 تا 100نفر متغير 
بود. چگونگي مراسم هم به اين صورت بود كه تصوير اليو )زنده( از مزار مادر و چند صندلي و خيمه كنار آن 
بود. مداح هم در كنار مزار حضور داشت و مداحي مي كرد. او مي گويد: برنامه هزينه چنداني براي ما نداشت 

و صرفا براي سيستم صوتي كه از بيرون بهشت زهرا تهيه كرديم، هزينه اندكي پرداختيم.

ث
مك

گزارش همشهري از سوگواري به شيوه آنالين در زمان كرونا

وداع آنالين از راه خيلي دور
مهرنوش ميرزايي مهر

خبر نگار

ايثارگران بدانند

ايثارگران را بازيچه اغراض خود نكنيم ۳
با توجه به اينكه مجلس شوراي اسالمي در مرحله سوم تصويب طرح 
تبديل وضعيت استخدامي ايثارگران و فرزندان آنان، عنوان و موضوع 
استفساريه را تغيير داد و از آن به عنوان طرح استفساريه بند)و( ماده۴۴ 
قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران ياد  و تغييراتي 
نيز در محتواي آن ايجاد كرد، لكن شوراي نگهبان عطف به نامه رئيس 
مجلس شوراي اسالمي همچنان از اين مصوبه به عنوان طرح استفساريه 
تبصره 1 بند )ذ( ماده 8۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، 
اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ياد كرد كه عنوان و محتواي آن 
تغيير كرده است. در متن اين نامه آمده است: طرح استفساريه تبصره 1 
بند )ذ( ماده8۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي 
و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران كه با اصالحاتي در عنوان و متن در 
جلسه مورخ بيست و هفتم مهرماه سال1399 به تصويب مجلس شوراي 
اسالمي رسيده است، در جلسه مورخ 1399/8/۷ شوراي نگهبان مورد 
بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصالحات به عمل آمده مغاير با 

موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
اگر طرحي عنوان و متن آن اصالح شود، چه اصراري بر آن داريم كه آن را 

همچنان طرح قبلي بناميم؟
 وقتي در طرح اوليه مجلس با شــفافيت و بدون ابهام به اصلي كه جزو 
مطالبات قانوني ايثارگران بوده و مجلس شــوراي اسالمي بر آن صحه 
گذاشته اســت به صراحت اشاره مي شــود، چرا آن را به گونه اي تغيير 
مي دهند كه ابهامات بيشــتري به آن تحميل شــود؟ واقعيت امر اين 
اســت كه تبصره 1 بند )ذ( ماده 8۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه 
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران مبني بر تبديل 
وضعيت استخدامي مشموالن ماده 21 قانون جامع حداكثر پس از 3 ماه، 
به رسمي قطعي، دائم، ثابت و يا ساير عناوين مشابه، فاقد هرگونه ابهام بود 
و اگر مجريان قصد داشــتند به وظايف قانوني خود عمل كنند براي اين 
موضوع كفايت الزم وجود داشت، لكن به بهانه هاي مختلف از اجراي آن 
خودداري كردند تا نمايندگان مجلس مجدداً با طرح استفساريه به دنبال 
حل موضوع باشند. اين گروه باتوجه به شفافيت استفساريه در مرحله اول 
و دوم كه عنوان و محتواي آن مرتبط با اصل قانون بود، چنان موانعي در 
جهت تصويب نهايي آن به وجود آورد كه مجلس ناچار به تغيير عنوان و 
متن قانون شد تا بتواند رضايت منتقدين و مخالفين را جلب كند. براي 
همين در ابتداي تصويب نهايي آن و تأييد شوراي نگهبان، اكثر كساني 
كه متولي تصميم گيري در اين موضوع بودنــد به صراحت اعالم كردند 
كه اين استفساريه مطلب جديدي نيست و حق جديدي براي ايثارگران 
و فرزندان آنان ايجاد نمي كند كه به مرور به آن اشاره خواهيم كرد. براي 
اينكه اين قانون به تصويب برسد و مشكلي براي تأييد آن از سوي شوراي 
نگهبان نباشــد، رايزني هايي در اين زمينه انجام شد. در روز تصويب اين 
قانون در مجلس، حميدرضا حاجي بابايي، رئيس كميسيون برنامه، بودجه و 
محاسبات مجلس در جريان رسيدگي به اين استفساريه گفت كه با شوراي 

نگهبان براي استخدام فرزندان ايثارگران هماهنگ شده است. 
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 كمپاني واتساپ در 
نه اينترنت حركتي غافلگيرا

كاربرانــش را در 
عملي انجام شــده قرار داد و طي 
يك اعــان درون برنامــه اي از 
تجديدنظر در سياست هاي حفظ 
حريم شخصي و اشتراك اطاعات 
كاربران با شركت فيسبوك كه در 
واقع شــركت مــادر واتســاپ 

به حساب مي آيد خبر داده است.
اين مســئله طي روزهــاي اخير 
باعث شــده تا هجوم كاربران به 
پيام رســان هاي ديگــر ازجمله 
تلگرام و ســيگنال افزايش پيدا 
كند. اين مسئله براي پيام رساني 
مثل سيگنال آن قدر غيرمنتظره 
بود كه باعث شد ســرورهاي آن 
براي مدتي دچار مشكل شوند و 
مثا پيامك  هاي فعال ســازي آن 

ارسال نشوند.
به گزارش انگجت، به روزرســاني 
سياســت هاي حفــظ حريــم 
خصوصــي بــه واتســاپ اجازه 
مي دهد از تاريخ 8فوريه اطاعات 
را با شركت فيسبوك به اشتراك 
بگذارنــد و درصورتي كه كاربري 
اين آپديت جديد را نپذيرد ديگر 
نمي تواند از اين برنامه اســتفاده 

كند.
اين به روزرساني شامل اطاعات 
بيشــتر درباره خدمات واتساپ و 
نحوه پــردازش داده هاي كاربران 
است كه مي توانند از سرويس هاي 

ميزبان فيســبوك بــراي ذخيره 
و مديريــت چت هاي واتســاپ 
اســتفاده كنند كه به اين ترتيب 
همكاري واتســاپ با فيسبوك به 
ادغام محصوالت شركت فيسبوك 

منجر مي شود.
در ادامه اين بيانيه آمده اســت: 
البته داده هاي شما براي نمايش 
تبليغــات شــخصي اســتفاده 
نمي شود. اين داده ها براي بهبود 
خدمات و تجربه شما ازجمله در 
زمينه پيشــنهادها )بــراي مثال 
دوستان يا آشــنايان و محتواي 
مورد عاقه(، قابليت ها و محتواي 
شخصي، كمك به خريد و تراكنش 
و نمايش پيشــنهادها و تبليغات 
مربــوط در بخــش محصوالت 
شــركت فيســبوك اســتفاده 

مي شود.
درحالي كــه زبان مشــابهي در 
نســخه هاي قبلي سياست حفظ 
حريم خصوصي شــركت وجود 
دارد، اكنون به روزرساني ها دامنه 
كاملــي از اطاعات واتســاپ را 
مي توانند نشــان دهند و ممكن 
است موظف باشــد آنها را با ساير 
شــركت هاي تابعه فيسبوك به 
اشتراك بگذارد. اين تغيير به نظر 
مي رســد براي اپليكيشــني كه 
داعيه احترام به حريم شــخصي 
كاربــران را با كدگــذاري مبدأ و 
مقصد چــت دارد، گــران تمام 

مي شود.

مهاجرتدستهجمعي
فيلترينــگ تلگــرام طــي چند 

سال اخير باعث شــد تا بسياري 
از مــردم واتســاپ را به عنــوان 
پيام رســان اصلــي انتخــاب 
كنند. به همين خاطر بســياري 
از فعاليت هــاي خانوادگــي و 
كاري ايراني ها اكنــون روي اين 
پيام رسان صورت مي گيرد. حضور 
جمعي ايراني ها روي واتســاپ و 
تاش ممتد براي مسدودســازي 
فيلترشكن ها بعيد است باعث شود 
حتي با قوانين جديــد ايراني ها 
اين پيام رســان را كه مشــكات 
فراواني هــم دارد فعا رها كنند. 
تلگرام از لحاظ امكانات، ســرعت 
و حتي رمزگذاري اطاعات بسيار 
بهتر از واتســاپ بوده اما با حكم 
قضايي بيشــتر از دو ســال است 
دسترســي كاربران ايراني به آن 
بسته شده است. در همين زمينه 
»مايك بوچر« سردبير تك كرانچ 
در توييتي نوشــت: اگــر نگران 
حريم خصوصي خود هستيد دو 

پيام رسان سيگنال و تلگرام اكنون 
گزينه هاي بهتري هســتند. وي 
مقايســه داده هاي واتساپ را در 
مقايسه با آنچه سيگنال و تلگرام 
جمع مي كند به اشتراك گذاشت. 
ايان ماســك، مديرعامل تسا 
كه اخيرا نيــز باالتر از جف بزوس 
مالك ســايت آمــازون به عنوان 
ثروتمندترين فــرد دنيا معرفي 
شده است ازجمله كساني بود كه 
به كاربران توصيه كــرد به دليل 
سياســت هاي حريم شــخصي 
جديد واتساپ به سمت استفاده 
از برنامه ســيگنال روي بياورند. 
با اين حال واتســاپ هنوز هم از 
رمزنگاري مبدأ بــه مقصد براي 
تمامي پيغام هاي خــود ازجمله 
پيام متني، صوت و ويدئو استفاده 
مي كند و همچنان امكان مشاهده 
يا استفاده از پيغام ها و تماس هاي 
كاربران بــراي فرد ســوم وجود 

ندارد.

تغييرات مقررات حريم شخصي واتساپ باعث 
شده بسياري از كاربران جهان سراغ پيام رسان هاي 

امن تري مثل تلگرام و سيگنال بروند

ايراني  ها در 
واتساپ مي مانند؟

جهان استارت آپي

جمعآوريزبالهباقايقروباتيكاستارتآپي

اگرچه تميز كردن زباله دان بزرگ اقيانوس آرام يك ايده دلهره آور 
اســت، اما حذف زباله از آبراه های محلي كاري بســيار عملي تر 
به نظر مي رســد و اين دقيقا همان كاري خواهد بــود كه روبات 
Clearbot براي انجام آن طراحي شده است. به گزارش وب سايت 
 نيواطلس، روبات Clearbot توســط اســتارت آپ هنگ كنگي

OpenOceanEngineering ساخته شده و در نوامبر گذشته 
به  صورت تجاري وارد بازار شده اســت. با هدف كار مشترك، در 
مناطقي مانند بندر، درياچه يا كانال، يك يــا چند روبات آبي را 
مي توان از راه دور در زمان واقعي كنتــرل كرد و يا آنها مي توانند 

به صورت مستقل عمل كنند.
 

در حالــت دوم، Clearbot يا در يك منطقه از پيش تعيين شــده 
به عقب و جلو حركــت مي كند و يا از سيســتم بينايــي رايانه اي 
يكپارچه خود براي رديابي و دنبال كردن تكه هاي جداگانه شــناور 
استفاده مي كند. در هر صورت، سطل آشــغال اين روبات ماموريت 
دارد تا قطعات ضايعــات را از آب جمع آوري كنــد. همچنين براي 
جمع آوري مؤثرتر زباله ها، يك سيستم تسمه نقاله در جلو در حال 
كار است. هنگامي كه باتري اين شــناور شروع به كم شدن مي كند 
يا زماني كه ظرفيت سطل آشغال آن تكميل مي شود، روبات به يك 
ايستگاه متصل در مركز بازمي گردد. ســپس سطل زباله آن به طور 
خودكار تخليه مي شــود. به عاوه باتري آن توســط يك سيســتم 
خاص خورشيدي شارژ مي شــود. طبق گفته اين استارت آپ، يك 
روبات مي تواند 200ليتر زباله را در خود نگه دارد و مي تواند ســطح 
يك كيلومترمربــع آب را به طور كامل در يك دوره 8ســاعته تميز 
كند. يك بار شارژ كامل باتري آن مي تواند براي 48ساعت وسيله را 
قابل استفاده كند. اسكله مي تواند به نوبه خود بيش از 4روبات زباله 
 جمع كن را نگه دارد. »سيدهانت گوپتا« يكي از مؤسسان استارت آپ
OpenOceanEngineering مي گويــد: »هم اكنون تمركز ما بر 
افزايش و توسعه راه حل خود در همكاري با شركت هاي احياي زمين 
هنگ كنگ قرار دارد؛ جايي كه به آنها در انجام كارهاي روزانه پاكسازي 
محيط كمك مي كنيم. ما همچنين يك پروژه در انتظار در سوراباياي 
اندونزي داريم كه در آن پاكسازي 2كانال شهري را انجام خواهيم داد. 
هم اكنون در انتظار پايان محدوديت هاي ايجاد شــده به خاطر شيوع 

ويروس كرونا و همه گيري بيماري كوويد-19 هستيم.«

پس از آنكه پلتفرم هاي فناوري مانند فيسبوك 
و توييتر اكانت هاي متعلق به دونالد ترامپ، 
رئيس جمهور كنوني آمريكا را معلق كردند، 
بحث آزادي بيــان ميان صاحب نظران داغ 
شده است. صرف نظر از قدرت اين پلتفرم ها 

در تعليق يا مســدود كردن حساب كاربري 
رئيس جمهور آمريكا، عده اي بــر اين باورند كه 

اين كار »نقض آزادي بيان« محسوب مي شود و 
برخي معتقدند كه وقتي يك حساب كاربري، 
محتوايي را منتشر مي كند كه مي تواند براي 
عموم مردم مخاطره آميز)به هر شــكلي( 
باشد، مديران پلتفرم مي توانند از نشر اين 

محتوا جلوگيري كنند.

چهاتفاقيافتاد؟
فيســبوك و توييتر حدود 4سال، محتواي 
حســاب كاربري ترامپ را باوجود مغايرت 
بعضي از آنها با قوانين ايــن دو پلتفرم و با 
ادعاي آزادي بيان منتشــر كردند. اگرچه 

در بعضي مواقع بر محتواي مشكوك يا خاف 
واقع او برچسب هاي هشــداردهنده مي زدند، اما 

طي اين مدت، اين پلتفرم هــا هرگز اكانت رئيس جمهور 
آمريكا را تعليق يا مســدود نكردنــد. نيويورك تايمز در 
گزارشي علت عدم تعليق يا مسدود نشدن حساب كاربري 
ترامپ از سوي توييتر و فيسبوك را نگراني اين پلتفرم ها 
از واكنش رئيس جمهور آمريكا و متحدانش اعام كرده 
است. با اين حال به محض اينكه مشخص شد سنا هم در 
اختيار دمكرات ها قرار مي گيرد، از نگراني آنها كاسته شد. 
به اين ترتيب، توييتر و فيسبوك، مهلك ترين اقدامي را كه 
در توان داشتند، پس از اتفاقات روز ششم ژانويه2021، 

انجام دادند.
مارك زاكربرگ، مديرعامل فيسبوك اعام كرد كه اين 
شركت حساب هاي كاربري ترامپ را حداقل تا روز تحليف 
مســدود مي كند. او مي گويد: خطر اجازه دادن به ترامپ 
براي استفاده از خدمات فيسبوك بسيار زياد است. پيش از 
اين هم توييتر و يوتيوب ويدئويي را كه ترامپ از آشوبگران 
تمجيد مي كرد و به دروغ ادعا مي كــرد كه در انتخابات 
رياست جمهوري تقلب شده است، حذف كردند. توييتر 
همچنين حســاب كاربري ترامپ را به مدت 12ساعت 
تعليق كرد تــا او توييت هايي را كه ناقض سياســت هاي 

اين شــركت بود حذف كند. اين پلتفرم در ضمن ترامپ 
را تهديد كرد درصورتي كه محتوايي را منتشــر كند كه 
مغاير با قوانين اين شــركت باشــد، اكانت او را به طور 
دائم مسدود مي كند. يوتيوب هم پس از حذف 
ويدئوي ترامپ، اعام كرد كه با كانال هايي 
كه ويدئوهاي حاوي دروغ را منتشر كنند 

برخورد مي كند.

آزاديبيانياتهديدجامعه
بعضي از كاركنان توييتر و فيسبوك مي گويند 
كه ما انتظــار داريم اكانت هــاي ترامپ براي 
هميشه مسدود شود. آنها بر اين باورند كه 
تهديدهاي مداوم برخاسته از پست هاي او 
بسيار خطرناك است و تعداد كمي تصور 
مي كنند كه يك وقفه موقت براي خاموش 
كردن خشــم او كافي باشــد. كيسي نيوتن 
و بن تامپســون، 2نويســنده حوزه فناوري كه 
نظراتشان بر مديران شــبكه هاي اجتماعي 
تأثيرگذار است، هر دو خواستار محدوديت 
براي ترامپ شــده اند. الكس اســتاموس، 
رئيس امنيتي سابق فيسبوك هم مي گويد 
كه اگرچه او يك بــار به دليل آزادي بيان با 
مسدود كردن حساب كاربري ترامپ مخالفت 
كرده اســت، اما پس از هرج و مرج روز چهارشنبه 
 نظر خود را تغيير داده است، چراكه پست هاي آقاي ترامپ 

حمله به دمكراسي بود.
اين در حالي اســت كه بعضي از كارشناســان با تعليق 
يا مســدود كردن دائم يا موقت حســاب كاربري ترامپ 
مخالفت مي كننــد. آن گروهي كه بــا محدوديت دائم 
مخالفت مي كنند، اين كار را نقض آزادي بيان مي دانند. 
آنها مي گويند كه اگر محتواي يك پست باعث هرج و مرج 
و صدمه به مردم و دمكراسي مي شــود مي توان اكانت را 
به طور موقت معلق يا مسدود كرد. اما اگر اين محدوديت 
دائم باشد، خود مي تواند نوعي حمله به دمكراسي و آزادي 

بيان تلقي شود.
از ســوي ديگر، مخالفان تعليق و مسدود كردن حساب 
ترامپ به هر شكلي)چه موقت، چه دائم( مي گويند مسئول 
امنيت كشور و مردم نيروهايي هســتند كه براي چنين 
مواقعي آموزش ديده اند و حقوق مي گيرند. اگرچه گروه 
اخير، اكثرا از طرفداران پر و پا قرص ترامپ هســتند، اما 
اين سؤال همچنان باقي است كه آيا شبكه هاي اجتماعي 
مي توانند هر زمان كه تصميم بگيرند، يك حساب كاربري 

را معلق يا مسدود كنند؟ 

پلتفرمهادرمقابلترامپ
توييتر و فيسبوك با مخاطره آميز خواندن محتواي اكانت ترامپ، حساب كاربري او را تعليق كردند و اين 

مسئله باعث بحث هاي جنجالي شده است

زهراخلجي
خبر نگار

عمادالدينقاسميپناه
خبر نگار
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شيوع كرونا در انگليس با وجود اجراي قرنطينه سراسري 
به طور افسارگســيخته اي ادامه دارد آنچنان كه مقامات 
بهداشتي اين كشور گفته اند ظرفيت بيمارستان هاي لندن 

تا 2هفته ديگر تكميل مي شود.
ثبت 1162مورد جديد مرگ ناشي از كرونا در يك روز در 
انگليس نشان دهنده وضعيت بسيار بحراني شيوع كرونا 
در اين كشور است. روند پرشتاب آمار مبتاليان به كرونا 
و تكميل سريع ظرفيت تخت هاي بيمارستان هاي لندن، 
سازمان خدمات بهداشتي انگليس را با فشار فزاينده اي 
روبه رو كرده اســت. كريــس هاپســون، رئيس انجمن 
بيمارستان هاي انگليس مي گويد شمار بيماران كرونايي 
در بيمارستان هاي انگليس 46درصد بيشتر از موج نخست 

شيوع كروناست.
او با انتشار پيامي در توييتر آماري از افزايش انفجارگونه 
پذيرش بيماران كرونايي در بيمارستان هاي انگليس داده و 
گفته است كه بيشترين افزايش مربوط به بيمارستان هاي 
لندن و نواحي جنوب غرب كشــور بوده است. در شرايط 
كنوني بسياري از خدمات درماني و عمل هاي جراحي در 

انگليس لغو شده است.
روزنامه ديلي تلگراف هم همزمان با افزايش نگران كننده 
آمار ابتال و مرگ ومير در كرونا در گزارشــي نوشــت؛ به 
اسنادي دست پيدا كرده كه نشان مي دهد اگر درمانگاه هاي 
كشور اشباع شــود، بيماران كرونايي به قيد قرعه درمان 
مي شوند. به عبارت ديگر »هنگامي كه منابع درماني كافي 
نباشد تصميم گيري براي درمان بيماران براساس مصلحت 
اجتماعي )و نه فردي( اتخاذ مي شود.« اين درحالي است 
كه در ابتداي موج دوم شــيوع كرونا، بوريس جانســون 
نخســت وزير انگليس اطمينان داد كه زيرساخت هاي 
الزم براي مقابله با بحران پيش رو پيش بيني شده است. 
سياست هاي دولت جانسون در مواجهه با كرونا از همان 
نخســتين دوره همه گيري محل نقد و نظرهاي زيادي 
بوده است. اين بار هم او پس از هفته ها مقاومت سرسختانه 
با تشــديد محدوديت هاي كرونايي، دوشنبه گذشته در 
برابر شيوع افسارگســخته ويروس كرونا تسليم شد و در 

يك چرخش ناگهاني، به قرنطينه سراسري كشور تن داد.
در شرايط كنوني در انگليس افراد تنها در شرايط اضطراري، 
شــامل خريد اقالم ضروري، مراجعه بــه درمانگاه و فرار 
از اذيــت و آزار خانگي، قادر به خروج از منزل هســتند. 
همچنين افراد شاغل تنها درحالي كه امكان كار در خانه 

وجود نداشته باشد مي توانند خانه را ترك كنند.

 بيمارستان هاي لندن 
2هفته ديگر پر مي شوند

خبر روز

واكسن هاي فايزر و مدرنا ويروس ضعيف شده را به بدن تزريق نمي كند بلكه 
بخشي از ژنوم ويروس را براي تحريك ايمني به كار مي برند به نظر مي رسد 
يكي از داليل ممنوعيت واردات اين واكسن ها نگراني ها در اين باره باشد

با اعــالم ممنوعيت واردات واكســن هاي آمريكايي و انگليســي چه 
ســناريوهاي ديگري براي واكسيناســيون كرونا در ايران وجود دارد

واردات واكسن هاي آمريكايي و انگليســي به ايران با 
فرمان مقام معظم رهبري ممنوع شــد. به اين ترتيب، 
هالل احمر هم كه پيش از اين قــرار بود 150هزار دوز 
واكسن كرونا اهدايي شــركت فايزر را وارد كشور كند، 
اعالم كرد واردات اين واكســن ها، منتفي شده است. 
حاال مســئوالن ايران در كنار توليد داخلي واكســن 
كرونا، بايد گزينه هاي ديگري را براي تامين و دسترسي 
واكســن كرونا بررســي كند. هر چند كه پيش از اين 
هم به دليــل تحريم ها، ايران امكان واردات مســتقيم 
واكسن هاي آمريكايي و انگليســي را نداشت و چشم 
اميد به واكســن هاي كنوانســيون كوواكس سازمان 
جهاني بهداشت داشت كه براي كشورهاي كم برخوردار، 
سهميه  واكسن درنظر گرفته است. در اين كنوانسيون 
واكســن هاي مورد تأييد به كشورها فرستاده مي شود. 
نكته ديگر اين است كه برخالف ســاير واكسن ها كه 
براي توليد داخلي يا فروش به كشــورهاي ديگر حتما 
نياز به مجوز ســازمان بهداشــت جهاني را ندارند، اما 
واكسن هاي اين كنوانســيون بايد مورد تأييد سازمان 
جهاني بهداشت قرار گيرند. سناريوهاي جايگزين ايران 

براي واكسيناسيون چيست؟

واكسن هايي با رمز ژنتيك
پيش از اين در تعدادي از كشورهاي جهان واكسن هاي 
شركت هاي مدرنا، فايزر و دانشگاه آكسفورد توليد شده و 
مورد استفاده قرار گرفته است. شركت فايزر آمريكايي 
است كه با مشــاركت داروســازي بيوان تك آلمان كه 
نخستين شركت داروسازي جهان است، واكسن كرونا را 

توليد كرد. اين شركت كارايي واكسن خود را تا 95درصد 
اعالم كرد و براي واكسيناسيون هم مجوز گرفته است. 
همان موقع كشورهاي آمريكا و اتحاديه اروپا اعالم كردند 
كه اين واكسن را پيش خريد كرده اند و كميسيون اروپا 
هم اعالم كرد كه 300ميليون دوز را مي خرد. واكســن 
مدرنا هم آمريكايي است. اين شــركت، چند روز پس 
از توليد واكســن شــركت فايزر، اعالم كرد كه واكسن 
كوويد-19 با كارايي 94.5درصد را توليد كرده اســت. 
هر دو اين واكسن ها آمريكايي اند كه از فناوري جديدي 
به نام »آران اي پيام رسان« ساخته شده اند. در اين ميان 
انگلستان هم دست روي دست نگذاشت و واكسن كرونا 
توليد كرد. 2هفته پس از اعالم شركت هاي آمريكايي، 
دانشگاه آكســفورد بريتانيا اعالم كرد كه واكسن كرونا 
با كارايي 90درصد را توليد كرده اســت. امتياز واكسن 
دانشگاه آكسفورد اين بود كه نگهداري آن ساده تر است و 
به راحتي قابل حمل به كشورهاي دنياست، اين در حالي 
است كه براي واكسن شركت فايزر، شرط نگهداري در 
دماي منفي 70درجه اعالم شده بود كه جابه جايي واكسن 
براي ساير كشورها را سخت مي كرد. در ميان كشورهاي 
توليد كننده واكسن كرونا، چين از سازندگاني است كه 
تبليغات كمتري روي واكسنش كرده اما واكسيناسيون 
را بي سر و صدا زودتر از ديگر كشورها شروع كرد. برزيل، 
نخستين مشتري چين براي خريد واكسن هايش بود. 
پس از مدتي تركيه هم در گروه مشــتريان اين واكسن 
قرار گرفت و اندونزي نيز واكسيناسيون را با واكسن هاي 
چيني آغاز كرد. يكي از واكسن هاي چيني به نام كروناواك 
ساخت شركت سينواك، واكسني است كه فراتر از چين 

بسيار مورد توجه قرار گرفته اســت، اما هنوز مطالعات 
باليني آن ادامه دارد. كروناواك واكسني غيرفعال است؛ 
يعني از بخش هايي از ويروس مرده اســتفاده مي شود 
تا دســتگاه ايمني بدن در مقابل آن واكنش نشان دهد 
بدون اينكه بيماري شديد ايجاد كند. كروناواك در واقع 
نوعي واكسن سنتي است كه ساختارش در بسياري از 
واكسن هاي موفق مثل هاري اســتفاده شده است. اما 
واكســن هاي مدرنا و فايزر كه ورود آنها به ايران ممنوع 
شده، نوع جديدي از واكسن ها هستند كه با رمز ژنتيك 
كار مي كنند؛ يعني بخشي از كد ژنتيك ويروس كرونا به 
بدن وارد مي شود تا بدن شروع به ساخت پروتئين هاي 
ويروسي كند. البته بدن كل ويروس را نمي سازد و فقط 
باعث مي شود تا سيستم دفاعي فعال  و قادر به مقابله با 
ويروس شود. مســئوالن وزارت بهداشت گفته اند ايران 
هنوز واكســني از چين نخريده اما اگــر بخواهد بخرد، 
واكسن شركت ســينوفارم چين را مي خرد كه تأييديه 
مصرف عمومي در اين كشور را هم گرفته است. روسيه 
هم در گروه كشورهاي توليد كننده واكسن ضدكرونا قرار 
مي گيرد. اين كشور 30آبان، از آغاز توليد انبوه دومين 
واكسن كرونا به اسم »اپي واك كرونا« در كشورش خبر 
داد. مقام هاي مسكو پيش از اين نيز ساخت واكسن اول 
كرونا به نام »اسپوتنيك« را اعالم كرده و گفته بودند كه 
تزريق اين واكسن در سال جديد ميالدي شروع مي شود. 
روسيه مي گويد دانشمندان اين كشور سومين واكسن 
كرونا را هم كه نياز به تزريق ندارد و استنشــاقي است، 
به تازگي توليد كرده اند. ايران هم اخيرا تســت انساني 
واكســن كرونا را آغاز كرده اســت. در 2هفته گذشته 

نزديك به 7نفر اين واكسن را تست كرده اند و براساس 
اعالم مسئوالن وزارت بهداشت، نخستين واكسن توليد 

داخل تا تابستان1400 وارد بازار مي شود. 

واردات واكسن چيني
نادر توكلي، معاون درمان ستاد مقابله با كروناي تهران، 
مي گويــد اينكه وزارت بهداشــت از كجــا مي خواهد 
واكسن وارد كند، بايد خودش پاســخ دهد. با اين حال 
او به همشهري مي گويد كه جز واكسن هاي آمريكايي 
و انگليسي، واكسن هاي ديگري هم وجود دارند و گزينه 
ديگر واكسني است كه در ايران در حال توليد است. حاال 
يك پرسش مهم اين اســت كه ماجراي خريد واكسن 
خارجي از كوواكس كه پول خريد آن هم منتقل شده، چه 
مي شود؟ توكلي به ماجراي اختصاص سهميه از كوواكس 
سازمان بهداشت جهاني براي كشــورها اشاره مي كند 
و مي  گويد كه در اين زنجيره، غير از واكسن آمريكايي، 
واكسن هاي ديگري هم وجود دارند. توكلي بر استفاده 
از واكسن توليد داخل تأكيد مي كند و مي گويد كه نياز 
كشور ما به واكسن از طريق توليد داخل و واكسن هايي كه 
مورد تأييد سازمان بهداشت جهاني است، تامين مي شود. 
قاعدتا وزارت بهداشت در اين زمينه ورود پيدا مي كند: 
»ما براي خريد واكسن به دليل تحريم محدوديت هايي 
داريم. اما مي توان با برنامه ريزي از واكســن كشورهاي 
ديگر خريد انجام داد. مثل كشور چين كه 2مدل واكسن 
توليد كرد. يكي از آنها را براي ايران فرستاد كه البته مورد 
تأييد سازمان غذا و دارو قرار نگرفت.« حسين قناعتي، 
استاد دانشگاه تهران و دبير اتاق فكر كميسيون بهداشت 

مجلس يكي از داليل ممنوعيت واردات واكســن های 
آمريكايی و انگليسی را نگراني از دستكاري بيولوژيكي 
آن اعالم مي كند. با اينكه گفته مي شود بيشتر واكسن ها 
پروتئين spike ويروس را هدف قرار داده اند يا مبتني 
بر وكتور ويروسي اند، واكســن فايزر يك snippet در 
RNA ويروس را هدف گرفته است. اين واكسن ويروس 
ضعيف شــده را تزريق نمي كند بلكه بخشي از ژنوم آن 
را براي تحريك ايمني به كار مي برد. اين يك واكســن 
mRNA شامل snippet كوچكي از ژنوم ويروس است. 
تا به حال به جز فايزر كسي از mRNA استفاده نكرده  و 
 Sanofi-GSK و Novavax 2واكسن آمريكايي ديگر
از پروتئين سطح جداري ويروس استفاده مي كنند. اينها 
توضيحاتي اســت كه عضو هيأت علمي دانشگاه علوم 
پزشكي شهيد بهشتي پيش از اين داده بود و به گفته او، 
اين اطالعات شائبه دستكاري هاي اين واكسن را ايجاد 
مي كند. پانزدهم دي ماه بود كه ســخنگوي ستاد ملي 
مقابله با كرونا هم اعالم كرد كه احتمال واردات واكسن 
فايزر كم است. به گفته عليرضا رئيسي، فايزر و مدرنا جزو 
واكسن هايي هستند كه پلتفرم mRNA دارند؛ احتمال 
اينكه فايزر  وارد كشور شود بسيار كم است، چرا كه شرايط 
نگهداري دشواري دارد و وابستگي زيادي به كشورهايي 
دارد كه اصال به ما واكسن نمي دهند اين در حالي است 
كه واكســن هاي ديگري وجود دارد كه قابليت حمل 
راحت تري دارند و در دسترس تر هستند. او درباره واكسن 
چيني هم گفته بود كه واكسن سينوفارم در چين مربوط 
به يك شركت دولتي است كه فاز ســوم را هم گذرانده 

است؛ قرار نيست سينوواك چيني خريداري شود.

واكسن چيني يا ايراني  
زهرا جعفرزادهشايد هم هر دو

خبرنگار
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دكتر غزال راهب
پژوهشگر معماري و شهرسازي

شهرك هاي اقماري
 راه حلي براي اسكان سرريز جمعيت

 در دهه هاي اخير افزايش بي رويه  جمعيت، موجب 
شد كه شــهرك هاي اقماري، راه حلي براي اسكان 
سرريز جمعيت و در اطراف شــهرها باشند. گرچه 
اين شهرك ها كاستي هاي بسياري در قياس با توسعه تدريجي شهرها دارند اما 
مي توانند با رويكردي برنامه ريزي شده، در مقياسي محدود، راهكاري پاسخگو 
باشند. در عين حال، درخصوص شهر تهران، باتوجه به شرايط خاص آن، سقف 
جمعيت پذيري تعريف شــده و تعدد شــهرك هاي اقماري موجود و همچنين 
شــرايط حاكم، توجه به مالحظاتي در برنامه ريزي هاي اسكان جمعيت و توليد 

مسكن الزامي است.
توسعه  متوازن سرزميني، با نگاه آمايش محور، بايد در اولويت هرگونه برنامه ريزي 
اسكان جمعيت و از جمله، موضوع شهرك سازي قرار گيرد. توجه به اين موضوع، 
حائز اهميت است كه شهرك سازي  تا كجا مي تواند پيش رود و اين شهرك ها تا 
چه حدي مي توانند در اطراف شهرهاي بزرگ ساخته شوند و توسعه پيدا كنند. 
آيا تا آنجا كه منابع زمين و همچنين، وجود متقاضي به ما اجازه مي دهد، بايد به 
ساخت وساز ادامه دهيم؟ با توجه به اينكه تهران و حومه  آن، ظرفيتي براي پذيرش 
جمعيت ندارد، آيا نبايد اين روند متوقف شود؟ آيا زيرساخت ها و منابع آب تهران، 
پاسخگوي چنين سياست هايي در توسعه است؟ الزم است در برنامه ريزي ها اين 
موضوع به دقت مورد توجه باشد كه اين شهرك ها، قرار است نياز واقعي مسكن را 
پاسخ دهند. تقاضا همواره وجود دارد؛ اگر منطقه اي آباد شود و رونق يابد، قيمت 
اوليه  پايين، باعث مي شود كه تمايل به ايجاد خانه هاي دوم در آن شكل گرفته، يا 
محركي براي مهاجرت ها شود. نمونه هايي از اين اتفاق را در تجربه  مسكن مهر، 

به كرات مي توان مشاهده كرد.
در مطالعاتي كه در منطقه شهري تهران و كرج در مركز تحقيقات راه، مسكن و 
شهرسازي، صورت گرفته است، مشخص شد كه نياز مسكن تهران تا افق 1415در 
كل اين پهنه، مشتمل بر زمين هاي موجود در شهرهاي تهران و كرج، به همراه 
سكونتگاه هاي اقماري و شــهرهايي همچون انديشه، پرديس، پرند، خوارزمي، 
هشتگرد و ابريشم، بدون نياز به افزابش منابع زمين، با تراكم متوسط 113/5نفر 
در هكتار قابل تامين بوده و بنابراين، نيازي به احداث شهر، شهرك هاي جديد يا 

توسعه محدوده شهرها در اين پهنه نيست.
تجربه نشان داده است كه توسعه ميان افزا، راهكار مؤثرتري از توسعه در محدوده 
و حريم شهرها يا ايجاد شهرهاي جديد اســت. توسعه برون زا، در مقابل توسعه  
درون زا، منجر به خالي شدن بافت و تخريب آن شده و كاهش كيفيت فضايي در 
شهرها را به دنبال دارد. به عالوه اينكه، هزينه  فراهم كردن زيرساخت هاي مورد 
نياز، كه به دولت تحميل مي شود تا ساخت وســاز شهرك هاي جديد آغاز شده 
و ادامه پيدا كند، بسيار گزاف است. البته كه اســتحصال زمين هاي موجود در 
محدوده هاي قانوني ساخت و ساز، نيازمند مديريت پيچيده و تمهيدات وسيع و 
پيگيري هايي بسيار توسط مديريت شهري و ديگر سازمان هاي مرجع است؛ حال 

آنكه، فرايند احداث سكونتگاه جديد، معموال به مراتب ساده تر است.
شهرك ســازي ها، تاكنون موجب تغيير كاربري زمين هاي كشاورزي بسياري 
شده اســت. ادامه  اين روند مي تواند با توجه به منابع محــدودي كه در اختيار 
داريم، آسيب ها و مخاطرات زيادي به دنبال داشته باشد. در فاصله سال هاي 79تا 
92طبق مطالعات انجام شده، قريب به 30درصد از ساخت و ساز ها، در زمين هاي 
كشاورزي اطراف تهران و كرج صورت گرفته است. شهرك سازي  با اين رويكرد، 

مي تواند يك تهديد بسيار بزرگ براي كشاورزي تلقي شود.
عدم تنوع در برنامه ريزي ســكونت طيف هاي مختلف اجتماعي دركنار يكديگر 
و تخصيص يك مكان، صرفا به گروه هاي كم درآمد، مي تواند مسائل اجتماعي، 
اقتصادي و فرهنگي متعددي به همراه داشــته و عدالت اجتماعي را از طريق به 
حاشيه راندن گروه هاي كم درآمد و محروم كردن اين طبقه از خدمات عمومي كه 

در شهرهاي مبدا قرار دارند، تهديد مي كند.
مطالبات سوداگرانه در حوزه  زمين و مسكن، مي تواند آسيب هاي زيادي به منابع 
سرزميني و محيطي، اعم از محيط طبيعي و انساني وارد كند. ارائه  امتياز، افزايش 
ارزش زمين از طريق ورود زيرســاخت ها، خدمات عمومي و اجراي پروژه هاي 
عمراني، درآمد قابل توجهي براي برخي ايجاد مي كند. به اين ترتيب، از طريق 
رانت ، يك منطقه شهري و زمين هاي مرتبط با آن واجد ارزش مي شوند. به عبارتي، 
مديريت نادرست تقاضاي مسكن كم درآمدها و تأمين نياز آنها ، ممكن است در 
صورت عدم برنامه ريزي مناســب و هدفمند، به ابزاري براي ايجاد بازاري جديد 

براي زمين و سوداگري در اين حوزه شود.
موضوع ديگري كه مي تواند رويكرد شهرك سازي بي رويه را، به طور خاص در شهر 
تهران، مورد انتقاد قرار دهد؛ ظرفيت ايجاد شغل هاي جديد در اين شهر است. 
اين موضوع، هشداري براي كنترل جذب جمعيت محسوب مي شود. ظرفيت هاي 
اشتغال در زمان برنامه ريزي جمعيت درمنطقه  شهري تهران و كرج براساس نرخ 
رشد اقتصادي حدود 5/6درصد برنامه ريزي شده كه بيشتر در حوزه صنعت بوده 
و ميزان كمتري از آن به كشاورزي اختصاص داشته است. عدم حصول اين نرخ در 
سال هاي اخير، ميزان ظرفيت هاي شغلي قابل استحصال براي جمعيت ساكن 

را كاهش داده است.
مكان گزيني سكونتگاه هاي اقماري، موضوعي حائز اهميت و وابسته به مولفه هاي 
متعدد است. در واقع، الزم است با شناخت صحيح جامعه  هدف، مرجع اشتغال، 
فاصله متعارف از آن و سفرهاي بين شــهري مرتبط با آن، تعريف شود. در اين 
چارچوب، الزم است دسترس پذيري، امكانات فني و اقتصادي تأمين خدمات 

زيربنايي و روبنايي، به طور جدي مورد توجه قرار گيرد.
همواره اين خطر وجود دارد كه در اثر نبود نظارت صحيح، شهرك ها و كانون هاي 
جمعيتي مشابه، كه به عنوان ســكونتگاه هاي اقماري شــهرهاي بزرگ شكل 
گرفته اند، خود به كانوني براي جذب جمعيت بدل شده و با افزايش حاشيه نشيني 
در اطراف آنها، سكونتگاه هاي غيررسمي، شكل گرفته و توسعه يابند. بعضي از 
سكونتگاه هاي اطراف تهران، كه با گذر زمان به عنوان شهر يا شهرك به رسميت 
شناخته شده اند، در مدت كمتر از 5سال، رشد جمعيتي معادل 30تا 50درصد 
داشته و خود، به كانون جذب جمعيت تبديل شده اند. اين الگو، روند انبساطي 

پيوسته و توقف ناپذيري را به دنبال دارد.
در نهايت اينكه، افزايش قيمت مسكن در شهرهاي بزرگ، جمعيت را به سمت اين 
شهرك ها سوق داده و افزايش تقاضا، احتماال به افزايش قيمت مسكن كه مغاير 
با اهداف اوليه پيش بيني شده است، منجر مي شود. به عنوان مثال، در سال هاي 
اخير، درصد افزايش قيمت نسبي مسكن، در شهر جديد پرديس، نسبت به تهران 

بيشتر بوده است.

يادداشت يك

شهرهای اقماری

تهران

این شماره

شهر جديد پرند با جمعيت 160هزار نفري بيشترين آمار خريد، فروش و اجاره را به خود اختصاص داده است

پرندوپرديس؛مسكنجايگزينتهرانیها
بيشترين خريد و فروش مسكن در كدام شهرك هاي اقماري تهران در حال انجام است؟

نكرده بود اما تحت تأثير مهاجرت و تقاضا براي خريد، فروش 
و اجاره، سرعت رشد قيمت مســكن در يك سال گذشته در 
شهرهاي جديد هم به شكل قابل توجهي افزايش پيدا كرده 
است. البته يك نكته اميدواركننده هم وجود دارد؛ همانطور كه 
در يكي دو ماه گذشته در تهران قيمت مسكن در مناطقي بيش 
از 5درصد افت پيدا كرد در شهرهاي جديد هم اين اتفاق افتاده 
و ما با كاهش قيمت اسمي مواجه شده ايم. البته در اين ميان 
با كاهش شديد خريدهاي سرمايه اي در اين شهرك ها هم در 
دو ماه گذشته روبه رو بوده ايم. افراد تا دوماه گذشته قبل از آبان 
ماه، آپارتمان مي خريدند و سرمايه گذاري مي كردند چون به 
آينده بدبين بودند و انتظارات تورمي داشتند اما در اين دو ماه 
اين موضوع را در بازار مسكن مشــاهده نمي كنيم و اين روند 

بسيار كم رنگ شده و كاهش پيدا كرده است«.
طبق گفته رئيــس اتحاديه امالك پرند قيمت مســكن اين 
منطقه در دو ماه گذشــته 10تا 20درصد كاهش يافته است. 
همچنين طبق گفته رئيس اتحاديه امــالك پرديس ميزان 
معامالت خريد و فروش مسكن امسال حدود 30درصد افت 
داشته است. متأسفانه آمار رسمي خريد و فروش شهرك هاي 
اقماري در هيچ جا پوشش داده نمي شــود تا با استناد به آن 
بتوان تحليل هاي آماري انجــام داد اما با توجه به اينكه طبق 
داده هاي رســمي بانك مركزي از تحوالت بازار مسكن شهر، 
حجم معامالت خريد و فروش ثبت شده در بنگاه هاي امالك 
مناطق 22گانه به 2هزار و 555فقره در آذر رسيده كه نسبت 
به آبان معادل 43درصد و در مقايســه با مدت مشــابه سال 
گذشته معادل 70درصد ريزش پيدا كرده مي توان نتيجه گيري 
كرد كه نه به اين ميزان اما حجم معامالت خريد و فروش در 
شهرك هاي اقماري كاهش پيدا كرده باشد. البته در مجموع 
تعداد آگهي هاي خريد و فروش و اجاره در حومه تهران همواره 
روند صعودي دارند كه نشان مي دهد با توجه به گراني ملك 
در تهــران و ناتواني خريداران و مســتأجران از تامين هزينه 
مسكن در داخل شــهر، موج مهاجرت به حومه شدت گرفته 

و ادامه دارد.

جذابيت سكونت
كارشناس مسكن در مورد اين سؤال كه بين شهرهاي جديد 
جذابيت سكونت در كدام شــهرك هاي حومه تهران بيشتر 
است، مي گويد: »اين سؤال نســبي است و نمي توان قاطعانه 
به آن جواب داد. پرند در جنوب غرب اســتان، پرديس شهر 
استان تهران و هشتگرد در غرب استان البرز قرار دارد. بسته به 
اينكه افراد در كجاي تهران ساكن هستند و مي خواهند كدام 
شهرك را انتخاب كنند، تمام شهرك هاي نام برده تقريبا يك 
وضعيت را دارند. گرچه ســابقه شهري پرند بيشتر از پرديس 
اســت. اما در مقابل پرديس آب و هواي خوبي دارد. از طرفي 
متروي پرند در حال تاسيس است و ممكن است براي مردم 
به لحاظ حمل ونقل آسان و بي دغدغه در آينده جذاب باشد. 
هشتگرد متعلق به استان البرز است و همين موضوع ممكن 
است خريداران مسكن را در انتخاب تحت تأثير بگذارد. ولي در 
حالت كلي شهرهاي جديد به اين دليل كه مشكالت آلودگي 
هوا، ازدحام، تراكم باالي جمعيت و گراني اجاره بها و مسكن را 

به اندازه تهران ندارند در تيررس توجه قرار گرفته اند«. 

استقبال از شهرك هاي جديد
جهش مكرر قيمت مسكن در ســال 97، 98 و نيمه اول سال 
99 تغييراتي را هم در بازار مسكن تهران و هم در بازار مسكن 
شهرهاي اطراف تهران رقم زده است. فريد قديري، كارشناس 
مسكن در گفت وگو با همشهري در مورد شهرك هاي اقماري 
تهران و گرايش مردم به انتخاب اين ســكونتگاه ها مي گويد: 
»شــهرهاي اطراف پايتخت يا همان شهرك هاي اقماري كه 
بهتر است با نام حومه تهران از آنها نام ببريم، به دو گروه تقسيم 
شده اند؛ شهرهاي قديمي و شهرهاي جديد. در دو سال اخير 
متقاضيان مسكن ساكن تهران شــهرهاي جديد مانند پرند، 
پرديس و هشــتگرد را در اولويت انتخاب براي مهاجرت قرار 
داده اند. اين موضوع در حالي است كه سابقه شهرهاي قديمي 
مانند اسالمشهر و ورامين خيلي بيشــتر از شهرهاي جديد 

است«.
وي به داليل اســتقبال مردم از شــهرك هاي اقماري جديد 
اشــاره مي كند و مي افزايد: »مرز جغرافيايي براي متقاضيان 
مسكن، معنا و مفهوم سابق خود را از دست داده است. بيش 
از 10سال است كه شاهديم حجم قابل توجهي از كساني كه 
شغلشان، اقوامشــان و وابستگي شان در پايتخت است، محل 
سكونت شان كرج و شهرهاي استان البرز است. بنابراين االن 
هم براي شهرهاي جديد همين موضوع مصداق دارد و مردم 
به دنبال بهترين انتخاب با موجودي و دارايي هايشان هستند. 
دليل استقبال از شهرهاي جديد هم اين است كه عرضه مسكن 
در اين مناطق بيشتر از شهرهاي ديگر اطراف پايتخت است. 
از سويي هم سطح قيمت ها پايين تر از ساير شهرهاي قديمي 

حومه تهران مانند اسالمشهر است«.
به عالوه در اين شهرك ها بيشــتر آپارتمان هاي عرضه شده 
نوساز هســتند و همين موضوع رغبت افراد را براي معامله و 
خريد و فروش و حتي اجاره نشيني بيشــتر مي كند. چرا كه 
دردسرها و هزينه نگهداري اين امالك به خاطر نوساز بودن يا 

سال ساخت پايين كمتر است.

پرند، انديشه و پرديس، پرتقاضاترين ها براي سكونت
سال 97 بعد از جهش اول قيمت هاي مسكن، ابتدا شاهد بوديم 
كه مستأجرهاي تهران به سمت پرند، پرديس و حتي هشتگرد 
رفتند. سال 98 به دنبال مهاجرت مســتأجرها، خريدارهاي 
مســكن مهاجرت كردند. نيمه اول امسال هم كه اين جهش 

در يك سال 
گذشته قيمت 

مسكن در تهران 
نزديك دو برابر 
شده و در بقيه 

شهرهاي بزرگ 
بيش از 60درصد 

افزايش پيدا كرده 
است. التهاب 

قيمت مسكن و 
اجاره بها موجب 
شده تا افراد به 

سمت سكونت در 
شهرهاي جديد 

گرايش پيدا كنند

زان
يرو

د ف
يال

س: م
 عك

س /
ردي

 از پ
يي

نما

خديجه نوروزي 
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قيمت مسكن در كشور سال هاست با شــتاب رو به جلو حركت مي كند و همين موضوع 
موجب شده كه بســياري از شــهروندان تهراني به علت ناتواني در پرداخت اجاره بها و 
همچنين خريد مجبور به سكونت و سرمايه گذاري در شهرهاي اقماري چون پرند، پرديس 
و هشتگرد شوند. مهاجرت روزافزون تهراني ها به اين شهرك ها به ويژه تازه تاسيس ها و آمار باالي خريد، فروش و اجاره موجب 
گسترش و توسعه روزافزون و افزايش ساخت و سازها در آنها شده است. مناطقي در كه گذشته نه چندان دور، رغبتي براي سكونت 
در آن وجود نداشت اما اكنون سكونتگاه دائمي بسياري از مردمي شــده كه تمام تالش شان را براي ماندن در تهران مي كنند. 
كارمندان و كارگراني كه هنوز در تهران مشغول به كارند اما توان پرداخت اجاره بها ندارند و از اين سكونتگاه ها به عنوان خوابگاه 
استفاده مي كنند به اين اميد كه شايد بتوانند با بهتر شدن اوضاع روزي دوباره اسباب شان را بردارند و به تهران برگردند. اما به 
همين كه اين شهرك هاي ارزان نشين به كمك شان آمده تا نزديك تهران باشند و سرپناه داشته باشند دلخوش هستند. البته اين 
شهرك ها براي كساني كه وابستگي و دلبستگي چنداني به تهران ندارند، خيلي هم خوب است و كمبود امكانات آن خيلي برايشان 
آزار دهنده نيست. اما آنچه بيش از هر چيزي مهم است انتخاب شهركي است كه امكانات به نسبت خوبي براي سكونت موقت 

يا دائم داشته باشد و همين موضوع موجب شده تا برخي شهرك ها بيش از بقيه روي بورس توجه براي خريد و يا اجاره باشند.

ادامه پيدا كرد تقاضاي ســرمايه هم از تهران به سمت پرند و 
پرديس متمايل شــد. بنابراين هر سه گروه مستأجر، خريدار 
مصرفي و خريدار سرمايه اي به ســمت اين شهرهاي جديد 
گرايش پيدا كردند. در كل كشــور نزديك به 20شهر جديد 
داريم كه 15شهر فعال هستند. فعال از اين منظر كه مردم در 
آن سكونت دارند و زندگي در اين شهرها جريان دارد. عمده 
شــهرهاي جديد هم در اطراف كالنشهرها هستند. جمعيت 
ساكن در شهر جديد پرند طبق آخرين آمار و اطالعات رسمي 

حدود 160هزار نفر است.
انديشــه با جا دادن 130هزار نفر در جايگاه دوم قرار دارد و 
شهر جديد صدرا در شيراز با جاي دادن 120هزار نفر جمعيت 
ساكن در خود جايگاه ســوم را به خود اختصاص داده است. 
فوالدشهر جايگاه چهارم و شــهر پرديس با داشتن جمعيت 

100هزار نفري جايگاه پنجم را به خود اختصاص داده است.
شــايد مســئوالن بگويند اين موضــوع به خاطــر جذابيت 
شهرهاي جديد است ولي در واقعيت اين چنين نيست. سطح 
خدمات رساني شــهرهاي جديد و رفاه سكونتي شان بسيار 
كمتر از تهران است. كارشــناس مسكن اضافه مي كند: »اين 
موضوع مهاجرت فقط براي تهران نيست و در شهرهايي چون 
اصفهان، مشهد و شيراز نيز ما شاهد مهاجرت مردم به شهرهاي 
حومه هستيم. مهم ترين علت مهاجرت اجباري رشد مسكن 
در كالنشهرها بوده است. در يك سال گذشته قيمت مسكن 
در تهران نزديك دو برابر شده و در بقيه شهرهاي بزرگ بيش 
از 60درصد افزايش پيدا كرده است. التهاب قيمت مسكن و 
اجاره بها موجب شــده تا افراد به سمت سكونت در شهرهاي 
جديد گرايش پيدا كنند«.  هشــتگرد هم از شهرهاي جديد 
است. با اينكه جزو شهرهاي استان البرز به حساب مي آيد اما در 

مسئله سكونت بسيار مورد توجه تهراني ها قرار دارد.

10ميليون تومان متوسط قيمت در شهرك ها
متوسط قيمت مسكن در شهر تهران بيش از 27ميليون تومان 
در هر مترمربع اســت، درحالي كه در شهرهاي جديد اطراف 
تهران ميانگين مســكن زير 10ميليون تومان است. بنابراين 
طبيعي است كه دهك هاي متوسط رو به پايين براي خريد و 
اجاره، اطراف پايتخت را انتخاب كنند. قديري مي گويد: »سابق 
بر اين رشد قيمت در حومه تهران به نسبت تهران نبود؛ چرا 
كه مهاجرت و گسترش فضاي شــهري آنها تا اين اندازه رشد 
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پرديس

شهرهای

اقماری تهران

این شماره

 توسعه حمل ونقل ريلي حومه
به اعتبارات كالن نياز دارد 

گفت و گو با حبيب  اهلل طاهرخاني، مديرعامل شركت مادرتخصصي عمران شهرهاي جديد درباره 
حمل ونقل ريلي حومه تهران

امكانات در پايتخت متمركز است و خيلي ها به اميد يافتن كار، 
تحصيل  يا به انگيزه هاي اقتصادي و اجتماعي روانه تهران شده 
و ماندگار مي شوند. از آن طرف شلوغي، گراني مسكن و اجاره، 
زندگي در پايتخت را سخت كرده و مهاجران، شــهرهاي اقماري تهران را براي سكونت انتخاب 
مي كنند. طبق آمار و ارقام، جمعيت اين مناطق در حال افزايش اســت و پيش بيني شــده كه در 
سال هاي آينده، جمعيت شهرهاي اقماري بيشتر از جمعيت تهران شود. با توجه به قطبيت پايتخت، 
بخش مهمي از زندگي و كار ساكنان شهرهاي اقماري با تهران گره خورده و هر روز سيلي از جمعيت 
از سوي اين شهرها روانه مركز مي شوند. ترافيك صبحگاهي مبادي ورودي و ترافيك عصرگاهي 
مبادي خروجي تهران ناشي از تردد خودروهاي شخصي شهروندان شهرهاي اقماري است. ترافيك 
و ازدحام جمعيت يك وجه ماجراست. شاخص آلودگي هوا كه هم اكنون فصل گرم و سرد نمي شناسد 
و ركوردشكني مي كند، پيامد ديگر اين تزاحم است. با سياست هايي كه تاكنون اتخاذ شده، اميدي 
نيست كه امكانات به شــهرهاي ديگر برود و مهاجرت به تهران كاهش پيدا كند؛ عالج در توسعه 
حمل ونقل عمومي، به ويژه حمل ونقل ريلي است. امري كه هم مورد مطالبه مردم است، هم دولت 
و مسئوالن مديريت شهري خواستار آن هستند. طبق مصوبه مجلس شوراي اسالمي، مسئوليت 
حمل ونقل ريلي حومه تهران به وزارت راه و شهرســازي واگذار شده و از حوزه وظايف شهرداري 
تهران خارج شده است. براي اطالع از وضعيت كنوني حمل ونقل ريلي حومه با مهندس حبيب  اهلل 
طاهرخاني، معاون وزير راه و شهرسازي و مديرعامل شركت مادرتخصصي عمران شهرهاي جديد، 
گفت وگو كرده ايم و از او درباره برنامه هايي كه براي آينده اين بخش پيش بيني شده است، پرسيده ايم.

جمعيت شهرهاي اقماري تهران روزبه روز در حال افزايش است. 
براي جابه جايي اين جمعيت چه زيرساخت هاي ارتباطي ايجاد شده است؟ 

برآوردي از نياز حومه تهران و شهرهاي جديد به خطوط مترو داريد؟
ابتدا به عنوان مقدمه بايــد از اهميت احداث و توســعه خطوط حومه تهران 
صحبت كرد. در منطقه كالنشهرهاي تهران و البرز، 4شهر جديد وجود دارد: 
پرديس كه براي استقرار 500هزار نفر برنامه ريزي شده است. پرند و انديشه 
در شهريار و هشتگرد در البرز. مطابق برنامه ريزي اي كه صورت گرفته است، مجموعاً حدود يك ميليون و 
650هزار نفر ظرفيت اسكان در اين 4شهر وجود دارد، اما هنوز به ظرفيت نهايي نرسيده اند. مطابق آخرين 
برآوردها نزديك به 40درصد از ترافيك شهر تهران از بيرون ورود مي كند. اين موضوع نيازمند اين است كه 
در سياستگذاري مربوط به حمل و نقل كالنشهر تهران ديد منطقه اي داشته باشيم. درواقع، منفعت توسعه 
حمل ونقل عمومي در حومه به تهران هم مي رسد. رفع آلودگي و ترافيك كمتر، نتيجه اجراي اين سياست 
خواهد بود. هم اكنون در ارتباط با حمل ونقل حومه تهران دو سيستم در حال فعاليت هستند: بخشي از 
طرف راه آهن است كه با اعتبارات خودش كار را اجرا مي كند، مانند قطار حومه اي قرچك- ورامين. خط 
ورامين مراحل پاياني را طي مي كند. بخش ديگر، اتصال شهرهاي جديد به كالنشهر است كه متولي اش 
مجموعه شركت شهرهاي جديد است. ما در حال آغاز خط تهران-پرديس هستيم. خط متروي اسالمشهر 
نيز توسط شهرداري اسالمشهر در حال اجراست. هدف همه طرح ها اين است كه سيستم ريلي حومه به 
متروي تهران وصل شود. پارسال خط هشتگرد افتتاح شد كه سمت غرب را پوشش مي دهد. خط پرند تا 
فرودگاه امام كشيده شده، از فرودگاه امام تا پرند دچار وقفه شد كه با توافقات با شهرداري تهران از سر گرفته 
شد. اين خط، جنوب غرب را پوشش مي دهد كه قطعاً رباط كريم، نصيرآباد، گلستان و نسيم شهر نيز از آن 
بهره مند خواهند شد. خط ديگر، خط پرديس نيز سمت شرق را دربرمي گيرد و مي تواند مورداستفاده تمام 
سكونتگاه هاي بين تهران و پرديس قرار گيرد و حتي ساكنان بومهن و رودهن از اين مزيت استفاده كنند.

چرا در اجراي پروژه هاي حمل ونقل ريلي شاهد تعلل هستيم؟ همكاري با شهرداري تهران 
به چه صورت پيش مي رود؟

مسئله اولي كه بايد درنظر گرفت، آن است كه سيســتم ريلي بسيار هزينه بر است، به خصوص در تأمين 
سيستم برق و سيگنالينگ و ناوگان. مشكل اصلي، تأمين منابع مالي است. وقتي صحبت از خطوط حومه اي 
مي شود، بايد درنظر گرفت كه درباره هزينه بسيار بااليي صحبت مي كنيم. به همين دليل به اعتبارات كالن 
نياز است. موضوع ديگري كه در پيشرفت كار تأثيرگذار است، مشاركت دستگاه هاي مختلف است تا به 
اهداف برنامه ريزي شده دست يابيم. ديدگاه هايي وجود دارد كه اولويت در حمل ونقل ريلي را به شهر تهران 
مي دهند، حال آنكه به ضرس قاطع اعتقاد دارم اثري كه توسعه حمل ونقل حومه روي كيفيت هواي تهران 
خواهد گذاشت، بي بديل است و اهميتش كم از توسعه خطوط متروي داخل شهر تهران نيست. زماني كه 
حمل ونقل عمومي حومه توسعه پيدا كند، ورودي كالنشهر تهران كاهش خواهد يافت و ترافيك را مي توان 
به راحتي مديريت كرد. البته شهرداري تهران با توجه به محدوديت هاي مالي در تأمين منابع با مشكل روبه رو 
است. خوشبختانه در مجموعه وزارتخانه، چه بخش راه آهن و چه شركت عمران شهرهاي جديد، اهتمام 
جدي در زمينه توسعه حمل ونقل حومه وجود دارد و ما چه در قالب اجراي پروژه ها و چه در قالب مشاركت با 
شهرداري تهران به دنبال توسعه اين بخش هستيم. منابع احداث متروي گلشهر همه از محل منابع داخلي 
شركت عمران شهرهاي جديد تأمين شد و تمامي كارهاي راه اندازي اين خط حتي در حوزه ناوگان نيز 
برعهده خود شركت بود. در راه اندازي خط پرديس نيز اجراي خط را خود وزارت راه و شهرسازي به عهده 
دارد. براي تأمين ناوگان نيز با سازمان برنامه و بودجه هماهنگي الزم انجام شده است. در قالب توافقنامه اي با 
شهرداري تهران، سازمان برنامه و بودجه و مجموعه وزارت راه و شهرسازي و استانداري در راه اندازي خطوط 
ريلي حومه تهران تقسيم كار صورت گرفته است و تقريباً به هماهنگي كالن در اين زمينه دست يافته ايم.

بودجه حمل ونقل ريلي در سال 1400افزايش خواهد يافت؟
بودجه 1400هنوز تصويب نشده و اطالع دقيقي از آن ندارم. دولت به علت محدوديت هاي مالي، طرح هاي 
بخش حمل ونقل ريلي را به صوت مشاركتي در برنامه دارد. دولت براي پروژه تهران-پرديس كه اصلي ترين 
پروژه ما در سال 99خواهد بود، 4هزار ميليارد تومان را لحاظ كرده است مشروط به اينكه ما سهمي را از 
منابع داخلي شركت عمران شهرهاي جديد تأمين كنيم و همچنين سرمايه گذار سهمي را بياورد. درواقع 
كار بايد در قالب سيستم مشاركتي اجرا شود. در اين ميان دولت در قالب تبصره 19از محل تخصيص اوراق 

مشاركت به دنبال تأمين منابع مالي پروژه هاست.
در ماه هاي پاياني سال شاهد افتتاح خطي از خطوط حومه خواهيم بود؟

به نظر من نزديك ترين پروژه براي افتتاح، متروي پرند است كه انتظار مي رود اوايل يا حداكثر اواسط سال 
آينده به بهره برداري برسد. پروژه پرند از سوي شهرداري تهران پيش مي رود. اگر شهرداري تهران همت 
كند و ما و سازمان برنامه هم بتوانيم منابع مالي را تأمين كنيم، با توجه به برنامه ريزي كالني كه در استقرار 
جمعيت در پرند ديده شده است، افتتاح اين خط كمك بزرگي در كاهش ترافيك و آسايش سفر از تهران 

به پرند خواهد كرد.

مطابق آخرين 
برآوردها نزديك 

به 40درصد از 
ترافيك شهر 

تهران از بيرون 
ورود مي كند. اين 

موضوع نيازمند 
اين است كه در 
سياستگذاري 

مربوط به حمل و نقل 
كالنشهر تهران ديد 

منطقه اي داشته 
باشيم. درواقع، 
منفعت توسعه 

حمل ونقل عمومي 
در حومه به تهران 
هم مي رسد. رفع 

آلودگي و ترافيك 
كمتر، نتيجه 

اجراي اين سياست 
خواهد بود

پرديسي ها 
خيالشان از 

بابت آموزش 
بچه هايشان 

راحت است. آنها 
از سطح كيفي 

مدارس، چه دولتي 
و چه غيردولتي 

راضي اند. بيشتر 
مؤسسه هاي بنام 
زبان هاي خارجي 
در پرديس شعبه 

دارند و در حد 
پيشرفته مي توانند 
زبان هاي مختلف را 

آموزش دهند

حومه گردي در پايتخت
مروري بر وضعيت سكونت، قميت مسكن و مسائل اجتماعي در شهرهاي اقماري تهران 

توسعه سريع شــهرها و تبديل آنها به كالنشهرهاي بي سرو ســامان و آلوده، معضلي 
جهاني است؛ به ويژه در ميان كشورهاي درحال توسعه. ايجاد شهرهاي جديد در اطراف 
شهرهاي پرجمعيت يكي از رايج ترين راهكارهايي است كه با هدف كاهش تراكم جمعيت 
در كالنشهر ها، مدت هاست در جهان به اجرا گذاشته شده. تهران بدون احتساب شهر 
جديد هشتگرد كه پيش از جدا شدن استان البرز از تهران، بخشي از استان تهران به شمار 
مي آمد، از سه شهر جديد يا شهرك اقماري برخوردار است. اگر طرحي كه در سال87 
توسط استاندار وقت تهران به عنوان يك شــهر جديد توريستي معرفي شد، به نتيجه 

رسيده بود، امروز تهران با وجود شهر لتيان از چهارشهر اقماري برخوردار بود. اما اين 
شهر كه مساحت آن 500هكتار اعالم شده بود، ظاهرا جزو پروژه هايي بود كه بي نتيجه  
باقي ماند. شهرهاي جديد تهران، پرديس، پرند و انديشه هم اكنون بيش از 380هزار نفر 
از جمعيت تهران را در خود سكونت داده اند و با توسعه بيشتري كه در انتظار آنهاست و 
همچنين قيمت مقرون به صرفه تري كه مي توان براي خريد ملك يا خانه در آنها پيدا كرد، 
به زودي ميزبان بخش بيشتري از جمعيت كالنشهر تهران خواهند بود. اجراي پروژه هاي 
مسكن مهر و مسكن ملي در اين شهرها بر تعديل قيمت مسكن كمك فراوان كرده است؛ 
اگرچه بسياري از متقاضيان مسكن در اين پروژه هاي انبوه سازي همچنان در انتظار تحويل 
گرفتن واحد هاي خود هستند. در ادامه به بخش هايي از ويژگي  شهرهاي جديد تهران و 

مشكالتي كه ساكنان اين شهرها با آنها دست به گريبان هستند، اشاره مي كنيم.

تاريخچه و جمعيت
گفته مي شــود پيش از آغاز انقالب، در محل كنوني شهر جديد پرديس 
قرار بود شهركي ســاخته شــود. اما با آغاز انقالب عمليات ساخت اين 
شهرك متوقف شد و سپس در سال هاي پس از انقالب، وزارت مسكن و 
شهرسازي در همان محل شــهر جديد پرديس را احداث كرد. مكان يابي 
شهر جديد از سال1365 آغاز و نخستين طرح شهر در سال1367 توسط 
شركت مهندسان مشاور توسعه عمران ارائه شد. اين طرح در سال1368 
در شــوراي عالي شهرسازي به تصويب رسيد. براســاس اين مصوبه بايد 
بخشــي از جمعيت ســرريز تهران كه در آن زمان بالغ بر سه ميليون نفر 
برآورد مي شد تا سال1395 به شهرهاي جديد ازجمله شهر جديد پرديس 
هدايت مي شدند. اين شــهر درحال حاضر و براساس آخرين سرشماري 

بيش از 73هزار و 300نفر ساكن دارد.

قيمت ملك و مسكن
مشاوران امالك در اين شهرك مي گويند كه آپارتمان هاي پرديس از متري 
9ميليون و 500هزار تومان تا 17ميليون تومان قيمت گذاري مي شود. در 
همين شهرك وياليي ها هر متر 16تا 30ميليون تومان است. ملك در اين 
شهرك در فاز يك يا مسكن مهر خريد و فروش مي شود و قطعات زمين 
در اين بخش معموال 280متري اســت. براي خريد ملك در پرديس بايد 
بيش از يك ميليارد تومان هزينه كنيد، زيرا قيمت واحدهاي مسكن مهر 
كه در فازهاي 5، 8و 11قرار دارند از يك ميليــارد و 100ميليون تومان 
آغاز مي شــود. واحدهاي فاز 11، 87متري و فاز 5 از 87 تا 94متر است. 
واحدهاي آپارتماني فاز 8 نيز 97 تا 124متري هستند. اما شما براي خريد 
يكي از واحدهاي شخصي ساز در اين محدوده بايد بيش از يك ميليارد و 
850ميليون تومان داشته باشيد؛ زيرا اين رقم در بعضي واحدها تا 7ميليارد 
هم خريدوفروش مي شوند. بافت قديمي اين شهرك كه فازهاي يك تا 4 

است، محبوب ترين بخش و گران ترين مناطق اين شهرك است.

مسائل و مشكالت
پرديســي ها خيالشــان از بابت آموزش بچه هايشــان راحت است. آنها 
از ســطح كيفي مدارس، چه دولتي و چه غيردولتي راضي اند. بيشــتر 
مؤسســه هاي بنام زبان هاي خارجي در پرديس شــعبه دارند و در حد 
پيشــرفته مي توانند زبان هاي مختلف را آموزش دهند. اگر كســي هم 
بخواهد موسيقي ياد بگيرد و حتي اگر سازش در جمع سازهاي پرطرفدار 
هم نباشد، مشكلي براي پيدا كردن آموزشگاه و استاد ندارد. مشكل اصلي 
پرديسي ها در بحث درمان است. اين شهر يك بيمارستان دارد و با اينكه 
اين بيمارستان كيفيت قابل قبولي هم دارد، اما فقط يك بيمه خاص را 
قبول دارد و به خاطر همين مراجعان زيادي نــدارد و مدتي هم تعطيل 
بوده. تنها درمانگاه شهر هم به خاطر اينكه خيلي تميز نبود، زياد مشتري 
نداشت. به تازگي درمانگاهي در اين شــهر راه اندازي شده كه توانسته تا 
حدودي شهروندان را راضي نگه دارد. با اين حال اگر كسي بيماري خاص 
و جدي داشته باشد، ترجيح مي دهد در تهران درمانش را پيگيري كند. 
فروشــگاه هاي زنجيره اي هم در پرديس شعبه دارند، حتي بعضي از اين 

فروشگاه ها، از فروشگاه هاي تهران هم بزرگ تر و مجهزترند.

امكانات تفريحی
اگر ساكن پرديس باشيد، خيلي نيازي نداريد كه براي تفريح كردن به 
تهران بيايد. بيشتر رســتوران هاي معروف تهران در پرديس هم شعبه 
دارند. اين شهر سه سينما دارد كه جوابگوي جمعيت است. باشگاه هاي 
ورزشي پرديس در حد باشگاه هاي معروف شــمال تهران است. البته 
قيمت اين باشگاه ها در حدي نيست كه همه شهروندان بتوانند مشتري 
شوند و عده اي ترجيح مي دهند در باشگاه هاي شهرداري ورزش كنند. 
شهرداري پرديس هم براي سرگرم بودن مردم برنامه  دارد؛ مثال اينكه 
پرديسي ها در بيشتر مواقع براي رفتن به كنسرت نياز به بليت ندارند، 
چون كنســرت  خواننده هاي معــروف در فضاي باز و رايــگان برگزار 
مي شود. همه برندها هم در پاســاژهاي پرديس شعبه دارند. پارك ها و 
شهربازي هاي كوچك هم جوابگوي نياز بچه ها هستند. ولي مسئله اصلي 
اين است كه اگر در پرديس اتومبيل شخصي نداشته باشي، كارت سخت 
مي شود؛ شيب زياد شهر اجازه پياده روي نمي دهد و كرايه تاكسي هاي 

شهر هم سرسام آور است.

مرضيه ثمره حسيني
روزنامه نگار

دولت بايد سهم خود را در حمل ونقل ريلي پرداخت كند

در طرح جامع حمل ونقل ريلي تهران و حومه، براساس تقسيم كاري 
كه بين دولت و شهرداري صورت گرفت، خطوط حومه اي در دستوركار 
وزارت راه  و شهرســازي و راه آهن قرار گرفته و از دستوركار متروي 
تهران خارج شده است. طبق قانون، شهرداري تهران نمي تواند در 
شهرهاي اقماري هزينه كند و فقط در محدوده تهران، ري و شميرانات مي تواند سرمايه گذاري كند. 
براي اجراي پروژه هاي حومه، دولت بايد بودجه الزم را تأمين كند. اگر دولت بودجه بگذارد، متروي 
تهران در اجراي پروژه ها همكاري خواهد كرد، چون تقويت حمل ونقل ريلي حومه به نفع شهر تهران 
است و ضمن كاهش ترافيك و آلودگي هوا، بايد به فكر آسايش حومه نشيناني بود كه معموالً نيروهاي 
خدماتي تهران و از اقشار ضعيف هستند. خط كرج از سوي شهرداري تهران اجرا و بهره برداري شد 
و بيشتر هزينه هاي آن بر گردن شهرداري افتاد. در خط پرند نيز كه از سوي شهرداري تهران در حال 
اجراست، دولت به شهرداري بدهكار است. در بودجه 1400حدود 250ميليارد تومان براي پروژه پرند 
پيش بيني شده است، درحالي كه اين خط 1200-1300ميليارد تومان هزينه دارد تا قابل بهره برداري 
شود. در كشورهاي ديگر معموالً  شــركت هاي خصوصي در حوزه حمل ونقل ريلي سرمايه گذاري 
مي كنند، چون برايشان سودآوري دارد و از محل فروش بليت، بازگشت سرمايه دارند و سود كالني 
مي برند. اما در ايران، اين حوزه زيان ده است. قانون مي گويد در بخش حمل ونقل ريلي يك سهم را 
مردم بايد بدهند، يك سهم را شهرداري و يك سهم را هم دولت بپردازد. اما سهم مردم به طوركامل 
قابل دريافت نيست و از آن طرف دولت سهم خود را نمي دهد، درنتيجه مابه التفاوت قيمت تمام شده 
بليت را شهرداري مجبور است پرداخت كند. اگر بودجه حمل ونقل ريلي تقويت شود و دولت سهم 
خود را بپردازد، كارها به سرعت پيش خواهد رفت و آسايش مردم رقم خواهد خورد، همانطور كه 

پروژه كرج تا هشتگرد انجام شد و ادامه پروژه فرودگاه امام تا پرند نيز به زودي انجام مي شود.

ش
محمد عليخانيبر

رئيس كميسيون عمران و حمل ونقل شوراي شهر تهران

معرفی
شهر جديد پرديس، مركز 

شهرستان پرديس به شمار 
مي رود كه در سال1391 

به عنوان پانزدهمين 
شهرستان استان تهران 
به تأييد رسيد. اين شهر 
در فاصله 28كيلومتري 

از شرق تهران قرار گرفته 
است. پرديش از شمال با 
شميرانات و از جنوب با 

پاكدشت همسايه است. 
در اين شهر، هم خانه هاي 
وياليي مي توان پيدا كرد 
و هم خانه هاي آپارتماني. 
فازهاي اول تا چهارم اين 

شهر معموال گران قيمت تر 
هستند، اما با ورود پروژه 
مسكن مهر به اين شهر، 

فرايند تعديل قيمت در آن 
آغاز شد. پرديس همچنان 

درحال توسعه است و 
فازهاي مسكوني و تجاري 

زيادي در اين شهر در 
دست تكميل و بهره برداري 

قرار دارند.

دسترسی به تهران
براي رفت وآمد بــه تهران از 
پرديس 20دقيقــه زمان الزم 
است. قطار شهري هنوز در اين 
شــهرك حركت خود را آغاز 
نكرده، امــا مي توانيد به آينده 
آن اميدوار باشيد، زيرا به تازگي 
فعاليت عمراني آن آغاز شده 
است. اما اتوبوس از اين شهرك 
نقاط مختلف تهــران ازجمله 
به شــهرك قائــم در نوبنياد، 
ســه راه تهرانپارس و متروي 
فرهنگستان براي نقل و انتقال 
راحت تر به ديگر مناطق تهران 
وجود دارد. تاكســي ها نيز در 
فازهاي مختلف آن در رفت وآمد 

هستند.
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شهرهای

اقماری تهران

این شماره

 اراضي كشاورزي هرگز 
تبديل به شهرك هاي اقماري نمي شوند 

گفت وگو با زهره داوودپور، عضو هيأت مديره شركت عمران شهرهاي جديد 
درباره روند توسعه شهرها و شهرك هاي جديد در آينده 

حوالي تهران، بهشــت شهرســازان و 
شهرك سازان اســت. حاال ديگر خيلي ها 
دوست دارند يا شايد مجبورند كه در شرق 
و غرب اين شهر ساكن شوند تا فاصله كمي با همه امكانات پايتخت داشته باشند، 
پول كمتري پرداخت كنند و آب و هواي بهتري هم استنشاق. تهران در روز بيش از 
12ميليون و در شب حدود 8ميليون نفر جمعيت دارد. فشار كم سابقه تورم مسكن در 
ابرشهرها باعث ثبت ركورد جمعيت مهاجر در 2۰ شهر جديد شده است. روند افزايش 
جمعيت در حومه رسمي كالنشهرها و شهرهاي بزرگ نشان مي دهد سال گذشته 
۹۰ هزار نفر ساكن تازه به شهرهاي جديد اضافه شد؛ به طوري كه كل جمعيت اين 
مناطق از يك ميليون نفر گذشته و اين در حالي است كه جمعيت اين شهرها، در 
سال 75تنها 58هزار نفر بوده است. هم اكنون، در اطراف شهر اصفهان 2شهر جديد، 
در اطراف تبريز2 شهر جديد، اطراف شيراز يك شهر جديد و حوالي تهران 4شهر 
جديد ساخته شده است. اما روند توسعه شهرها و شهرك هاي جديد تا كجا مي تواند 
اطراف كالنشهرهاي اشباع شده اي مثل تهران وجود داشته باشد و چه آينده اي در 
انتظار جمعيتي است كه به شكل ناهمگون در بعضي نقاط متمركز شده اند؟ زهره 
داوودپور، عضو هيأت مديره شركت عمران شهرهاي جديد در اين باره به همشهري 
مي گويد: همان ايده شهر جديد اگر به درستي شكل مي گرفت، فضاهاي زيستي بين 
شهرهاي مان حفظ مي شد اما مشكل از جايي شروع مي شود كه هرجا به طور خودرو 
تبديل به سكونتگاه جمعي شده را قانوني مي كنيم و نتيجه آن هم اين است كه امروز 
مي بينيم فضاهاي شهري بسياري در اطراف كالنشهري مثل تهران شكل گرفته 
است بدون آنكه پشت آن توسعه برنامه ريزي شده وجود داشته باشد. او بر اين باور 
است كه بايد نگاه عمومي به شهرهاي جديد منصفانه تر باشد و مثبت تر شكل بگيرد.

توسعه شهرهاي جديد تا كجا قرار است ادامه 
داشته باشــد و چه برنامه هايي در اين خصوص دنبال 
مي شــود؟ به خصوص در اطراف شهري مانند تهران كه 
درباره آن همواره نگراني هايــي درباره تمركز جمعيت 
وجود دارد؟ آيا همچنان ظرفيت ساخت شهرهاي تازه 

وجود دارد؟ 
فعال ســاخت شــهرهاي جديد در اطراف تهران در دســتور كار قرار ندارد و بيشــتر 
برنامه ريزي ها  براي توسعه شهرهاي جديد اطراف ديگر كالنشهرهاست. گسترش كنوني 
به تكميل زيرســاخت ها در شــهرهاي موجود خالصه و جمعيت پذيري آنها را افزايش 
مي دهد. ما بر اين باوريم كه شهرك ها، فرصت هاي بهتري براي توسعه هستند چرا كه 
زودتر به نتيجه مي رسند و جمعيت آنها هم به 30هزار نفر محدود مي شود؛ هر شهرك 
پذيراي  500خانوار اســت. عالوه بر اينكه تجربه ساخت شهرك ها، تجربه بهتري بوده و 

آورده هاي بيشتري با خود به همراه داشته است.
جغرافيايي كه بيشتر مطلوب ساخت شهرك، شهر جديد و اساسا توسعه 

اطراف پايتخت است، در كدام جهت شهر برآورد شده است و علت چيست؟ 
در پاسخ به اين سؤال دو بعد وجود دارد. اول اينكه بيشتر متقاضيان در كدام بخش هستند 
و دوم اينكه براساس تشخيص ما كدام جهت براي توسعه مناسب تر به نظر مي رسد. درباره 
بخش اول بررسي ها نشان مي دهد كه بيشتر تقاضاها در غرب و سپس شرق تهران وجود 
دارد. تعداد تقاضاها براي سكونت در شهرك ها در جنوب تهران كمتر است و اين در حالي 
است كه اراضي كه بتوانند تبديل به شهرك شــوند در جنوب تهران بيشتر است  ضمن 
اينكه دسترسي به خطوط ارتباطي براي حمل ونقل مثل بزرگراه ها، مترو و حتي فرودگاه 
در جنوب تهران بيشتر است. در شمال تهران هم به واسطه وجود كوه امكان گسترش نه 

شهر و نه شهرك اساسا وجود ندارد.
 براي امسال چه پروژه هاي ناتمامي روي ميز قرار دارد؟ چند شهرك قرار 

است اطراف تهران و در كدام جهات جغرافيايي ساخته شود؟ 
تعدادي شهرك در دستور كار قرار دارند كه بايد پروسه تصويب آنها در شوراي برنامه ريزي 
استان و شوراي شهرسازي و معماري ايران طي شود. چند شهرك در شرق، يك شهرك 

در غرب و يك مورد هم در جنوب تهران در حال پيگيري است.
مهم ترين ويژگي اراضي  كه قرار اســت تبديل به شهرك هاي اقماري 
جديد شوند، چيست؟ كمي درباره استانداردهايي كه براي شما تعيين كننده است، 

توضيح دهيد...
مهم ترين پارامتر براي ما در شهرك ســازي اين اســت كه اراضي انتخاب شــده زمين 
كشاورزي نباشند. يكي از مهم ترين مسائلي كه در اطراف تهران با آن براي توسعه مواجه 
هستيم، سكونتگاه هاي خودرو هســتند. كنترل ساخت وســاز در اين مناطق به دليل 
حاشيه نشيني هايي كه معموال اطراف اراضي كشاورزي شكل مي گيرند سخت تر است. 
عموما به دنبال اراضي اي هستيم كه دولتي باشند. البته اگر مالك خصوصي خود تمايل به 
مشاركت داشته باشد از نظر ما مانعي ندارد و مالك مي تواند به پروژه شهرك سازي بپيوندد. 

توسعه ما توسعه برنامه ريزي شده است كه مسائل زيست محيطي در آن لحاظ مي شود.
 خانم داوودپور! شــهرهاي جديدي كه امروز ســاخته شده اند، محل 
انتقادهاي بســياري قرار دارند. به نظر مي رسد خألهاي فرهنگي و اجتماعي اين 
شهرها و حتي شهرك ها هنوز تبديل به دغدغه سازندگان آن نشده اند. به عقيده 
خيلي ها ساختمان هايي كه در اطراف تهران ساخته مي شوند صرفا خوابگاه هايي 
هستند كه از پويايي، المان هاي شهري و... خالي اند. از سوي ديگر هنوز بسياري از 

امكانات ضروري در اين مكان ها تعبيه نشده اند...
در 2سال اخير، توسعه زيرساخت هاي اجتماعي در دستور كار به شكل جدي قرار گرفته 
است. پيش از اين، مسائل اينچنيني را در قالب مسئوليت اجتماعي بررسي مي كرديم اما 
از سال گذشته دفتري به نام دفتر امور اجتماعي زيرنظر بنده شروع به فعاليت كرده كه 
دغدغه اصلي اين دفتر، توسعه زيرساخت هاي اجتماعي است. ارتقاي شرايط محيطي، 
زيرســاخت هاي تجاري، ايجاد گذرهاي فرهنگ و هنر و... ازجمله اقداماتي است كه در 
دستور كار قرار گرفته است. وقتي شهري نزديك تهران تاسيس مي شود شهروند اين شهر 
خود را با شهروند تهراني مقايسه مي كند درصورتي كه زمان نياز است تا اين دو شهر به 
يك سطح برسند و قابل قياس شوند اما همه تالش بر اين است كه كمك به شكل گيري 
جامعه مدرن، افزايش مشاركت اجتماعي و... شود. مثال توسعه محله محور باشد و سلسله 

مراتب تقسيمات شهري براي تامين نيازهاي اجتماعي شروع شده است.
 تا پيش از اين يعني مسائل اجتماعي شهرهاي جديد دغدغه سازندگان 

و توسعه دهندگان نبود؟ 
قطعا بود اما امروز اين اقدامات شكل تشكيالتي پيدا كرده و به شكل قانوني قابل پيگيري 
است. در اين يكي دو سال اخير توجه به اين موضوع ويژه شده است. البته عامل ديگري هم 
وجود دارد و آن افزايش جمعيت شهرهاي جديد در چند سال اخير است كه تقاضاهاي 
فرهنگي، اجتماعي و اقتصــادي را باال برده و جنس آن را تغيير داده اســت. مثال امروز 
تفاهمنامه هاي متعددي با كانون فكري آموزش امضا كرديم تا در خارج از ساعت تحصيلي، 

آموزش هايي براي محصالن و خانواده هاي آنها برگزار شود.
 خب حاال كه به قول شما مسائل اجتماعي به شكل رسمي تبديل به دغدغه 
شده است، آيا از اين به بعد مي توانيم شاهد اين باشيم كه سازندگان شهرك هاي 

جديد با لحاظ كردن اين قسم مالحظات از ابتدا به توسعه درست بپردازند؟ 
شهرك ها اساســا محله هاي بزرگ تري هستند كه قواعد ســاخت آنها از قواعد ساخت 
شــهرهاي جديد تبعيت نمي كند اما قطعا الزامات و زيرساخت هاي شهري، فرهنگي، 
اقتصادي، اجتماعي شهري بايد هنگام ساخت رعايت شود كه اميدوارم در شهرك هاي 
جديد اينگونه باشــد. اما اين راهم درنظر بگيريد كه نيازهايي از اين جنس عموما بعد از 
حضور جامعه در آن شكل مي گيرند، احساس مي شوند و بايد براي رفع آنها اقدام كرد. امروز 
در شهر جديد انديشه فضاهاي فرهنگي كم نظيري ايجاد شده كه با الهام از نقش جهان 

اصفهان ساخته شده  و مردم مي توانند براي فراغت خود به آنجا سري بزنند.

اگر ساكن انديشه 
باشي و محل كارت 

هم در اين شهر 
باشد، نياز چنداني 

نداري كه از شهر 
خارج شوي، اما 
در هر كاري اگر 

دنبال بهترين ها 
هستيد نمي توانيد 

با اطمينان خاطر در 
انديشه پيدا كنيد. 
مدارس اين شهر، 

آموزشگاه هاي 
زبان و موسيقي 

جوابگوي نيازهاي 
مردم هستند، اما 

اگر مي خواهيد 
بهترين  آموزش را 
ببينيد، بهتر است 

كه بيشتر هزينه 
كنيد و به تهران 

بياييد

پرند بيمارستان 
ندارد. اگر بيماري 

نياز به بستري شدن 
يا جراحي داشته 

باشد، بايد راه 
تهران يا رباط كريم 

را در پيش 
گيرد. درمانگاه 

شبانه روزي پرند 
پزشكان متخصص 
دارد و شبانه روزي 

است، اما اين 
متخصصان هر 

روز در درمانگاه 
نيستند و هركدام 

روز خاصي نوبت 
مي دهند و به خاطر 

همين بيماران 
بايد ساعت ها 

در درمانگاه 
منتظر بمانند. در 

سطح شهر جز 
متخصصان چشم 
و كودك، پزشك 

ديگري مطب ندارد

مائده اميني 
روزنامه نگار

انديشه

پرند

تاريخچه و جمعيت
براساس آمار وزارت راه و شهرسازي، فاز اول شهر جديد يا شهرك 
انديشه، قبل از انقالب طراحي و به اجرا گذاشته و به فرمانداري و 
شهرداري شهريار تحويل  شده است. همچنين از سال1361 به 
بعد قطعات بزرگي از زمين هاي اين فاز به فرهنگيان واگذار شد. 
آغاز طراحي و اجراي فازهاي2 و 3 اين شــهرك با وسعتي برابر 
120هكتار هم به ســال1370بازمي گردد. واگذاري اراضي فاز4 
انديشه از ســال 1375 آغاز شد و فاز6 اين شــهرك هنوز مجوز 
ساخت دريافت نكرده است. شركت عمران انديشه در سال1367 
تاسيس شد و به مرور زمان اداره ها و مراكز دولتي ديگر در اين شهر 
فعاليت خود را آغاز كردند. اين شهر براساس آخرين سرشماري 

بيش از 116هزار نفر جمعيت دارد.

قيمت ملك و مسكن
بايد براي خريد ملك در شهرك انديشــه متري 9ميليون تومان 
هزينه كنيد. ملك در اين شهرك كه از 5فاز به اضافه  شهرك هاي 
حومه تشكيل شده، در بخش قديمي از متري 9ميليون و 500هزار 
تومان شروع مي شــود و براي خريد يك ملك وياليي بايد حداقل 
4ميليارد تومان هزينه كنيد. معموال خانه هاي وياليي اين شهرك از 
200متر شروع مي شود. زمين در اين شهرك در قطعات 200متري 
و بيشتر تقسيم  بندي شــده كه براي خريد يك قطعه 200متري 

حداقل 3ميليارد تومان پول نياز است. اما بهترين بخش هاي انديشه 
وياليي هاي فازهاي3 و 4، همچنين آپارتمان هاي شهرك صدف 
هستند. آپارتمان هاي 120متري اين شهرك از متري 15ميليون 

تا 21ميليون تومان خريد و فروش مي شوند.

مسائل و مشكالت
اگر ساكن انديشه باشي و محل كارت هم در اين شهر باشد، نياز 
چنداني نداري كه از شهر خارج شوي، اما در هر كاري اگر دنبال 
بهترين ها هســتيد نمي توانيد با اطمينان خاطر در انديشه پيدا 
كنيد. مدارس اين شهر، آموزشگاه هاي زبان و موسيقي جوابگوي 
نيازهاي مردم هســتند، اما اگر مي خواهيــد بهترين  آموزش را 
ببينيد، بهتر است كه بيشتر هزينه كنيد و به تهران بياييد. انديشه 
فروشــگاه هاي زنجيره اي و تره بارهاي خوب دارد. بيمارســتان 
تخصصي نور اين شهر نيز درمانگاه هايش در سطح خوبي خدمات 
مي دهند و مردم راضي هستند. خدمات درماني در انديشه خوب 
است و كمتر كســي نياز پيدا مي كند تا به تهران يا كرج برود. اگر 
از ساكنان انديشه بپرسيد چه چيز شهر شــما را اذيت مي كند؟ 
حتما از شلوغي فاز يك مي گويند. برخالف فازهاي ديگر انديشه 
كه سكوتشان آرامش دهنده است، شــلوغي فاز يك آزاردهنده 
اســت. خيابان هاي تنگ و جمعيت زياد اين فــاز و تعداد باالي 

دستفروشان، ساكنين اين فاز را كالفه كرده است.

تاريخچه و جمعيت
قدمت شهر جديد پرند به سال1369 بازمي گردد. طرح اين شهر كه در 30كيلومتري 
جنوب غربي تهران و در مسير آزادراه تهران-ساوه و در مجاورت با فرودگاه امام خميني 
واقع شده است، در سال1369با هدف اسكان 8000نفر و با مساحتي برابر 1000هكتار 
به تصويب شواري عالي شهرسازي و معماري تهران رسيد و ازهمان تاريخ فعاليت هاي 
احداث در چارچوب اساسنامه در اين شهر آغاز شد. از اين رو مي توان آن را جديدترين 
شهر اقماري اســتان تهران ناميد. با اين همه امروز توسعه سريع و افزايش جمعيت، 
اين شهر را تا مرز بيش از جمعيت درنظر گرفته شــده در طرح اوليه پيش برده است، 
درحالي كه در روند ساخت وساز اين شهر جديد، تمامي جوانب توسعه درنظر گرفته  
نشده است، از اين رو ممكن است مشكالت اجتماعي زيادي براي اين شهر به  وجود  آيد. 
پرند براساس آخرين آمار اعالم شده در سال1399 بيش از 195هزار نفر جمعيت دارد.

قيمت ملك و مسكن
موقعيت خريد و فروش زمين و ملك در پرند تهران در دو بخش شخصي ساز و مسكن 
مهر تعريف شده اســت. اما در بخش شخصي ســاز كه به فازهاي صفر، يك و 2 گفته 
مي شود، ملك ها با موقعيت آپارتماني و وياليي  ساخته شده اند. آپارتمان  در اين فازها 
از متري 9 تا 15ميليون تومان و زمين و وياليي  از متري 9ميليون تومان خريد و فروش 
مي شــود. قطعات زمين در اين محدوده معموال 200متري اســت و تا 600متر هم 

مي رسد. اما در بخش مسكن مهر پرند كه فازهاي 3تا 6 را شامل مي شود، قيمت ها از 
متري 4 تا 8ميليون تومان است و گاهي بنا به موقعيت باالتر از اين

 رقم هم به فروش مي رسند.

معرفی
شهر جديد انديشه تهران از ديگر 
شهرهاي اقماري است كه با هدف 

سرريزشدن جمعيت كرج و تهران 
ساخته شد. اين شهر مسكوني داراي 
6فازاست و در موقعيت 3۰كيلومتري 

تهران، 7كيلومتري جنوب شرقي 
كرج و 3كيلومتري شمال شهريار 
قرار گرفته است. نقشه اين شهر 

شبيه به مثلثي است كه اضالع 
جنوبي و غربي آن هريك در حدود 
5كيلومتر و ضلع شمال شرقي آن 

حدودا 6كيلومتر طول دارد. انديشه 
از غرب همجوار با فرديس كرج، از 
جنوب با جاده مالرد به شهريار و از 

شرق با جاده شهريار به كرج همسايه 
است. شهر جديد انديشه تا ميدان 

آزادي تهران حدود 3۰كيلومتر 
فاصله دارد.

معرفی
پرند، شهري تازه 

تأسيس درشهرستان 
رباط كريم استان 

تهران است كه داراي 
6فاز است. فازهاي 

صفر و يك اين شهر 
عموما شخصي ساز 
هستند و از قيمت 

باالتري برخوردارند. 
پرند داراي خط مستقل 

راه آهن است و خط 
متروي آن به زودي 

راه اندازي خواهد شد. 
گفته مي شود فازهاي 

جديدتر در اين شهر از 
امكانات شهري كمتري 

برخوردارند از اين رو 
فازهاي صفر تا 3 همواره 

محبوبيت بيشتري 
در ميان خريداران 

دارند. بيشترين تعداد 
پروژه مسكن مهر در 

پرند درحال اجراست، 
از اين رو اين شهر در 

آينده به شهري بزرگ و 
پرجمعيت تبديل خواهد 

شد. شدت وزش باد 
در اين شهر، به ويژه در 

فصول بهار و زمستان گاه 
براي ساكنان دردسرساز 

مي شود. پرند امروز 
مقصد اصلي افرادي 

است كه قصد مهاجرت 
از تهران را دارند و طي 
يك سال گذشته بيش 

از 24هزار مهاجر جديد 
بوده است.

دسترسی به تهران
از شهرك انديشه به تهران 25دقيقه زمان الزم 
است. اين شــهرك قطار شهري نداشته و مردم 
معموال بــراي رفت وآمد از اتوبوس و تاكســي 
اســتفاده مي كنند. اتوبوس ها به ســمت همه 
پايانه هاي شهر در مســيرهاي مختلف حركت 
مي كنند و تاكسي ها از سر هر فاز شهرك انديشه 

براي نقاط و ميادين مهم تهران خط دارند.

دسترسی به تهران
ســاكنان پرند براي رفت وآمد به تهران 45دقيقه در راه خواهند بود. 
كساني كه از ماشين شخصي يا خطوط تاكسي استفاده مي كنند معموال از 
دو مسير جاده ساوه يا اتوبان تهران-قم به مركز شهر مي آيند. آن دسته 
كه اتوبان را انتخاب مي كنند بايد از عوارضي عبور كنند و براي هر رفت 
يا آمد هزار تومان پرداخت كنند؛ البته مسافراني كه معموال با تاكسي به 
اين شهرك رفت وآمد دارند مي توانند از ميدان استقالل كه در فاز2 پرند 
جانمايي شده، به مناطق مختلف تهران رفت وآمد كنند. اتوبوس ها نيز 
به ميادين مهم و پرتردد شهر مثل ميدان صادقيه، آزادي، هفت تير و... 
روزانه در رفت وآمد هستند. اما قطار شهري روزانه 24مرتبه از اين شهر 
به ايستگاه متروي راه آهن تهران رفت و بازگشت دارد. به عبارتي 12بار 
رفت و 12بار برگشت كه نشان از آن دارد قطارها هر يك ساعت به سمت 

پرند يا از اين شهر به سمت تهران در حركتند.

امكانات تفريحی
شهروندان انديشــه اگر خيلي هم اهل تفريح باشند و امكانات شهرشان 
جوابگوي نيازهاي آنها نباشــد، باز هم ترجيح مي دهند از همان امكانات 
اســتفاده كنند و در ترافيك سنگين بين تهران و انديشــه نمانند، مگر 
اينكه محل كارشان در تهران باشد. وضعيت باشگاه هاي ورزشي انديشه 
راضي كننده است و تجهيزات به روزي دارند. بيشتر ورزش ها را هم در حد 
حرفه اي مي شود در اين شهر انجام داد. انديشه سينما هم دارد و در كنار 
ســالن هم فضاي كوچكي به تئاتر اختصاص دارد، ولي بيشــتر، مدارس 
هستند كه براي تئاترهاي مدرسه اي از اين فضا استفاده مي كنند. اگر كسي 
بخواهد تئاتر خوب تماشا كند حتما بايد به تهران بيايد. اگر قرار باشد در 
انديشه كنسرتي برگزار شود، از همان فضاهاي ورزشي استفاده مي شود. 
رستوران هاي انديشه در سطح متوسط هستند و اگر كسي بخواهد رستوران 

خيلي خوبي برود، حتما بايد در ترافيك انديشه به تهران معطل شود.

مسائل و مشكالت
پدران و مادراني كه در پرند زندگي مي كنند از مدارس دولتي اين شهر راضي اند و مي گويند 
تفاوت چنداني با مدارس تهران ندارند. اما كيفيت مدارس غيرانتفاعي چنگي به دل نمي زند. 
دبيرستان ها، چه دخترانه و چه پسرانه، همه رشــته ها را ندارند و اگر دانش آموزي بخواهد 
رشــته فني يا هنري خاصي را بخواند يا بايد به تهران برود و يا رباط كريم. پرند بيمارستان 
ندارد. اگر بيماري نياز به بستري شدن يا جراحي داشته باشد، بايد راه تهران يا رباط كريم را 
در پيش گيرد. درمانگاه شبانه روزي پرند پزشكان متخصص دارد و شبانه روزي است، اما اين 
متخصصان هر روز در درمانگاه نيستند و هركدام روز خاصي نوبت مي دهند و به خاطر همين 
بيماران بايد ساعت ها در درمانگاه منتظر بمانند. در سطح شهر جز متخصصان چشم و كودك، 
پزشك ديگري مطب ندارد. داروخانه شبانه روزي، تره بار، فروشگاه هاي زنجيره اي شهروند، 

رفاه، جامبو و... توانسته اند نيازهاي شهروندان پرند را تامين كنند.

امكانات تفريحی
در پرند آموزشگاه هاي زبان، موسيقي و.. هست، اما با كيفيت متوسط. اين شهر 3 آموزشگاه 
موسيقي دارد كه بيشتر به درد مبتديان مي خورد و هنرجوها براي حرفه اي شدن بايد راهي 
تهران شوند. پرند باشگاه هاي ورزشي هم دارد كه آنها هم همه در سطح متوسط هستند. اين 
شهر فقط يك استخر دارد كه كفاف جمعيت را نمي دهد و تا قبل از كرونا، هميشه شلوغ بود. 
پرند پاساژ هم دارد، اما مغازه ها نمي توانند جوابگوي همه سليقه ها باشند. اگر كسي لباس 
برند يا لباس مجلسي بخواهد، بايد راه تهران را در پيش گيرد. البته بيشتر اجناس مغازه ها 
در حد توان خريد مردم است. پرند سينما و تئاتر هم ندارد. قرار بود سينماي اين شهر امسال 
افتتاح شود كه كرونا اين اجازه را نداد. شهربازي هم در اين شهر ديده نمي شود. كلوپ هاي 
بازي كامپيوتري، پارك ها و كارتينگ محل هاي اصلي تفريحي كودكان و نوجوانان هستند. 

پرندي ها مي گويند شهرشان شهر آرايشگاه هاي زنانه و امالكي است.



شهرك هاي اقماري و شهرهاي جديد سال هاست كه توجه مهندسان شهرسازي، معماران، 
سازندگان مسكن و سياستمداران را در سرتاســر جهان به خود جلب كرده است. اين 
شهرها معموال از اسامي يا القابي نمادين مانند شهرك فناوري، شهرك اميد يا اكوشهرك 
برخوردارند و چشم اندازي جديد در ســرمايه گذاري روي امالك و نگاهي خوش بينانه نسبت به رشد اقتصادي تحت تأثير 
شكوفايي طبقه متوسط ايجاد كرده است. طرح ايجاد شهرهاي جديد معموال در جوامع در حال توسعه به اجرا گذاشته مي شوند، 
اگرچه شهرهاي بزرگي مانند لندن و پاريس هم در دوران توسعه خود چنين فرايندي را تجربه كرده اند. شهرك هاي اقماري يا 
شهرهاي جديد معموال در فواصلي از شهرهاي اصلي و در مناطق سرسبز بنا مي شوند تا مشكالتي مانند تراكم باالي جمعيت و 
آلودگي كه معموال بر سر راه شهرسازان قرار دارد كمرنگ تر شود و فرصت هاي بيشتري براي بناي شهرهاي هوشمندتر مبتني 
بر طرح هاي آينده نگرانه فراهم شود. طرح اوليه اين شــهرها با هدف اتصال بيشتر مردم، مناطق و بخش ها با اقتصاد جهاني 

ارائه مي شوند و هدف معموال جذب سرمايه گذاري هاي خارجي براي رقابت با ديگر شهرهاي جديد در ديگر نقاط جهان است.

با وجود اين بناي شهرهاي جديد اگرچه در سال هاي اخير 
بيشتر و تخصصي تر در جهان پيگيري مي شوند اما همانطور 
كه پيش تر گفته شــد، شــهرهاي بزرگي ماننــد پاريس، 

لندن و توكيو در اين حوزه ســابقه اي طوالني دارند. براي 
مثال شهرك ســو وا ني كوم در حومه شــهر توكيو يكي از 
شهرك هاي جديدي بود كه در ســال 1971بنا و در سال 

2011به دليل فرسوده شدن ساختمان ها، اين شهرك توسط 
شهرداري توكيو تخريب شــد. يا شهر يوكوهاما در ژاپن كه 
امروز براســاس جمعيت، دومين شهر بزرگ ژاپن محسوب 
مي شود، در ابتدا يك روســتاي ماهيگيري بود و به تدريج 
و با ورود تاجران چيني و بريتانيايي، به يكي از شــهرهاي 
اقماري اطراف توكيو تبديل شد. شهر جديد تاما شهر عظيم 
مسكوني ديگري است كه در اطراف توكيو بنا شده است. اين 
شهر كه به عنوان شهري جديد در سال 1965بنا شد، طولي 
برابــر 14كيلومتر و عرضي برابر 3كيلومتــر دارد. جمعيت 
اين شهر كه اكنون با گذشت 56ســال ديگر نمي توان نام 
جديد روي آن گذاشــت، 200هزار نفر است و بزرگ ترين 
شهر  اقماري مســكوني در ژاپن محســوب مي شود. شهر 
تاما در دوران پس از جنگ ژاپن ســاخته شــد؛ زماني كه 
هجوم مردم به توكيو باعث تراكم شــديد جمعيت و جهش 
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سميرا رحيمي
روزنامه نگار

قديمي ترين شهرهاي جديد در كدام كشورهاي جهان وجود دارند؟

راه حلی قدیمی برای تراكم زدایی از شهرها

شهر جديد تاما 
شهر عظيم 

مسكوني ديگري 
است كه در اطراف 

توكيو بنا شده 
است. اين شهر

كه به عنوان شهري 
جديد در سال 

1965بنا شد، طولي 
برابر 14كيلومتر 

و عرضي برابر 
3كيلومتر دارد. 

جمعيت اين شهر 
كه اكنون با گذشت 

56سال ديگر 
نمي توان نام جديد 

روي آن گذاشت، 
200هزار نفر است 
و بزرگ ترين شهر  
اقماري مسكوني 
در ژاپن محسوب 

مي شود.

و 800نفر اســت و منطقه 6 جديدترين منطقه آن به شمار 
مي رود كه ساخت آن در سال 2014تكميل شده است.

شهرهاي اقماري سئول
در پايتخت كره جنوبي شــركتي دولتي به نام شركت نوآوري 
شهري گيونگي مسئوليت توســعه و مسكوني سازي منطقه 
گيونگي در ســئول را به عهده دارد. منطقه گيونگي ميزبان 
تمامي شهرك هاي اقماري و شــهرهاي جديد سئول است؛ 
منطقه اي كه قرار است بار سنگين تراكم جمعيت را از شانه هاي 
نحيف سئول بردارد. شركت نوآوري شهري گيونگي تاكنون 
شهرهاي جديدي به نام هاي گوانجيو، دونگتان و داسان را در 
گيونگي ايجاد كرده است. شهرهاي جديد گوانجيو و داسان در 
جنوب و شمال غرب سئول واقع شده اند. شهر جديد گوانجيو 
درحال حاضر 80هزار نفر جمعيت دارد و در زميني به وسعت 
هزار و 130هكتار بنا شــده است. مراحل ساخت اين شهر در 
فازهاي نهايي به سرمي برد و مقامات اين شهر جديد از اواسط 
سال 2020در آن مستقر شده اند. شــهر جديد ديگر سئول، 
با جمعيت تخميني 83هزار نفر، مســاحتي برابر 475هكتار 
دارد. فاز اول ساخت وساز اين شــهر دوستدار محيط زيست 
در سال 2017به پايان رسيد. هردوشهر از سامانه حمل ونقل 
عمومي مناسبي برخوردارند كه به ساكنان دسترسي خوبي به 
كالنشهر سئول مي دهد. سفر از اين دو شهر تا سئول به كمك 
مترو نيم ساعت زمان مي برد. موفقيت ساخت وساز و اسكان  
يافتن شهروندان در اين دو شهر باعث شده است كه شركت 
گيونگي طرح ساخت شــهرهاي جديد بيشتري را در اطراف 

سئول داشته باشد.
نمونه موفــق ديگر بناي شــهرهاي اقمــاري در اطراف يك 
كالنشهر، ســياداد ستاليت به معني شــهر اقماري است كه 
امروز حومه باالي شهر مكزيكوسيتي محسوب مي شود. نام 
اقماري دقيقا به دليل اقماري بودن اين شهر روي آن گذاشته 

شده است. 
اين شهر در ســال 1957بنا شده اســت و در ابتدا ساكنان 
مكزيكوسيتي آن را به عنوان شهري خارج از شهر مي شناختند. 
اين شهر اقماري در قرن بيستم يكي از پيشروترين كانون هاي 
معماري مكزيك محسوب مي شد زيرا طراحي آن به عهده 2نفر 
از مشهورترين معماران مكزيكي- ماريو پاني و خوزه لوئيس 
كوئواس- قرار داشت. يكي از ويژگي هاي قابل توجه اين شهر 
وجود نداشــتن چراغ راهنمايي و رانندگي در خيابان هاست. 
طراحي هوشمندانه خيابان هاي اين شهر، به شكل مدارهاي 
بيضوي مدور، باعث شــده تا رانندگان به خوبي نســبت به 
وضعيت خيابان ها و عبور ديگر خودروها ديد داشته باشند، به 
همين دليل تقريبا نمي توان هيچ چراغ راهنمايي و رانندگي 
در اين شهر پيدا كرد. اين شهر از ابتدا به صورت عامدانه ويژه 
سكونت 3طبقه اجتماعي- طبقه متوسط، طبقه متوسط رو به 
باال و طبقه متمول- ساخته شده است و از آنجا كه تنها افرادي 
از طبقه هاي باالي جامعه توان خريداري ملك در اين شــهر 
را داشتند، عجيب نيســت كه زيباترين سازه هاي مسكوني 

مكزيكوسيتي در اين شهر بنا شده باشد.

قيمت ها در اين شهر شد. اين وضعيت باعث شد بسياري از 
متقاضيان زندگي و كار در توكيو براي يافتن محل سكونت 
ارزان قيمت تر به حومه شهر پناه ببرند و به اين ترتيب روند 
توسعه شهر توكيو به روندي بي برنامه و انفجاري تبديل شد. 
تاما با هدف جلوگيري از ساخت و سازهاي افسارگسيخته 
در اطراف توكيو طراحي شــد. اين شــهر از ابتــدا با هدف 
گنجاندن 342هزار نفر ساخته شد و فاز اول ساخت آن در 
سال 1971به پايان رسيد. اين شــهر اكنون عالوه بر انواع 
زيرساخت هاي حياتي شهري، از 16دانشگاه و كالج، خطوط 

مترو و قطار و شبكه تلويزيوني مستقل برخوردار است.

نقشه نجات پاريس
پاريس هم در سال 1965به واســطه نگراني از 16ميليون 
نفري شدن جمعيت شــهر تا پايان قرن بيستم، طرح ايجاد 
چندين شــهر جديد به منظور كاهش تراكم جمعيت شهر 
را به اجرا گذاشت. تا سال 2010بيش از 7درصد از جمعيت 
پاريس در اين شهرها ساكن شده بودند. اين شهرها با نام هاي 
ســرژي پونتوآز، اوري، مارنو-ال-واله، سن كوئينتين ايولين 
و ســن ار در ابتداي احداث 1.9درصد از جمعيت پاريس را 
در خود گنجانده بودند و امروز به بخش هايي اصلي از شــهر 

تبديل شده اند.

درخشش جهاني سنگاپور
سنگاپور از سال 1973مالك نخســتين شهرك مسكوني 
عظيم خود شد. شهرك جديد كوئينزتاون از سال 1952تا 
1973در دست ســاخت بود. امروزه سنگاپور شهرك هاي 
اقماري فراوانــي دارد كه 11هزار مجتمع مســكوني اين 
شهرك ها در قالب 23شــهر جديد و 3 استان در سرتاسر 
كشور گسترانده شده اند. شهرك هاي اقماري در سنگاپور، 
در واقع مجتمع هاي عظيم مســكوني هستند كه با هدف 
خودكفا بودن طراحي و ســاخته شده اند. اين شهرك هاي 
جديد شامل واحد هاي مسكوني عمومي، مركز شهر و ديگر 
دارايي هاي شهري هستند. در اين شهرك ها به موضوعاتي 
مانند اشــتغال، تحصيل، درمان، ســرگرمي و ورزش هم 
توجه شده است. موفقيت ســنگاپور در طراحي و ساخت 
شهرك هاي اقماري در ســطح جهاني شناخته شده است. 
شهرت شهرك سازي سنگاپور به ويژه زماني جهاني شد كه 
سازمان ملل متحد در سال 1992جايزه جهاني سكونتگاه 
را به شهر تامپينز ســنگاپور اهدا كرد. اين شهر كه سومين 
شهرك اقماري بزرگ سنگاپور محسوب مي شود، وسعتي 
برابر 2089هكتار دارد و درعين حال به عنوان سومين شهر 
جديد پرجمعيت سنگاپور هم شــناخته مي شود. ساخت 
اين شهر جديد در سال 1978آغاز شــد و ساخت 2محله 
آن در ســال هاي 1983و 1987به پايان رسيد. در ساخت 
زيرساخت هاي بخش هاي جديدتر اين شهر از جديدترين 
تكنيك ها استفاده شده است و بناهاي جديدتر اين شهر از 
طراحي ها و رنگ هاي جذاب تري به نسبت ساختمان هاي 
قديمي تر برخوردارند. 6منطقه اين شهر ميزبان 237هزار 

ندروخهكيسانانا
سكيايناحبسرفعج
جنسباتسيكمتير
منمنرابجتما

ينادراكتاوصا
لانبرشملالحنا

توهروكهدباياپ
سامانوراببهار

يرويتليمدرتشك
ندنكفازاراانا

اواتادوپورات
ادللملمدراي

بويتسيربتنايخ
دازخرفمتسريياد
ينامورداباليكو
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افقي:
1- لباسي از جنس مواد مقاوم 
در برابر آب- احمق و بي شعور

2- دفترخانه- مأمور پليس- 
قوانين چنگيزخان

3- لمس كردن- پاسخ- داراي 
اختالل

4- فوري- متقارب- لشكر
5- پراكندگــي- فتوادهنده- 

علم ستاره شناسي- مذكر
6- حــركات ورزشــي رزمي 

نمايشي- داالنه- تفاله عسل
7- مهم ترين وسيله در مطالعه 
جغرافيا- نوشته حاشيه سند- 

مضطرب
8- پيكرتراش بــزرگ ايراني 
و خالق مجسمه فردوسي در 

تهران
9- شهر مقدس برهماييان- 
جرقه آتش- زاويه كوچك تر 

از نود درجه
10- براي بيان درد و آزردگي 
به كار مــي رود- خوشــبو- 

برادري
11- رنــگ نشــده!- قلمرو- 

بست نشستن- جاي پا
12- پارســـاي ديرنشــين- 

نابود شونده- سوگند
13- بنيانگــذار- فاختــه- 

نزديك كردن
14- مرتفع ترين آبشار جهان- 

همانندي- به اندازه الزم
15- بازيگر خانــم فيلم هاي 
21روز بعد و فروشنده- عاري 

از ميكروب
  

عمودي:
1- نوعي هواپيماي جنگي- 
رماني از فابيان الگر كويست، 

نويسنده سوئدي 
2- مرحبــا- كتــاب طــب 

ابن سينا- مادر آذربايجاني
3- از نســل امام رضــا)ع(- 
پارچه اي با خاصيت ارتجاعي- 

تكاور
4- گنــدم آسياب شــده- 
برآمدگي دامنه كــوه- افراد 
تحــت سرپرســتي رئيــس 

خانواده
5- گوشــه اي در دستگاه نوا- 

پايتخت اريتره
6- عــدد بي اثــر در ضرب- 
همســرگزيده- درمان ريشه 

دندان
7- اجراكننده- دور چيزي را 

فرا گرفتن- بيماري آب آلوده
8- خداي خدايان در اساطير 
يوناني- استهزا- از فروع دين 

9- چه بسيار- پسر سيامك در 
شاهنامه- از ظروف آشپزخانه

10- چهلميــن روز- ظــرف 
باده- حرف فاصله

11- پيش غذا- ويژگي
12- صندلي كالس- رود سير 

دريا- نيرو
13- با ارزش- وعده گاه- مكان 

مالقات
14- وجــود دارد- مأيــوس- 

شهري ساحلي در برزيل
15- شــاعر فرانســوي قــرن 
نوزدهم و از بنيانگذاران نهضت 
نمادگرايي در ادبيات- بي نظم 

و قاعده

 اعداد 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع هاي كوچك 3 در 3 يك بار جدول اعداد | 3841
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

136875249
497263185
258491367
574918623
619327458
382654791
845136972
961782534
723549816

متوسط

2    9    5
 5    2 4  6
     5  8  
1  7 4      
 9      2  
     8 6  1
 4  3      
8  3 6    7  
9    5    4859417326

164352789
723689145
671823954
495176238
382594617
936248571
547931862
218765493

ساده

متوسط

268794315
751832496
439165287
187426953
694513728
325978641
542387169
813649572
976251834

سخت

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

ساده

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

شهرهای

اقماری تهران

این شماره
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قطعيارانهبازنشستگانبهكسريبودجهكمكنميكند
بازنشسته 82ساله اي هستم كه مثل بسياري از بازنشستگان روزهاي 
سختي را كنار همسرم مي گذرانم. با اين حال در آذرماه امسال يارانه 
45هزار توماني ما قطع شد. آيا مسئوالن فكر مي كنند با قطع يارانه 

بازنشستگان كسري بودجه شان جبران خواهد شد؟
صادقي82ساله

چگونهازپسهزينه30ميليونينقلوانتقالمسكنمهربرآييم
افزايش هزينه نقل و انتقال مسكن مهر به 30ميليون تومان واقعا بر چه 
اساسي است. اگر مبناي محاسبه اين رقم و اصول آن را براي متقاضيان 

تشريح كنند شايد  اين همه به مردم فشار نيايد.
تركازهشتگرد

همسانسازيحقوقشاملبازنشستگانپيشازموعدنشد
همسان ســازي  حقوق ها كه اين روزها از آن صحبت مي شود شامل 
افرادي كه زودتر از موعد بازنشســته شده اند نشــده. درحالي كه ما 
بازنشستگان پيش از موعد ســال هاي قبل ارقامي بين 600هزار تا 
يك ميليون و100هزار تومان حقوق مي گيريم. اگر اين همسان سازي  

براي همه بازنشستگان است چرا ما بايد استثنا باشيم.
نادرفالحيازتهران

سهمايرانازانرژيپاكهستهايچقدراست
اين همه از داشتن حق مسلم انرژي هسته اي حرف مي زنيم چرا با توجه 
به آلودگي فراوان هوا بر اثر مصرف مازوت، انرژي پاك هسته اي نداريم 
كه جايگزين مازوت و ساير آالينده هاي محيط زيست و هوا شود. اكنون 

در فرانسه 71درصد توليد برق از انرژي پاك هسته اي است.
داالييازاراك

قطعيتلفنمشتركانمركزمخابراتقريبييكماههشد
درست 4هفته است كه خط تلفن ثابت ما و خيلي از ساكنان محله قطع 
شده و با وجود مراجعات مكرر به مركز مخابرات شهيد قريبي هيچ گونه 

ترتيب اثري داده نشده است.
ضرغامازتهران

نهردائميدركوچهنسيممحمودآبادايجادشدهاست
بعد از بارش هاي ســنگين يك نهر دائمي در انتهاي كوچه نسيم73 
در محمودآباد مازندران ايجاد شده اســت. در واقع آب باران در بستر 
طبيعي و ثبت شده خود، با برخورد به بن بست، راهي براي خروج پيدا 
نمي كند. از مســئوالن تقاضا داريم پيش از آنكه دير شود و خسارات 

بيشتري به منازل وارد شود فكري بكنند.
بهراميازمحمودآباد

محتوايفيلمهاينمايشخانگيتجمالتاست
عده اي دختر و پســر خوش تيپ، يك پنت هاوس، كشــتي كروز و 
ليموزين را در آنچه به عنوان سريال خانگي  نمايش مي دهند تا مردمي 
كه معطل نان و آب و برق هستند آنها را ببينند بلكه عقده هاي عده اي 

ديگر ارضا شود. واقعا نظارتي بر محتواي اين توليدات هست؟
عالييازتهران

وارداتواكسنچهشد؟
اعالم كردند كه نهادي خيريه مقداري واكسن هديه كرده و وارد كشور 
شده اســت. خبري از آن هدايا نشنيديم. همچنين مسئوالن گفتند 
توانسته اند از راه هايی پول واكســن هاي مورد تقاضاي خود را واريز 
كنند تا واكسن دريافت كنند. از آن هم خبري نيست. واكسن داخلي به 
جاي خود و اميدواريم جواب دهد، اما درخصوص واكسن هاي وارداتي 

اطالع رساني شفاف كنند.
رنجبرازچابكسر

دورميدانهفتحوضسرعتگيرنصبشود
ميدان هفت حوض تهران سرســبز و باصفاســت، امــا به دليل نبود 
سرعت گير در دور ميدان نمي توان به آن رسيد. پيشنهاد مي شود كه 
دور ميدان سرعت گير نصب كنند تا بشــود از نيمكت و فضاي سبز 

ميدان استفاده شود.
خانم56ساله

مجوزساختمسكنبهجوانانروستايدربندسنخواستبدهند
روستاي كوهســتاني دربند در 60كيلومتري شهرستان جاجرم در 
استان خراسان شمالي واقع است و اين روستاي محصور در كوهستان 
به عنوان مركز دهستان دربند بخش سنخواست معرفي شده است. با 
توجه به محصور بودن اطراف روســتا براي ساخت مسكن نياز است 
مسئوالن، منطقه اي را براي احداث شهرك در روستا درنظر بگيرند تا 

جوانان روستا بتوانند براي خود مسكن بسازند.
حيدريازجاجرم

قيمتگوشتقرمزچهزمانيكنترلميشود
از 2 سال قبل نتوانسته ام هيچ گوشت قرمزي بخرم. چه زماني قيمت 
كنترل مي شود كه ما هم بتوانيم حداقل نيم كيلو گوشت قرمز بخريم؟
سلمانازمشهد

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

پاسخ مسئوالن

نشتگاز،عاملانفجار
خانهفرماندار

نشت گاز باعث انفجار هولناك در خانه فرماندار 
شهرستان بندرگز شد. به گزارش همشهري، 
اين حادثه عصر پنجشــنبه رخ داد و به دنبال 
آن منزل فرماندار بندرگز دچار انفجار و حريق 
شد. با گزارش ماجرا به آتش نشاني، تيم هاي 
اطفاي حريق راهي محل حادثه شدند و پس از 
خاموش شدن شعله هاي آتش، دختر فرماندار 
كه در اين حادثه دچار سوختگي شده بود به 
بيمارستان 5 آذر گرگان منتقل شد. به گفته 
رئيس شوراي شهر بندرگز، مصدوم اين حادثه 
دچار 30درصد سوختگي شده بود كه تالش 
پزشكان براي درمان وي ادامه دارد. وي افزود: 
متأسفانه نشت گاز در منزل باعث اين حادثه 
شده و هرگونه شايعه در فضاي مجازي تكذيب 
مي شود. در روزهاي گذشته نيز رئيس سازمان 
آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري بندرگز 
و همســرش به دليل اتفاق مشــابه در منزل 
ييالقي شان در استان مازندران دچار سوختگي 

شده و هردو فوت كردند.

گاز،جانزوجتبريزيرا
گرفت

نشت گاز منواكسيد كربن از بخاري، جان زوج 
جواني را در تبريز گرفت. به گزارش ايســنا، 
اين حادثه ساعت 10:23 جمعه، به اورژانس 
گزارش شــد و وقتي امدادگران راهي محل 
حادثه در خيابان خيام تبريز شدند، با اجساد 
زن 40ساله و شوهر 45ســاله او كه چندين 
ساعت از مرگ آنها مي گذشت روبه رو شدند. 
علت اين حادثه مسموميت با منواكسيدكربن 

ناشي از بخاري گازي اعالم شده است. 

جزئياتسرقتاز
طالفروشيدررشت

ســارقان حرفه اي پس از ربودن شاگرد مغازه 
طالفروشي با زور و تهديد كليدهايش را گرفته 
و نقشه سرقت از طالفروشي را عملي كردند. 
به گزارش همشــهري، اين ســرقت عصر روز 
پنجشنبه در خيابان سردارجنگل رشت اتفاق 
افتاد. ســرهنگ محمود حافظي، سرپرست 
فرماندهي انتظامي شهرستان رشت در اين باره 
گفت: در پي اعالم خبري در خصوص سرقت 
از يك طالفروشــي در خيابان سردارجنگل 
گروهي از مأموران راهي آنجا شدند و تحقيقات 
در اين خصوص آغاز شــد. وي در ادامه گفت: 
بررسي هاي اوليه نشــان مي داد سارقان پس 
از تعقيب و ربودن شــاگرد مغازه طال فروشي، 
اين فــرد را وادار به همكاري كــرده و ضمن 
گرفتن كليد مغازه، وارد طال فروشــي شده و 
پس از سرقت طالجات، شــاگرد مغازه را در 
شهر خمام رها كرده اند. سرپرست فرماندهي 
انتظامي شهرستان رشت ادامه داد: بنا به اظهار 
صاحب طالفروشي، مقاديري طال و جواهر از 
اين مغازه به سرقت رفته است و تالش مأموران 
پليس براي بررسي دقيق موضوع، شناسايي 
و دستگيري ســارقان اين پرونده در دستور 

كار قرار دارد.

2مرد با پوشــيدن لباس مأموران 
اداره آب وارد خانه اي در پايتخت داخلي

شــدند تــا دســت به ســرقتي 
ميلياردي بزنند، اما زن جوان پي به نقشه آنها برد 
و با كتك زدن آنها و كمك گرفتن از همسايه ها 

باعث دستگيري شان شد.
به گزارش همشهري، صبح سه شنبه، شانزدهم 
دي ماه زني 65ساله با پليس110 تماس گرفت و 
گفت: »دقايقي قبل 2سارق وارد خانه ام شدند كه 
با جارو كتكشان زدم و موفق شدم يكي از آنها را با 

كمك همسايه ها بازداشت كنم.«
پس از اين تماس، تيمي از مأمــوران كالنتري 
بي ســيم راهي محل زندگي اين زن كه خانه اي 
وياليي حوالي خــاوران بود، شــدند. با حضور 
ماموران، شاكي به آنها گفت: صبح زود شوهرم 
به محل كارش رفت و من در خانه تنها بودم كه 
حدود ساعت8:20 صداي زنگ در را شنيدم. به 
مقابل در رفتم كه دو مرد جوان را با لباس مأمور 
آب ديدم. آنها به بهانه اينكه مي خواهند كنتور را 
بررسي كنند وارد حياط شدند و پس از بررسي 
كنتور از من خواستند كه فيش هاي واريزي را در 
اختيارشان قرار بدهم. من هم از همه جا بي خبر به 
داخل خانه رفتم كه ناگهان متوجه شدم آنها پشت 
سرم وارد خانه شده اند. به آنها مشكوك شدم و 
احتمال دادم كه سارق هستند. به همين دليل 
فورا به حياط برگشتم و با داد و فرياد همسايه ها 

را صدا زدم. آنها دســتپاچه شــدند و من همان 
لحظه جارويي را برداشتم و شروع كردم به كتك 
زدن آنها. همسايه ها با صداي فرياد هايم به كمك 
آمدند و چون در حياط باز بود وارد خانه شــدند 
اما يكي از دزدان توانســت فرار كند و نفر دوم را 

دستگير كرديم.

نقشهسرقت
سارقي كه دستگير شــده بود 27ساله و تازه كار 
بود. او در بازجويي ها چاره اي جز اقرار به سرقت 
نديد. وي گفت: من در يكي از شــهرهاي شمال 
غرب كشور آرايشگاه دارم و چند وقت قبل يكي 
از دوستانم به سراغم آمد و گفت براي انجام يك 
معامله كاري با زني در تهران قرار دارد. دوســتم 
توليدي پوشاك داشــت و قرار بود از زن جوان 
كه نيره نام داشت سفارش لباس بگيرد. خواست 
همراهش به تهران بيايــم و من هم قبول كردم. 
2روز قبل از ســرقت به تهران آمديــم و نيره را 
مالقات كرديم. اما او مدعي شــد كه معامله اي 
در كار نيست و گفت كه مشكل مالي دارد و از ما 
خواست دالرها و طالهاي زني كه عمه عروسشان 
است را ســرقت كنيم. مي گفت عمه عروسشان 
به تنهايي در يك خانه وياليي در تهران زندگي 
مي كند و بيش از 2كيلو طال و مقدار زيادي دالر 
در خانه اش دارد كه اگر آن را سرقت كنيم وضع 
مالي همه مان خوب مي شود. من و دوستم وسوسه 

شديم و نقشه اي كه نيره طراحي كرده بود را اجرا 
كرديم اما پس از ورود به خانه شاكي، او متوجه 
ماجرا شد و شروع كرد به كتك زدن ما و در نهايت 

من دستگير شدم.

سفربهآلمان
با اعتراف دزد دستگير شده و سرنخ هايي كه وي 
در اختيار پليس قرار داد، همدســت وي و طراح 
نقشه سرقت به نام نيره نيز دستگير شدند. سارق 
دوم گفته هاي همدســتش را تأييد كرد و گفت 
كه همه اين ماجرا نقشه نيره بوده است. در اين 
شرايط مأموران به بازجويي از زن جوان پرداختند 
و او گفت: پسرخردســالم نياز به درمان داشت. 
چرا كه 3انگشت وي مادرزادي به هم چسبيده 
و براي انجام جراحي بايد او را به آلمان مي بردم. 
هزينه عمل جداســازي انگشــت هاي او حدود 
300ميليون تومان بود كه اين پول را نداشتم. از 
سوي ديگر مي دانستم كه عمه عروسمان در خانه 
طال و دالر دارد. به همين دليل وسوسه سرقت آنها 
به جانم افتاد تا پول سفر به آلمان و عمل جراحي 

را جور كنم.
وي ادامه داد: حدود 2سال قبل يكي از سارقان 

اجير شده را در سفر زميني به تركيه ديده بودم. 
او در شهر ماكو مغازه پوشاك داشت و براي خريد 
پوشاك به تركيه آمده بود و من هم پسرم را براي 
ويزيت نزد يك پزشك در اين كشور برده بودم. 
در مدتي كه در تركيه بودم با اين پســر جوان 
آشنا شــدم و پس از آن مدتي از او بي خبر بودم 
تا اينكه چند وقت قبل پيج او را در اينســتاگرام 
پيدا كردم. به بهانه معاملــه كاري او را به تهران 
كشــاندم و وقتي همراه دوستش آمد، پيشنهاد 
سرقت را مطرح كردم و آنها هم قبول كردند. وي 
ادامه داد: براي اجراي اين سناريو، لباس مأمور 
آب خريديم و بعد لوكيشن خانه وياليي شاكي را 
براي آنها فرستادم. به آنها تأكيد كردم كه چاقو و 
اسلحه نبرند چرا كه زن صاحبخانه ترسو است و با 
تهديد و كتك، طال و دالرهايش را به آنها مي دهد. 
اما اين زيرك تر از اين حرف ها بود و پي به نقشه 

آنها برده بود.
متهمان پس از اعتراف به جرم خود با قرار قانوني 
بازداشت شدند و با دستور قاضي قريب احمد زاده، 
بازپرس شعبه سوم دادســراي ناحيه34 تهران 
براي انجام تحقيقات بيشــتر در اختيار مأموران 

اداره آگاهي تهران قرار گرفتند.

طناب دار بر گردن قاتل سريالي گيالن
مرد جنايتكاري كه 8زن را در اســتان گيالن به شكل 

سريالي و با انگيزه ســرقت طال و جواهرات شان به قتل پيگيري
رسانده بود در زندان الكان رشت به دار مجازات آويخته 

شد تا پرونده زندگي اش براي هميشه بسته شود.
به گزارش همشــهري، اين قاتل ســريالي به نام فرزاد - 43ســاله - 
جنايت هايش را از سال87 در گيالن آغاز كرد. او كه در زندگي مشترك 
با همسر اولش دچار مشكل شده بود بعد از آن تصميم به انتقام گيري از 
زنان گرفت. او از همان سال قتل هايش را آغاز كرد و بين سال هاي 87 
تا 88، 3زن را به قتل رساند و هيچ ردي از خود به جا نگذاشت تا اسرار 
جنايت هاي مخوفش سربه مهر باقي بماند. او در اعترافاتش درخصوص 
نخســتين جنايت گفت: »من گاهي مسافركشــي مي كردم. زني را 
به عنوان مسافر سوار كردم. او سر صحبت را باز كرد و شماره تلفنش را 
داد. با او تماس گرفتم و قرار گذاشتم. او را به خانه ام در زيباكنار بردم. 
وقتي وارد خانه شديم، دستانش را بستم. بعد با روسري دهانش را بستم 
و از پشت سر طنابي دورگردنش انداختم و خفه اش كردم وبراي اينكه 
راحت جسد او را حمل كنم مثله اش كردم و 3 روز بعد جسد را داخل 

استخر ماهي انداختم.« 
فرزاد پس از سومين قتل براي مدتي زندگي آرامي داشت اما از سال95 
بار ديگر جنايت هايش را ازسرگرفت و 5زن ديگر را نيز به قتل رساند. 
انگيزه او اين بار سرقت بود. او زناني را كه به عنوان مسافر سوار خودرواش 
مي شــدند به عنوان طعمه انتخاب مي كرد و پــس از قتل آنها، طال و 
جواهرات شان را سرقت مي كرد. جنايت هاي سريالي زنان در گيالن 

همچنان ادامه داشت تا اينكه پس از هشتمين قتل مأموران از طريق 
دوربين هاي مداربسته توانستند به شماره پالك خودروي فرزاد دست 
پيدا كنند و او را روز 20فروردين ماه ســال96 دستگير كنند. شواهد 
به دست آمده نشان مي داد كه همســر دوم او نيز در برخي از قتل ها و 
فروش تعدادي از اموال مسروقه دست داشته است. فرزاد وقتي تحت 
بازجويي قرار گرفت بدون هيچ مقاومتي به قتل هايي كه مرتكب شده 
بود اعتراف كرد. او در ادامه صحنه قتل ها را بازســازي كرد و درنهايت 
پرونده اتهامي اش با صدور كيفرخواست به دادگاه كيفري يك استان 

گيالن فرستاده شد.
در ابتــداي محاكمه اتهام 8فقره قتل عمد، ســرقت طالي مقتوالن، 
جنايت بر ميت 6مقتول از طريق مثله كردن اجساد به متهم رديف اول 
و معاونت در قتل عمد تعدادي از مقتوالن با همكاري متهم رديف اول 
و همچنين فروش طالهاي مسروقه و خودداري از كمك به افرادي كه 
در معرض خطر بودند به آنها تفهيم شد و قاضي از آنان خواست به دفاع 

از خود بپردازند.
وقتي فرزاد در جايگاه ايستاد برخي اعترافات قبلي اش را پس گرفت و 
مدعي شد فقط 3زن را به قتل رسانده است. او گفت: تعدادي از قتل ها 
به خاطر اعتراف هاي همسرم به گردنم افتاده است. او همچنين در دفاع 
از خودش گفت: بيشتر مقتوالن دچار فســاد اخالقي بودند و انگيزه 
قتل ها به هيچ وجه مالي نبود. او در ادامــه گفت: من فقط قتل 3زن را 
مي پذيرم. جنايت بر ميت يكي از مقتوالن را قبول دارم و حتي طالهاي 
يكي از آنها را هم با او دفن كردم. برداشتن بقيه طالهاي مقتوالن هم 

به اين دليل بود كه آنها ديگر مرده بودند و در هنگام دفن طالهاي آنها 
را برمي داشتم و در خانه نگه مي داشتم. شايد همسرم آنها را برداشته 

و فروخته است.
در اين جلسه همسر فرزاد نيز از خود دفاع كرد و گفت: من از كارهاي 
همسرم خبر نداشتم و همانطور كه پيش تر گفتم يك شب در سال95 
زني را ديدم كه در دستشويي خانه غش كرده بود. اما وقتي از همسرم 
موضوع را پرسيدم او به من حمله ور شده و گلويم را گرفت وسپس مرا 
به اتاق انداخت و در را روي من و دخترم بســت. فقط فروش 2مورد از 

طالها را قبول دارم كه آن هم قبل از اطالعم از اقدام هاي همسرم بود.
در پايان محاكمه هيأت قضايي وارد شور شــدند و فرزاد را به 7مرتبه 
قصاص و همســرش را به اتهام معاونت در قتل عمد به تحمل حبس 
محكوم كردند. اين رأي در ديوان عالي كشور نيز مهر تأييد خورد و صبح 
روز پنجشنبه او در زندان الكان رشــت با حضور تعدادي از اولياي دم 

مقتوالن به دار مجازات آويخته شد.

زورگيري از زنان ورزشكار در جست و جوي موتورسواران جنايتكار
در پارك ها

پروندهقاتل8زنگيالنيبااجرايحكمقصاصمردجنايتكاربستهشد

نبردباپولهايكثيفوحسابهايمشكوك
بهصورتشفافبانكمركزيدرحوزه ادامهاز

رمزارزهادنبالچيست؟ميخواهيدصفحه5
آنرانفيكنيدوبگوييدآنراتأييدنميكنيديااينكه

درنهايتناچاربهپذيرشواقعيتخواهيدشد؟
ما دنبال نفي واقعيت نيستيم و بايد واقعيت وجود رمز ارزها 
را بپذيريم هرچند فلســفه اصلي بالك چين اين اســت كه 
تمركزگرايي را در اكثر حوزه ها از بين ببرد؛ يعني هر مركزي 
كه هست ديگر نباشد. ما كجا نشسته ايم و گفت وگو مي كنيم؟ 
در بانك مركزي. البته بالك چين تنها هدفش از بين بردن 
تمركز بانك مركزي نيست بلكه دنبال حذف هرگونه سيستم 
متمركز است. در اين بستر است كه ما با پديده رمزارزها مواجه 
هستيم. يك راه اين اســت كه بي توجه باشيم و انكار كنيم 
چنين واقعيتي را. راه ديگر برخورد ســلبي است و راه نهايي 

اين است كه اين پديده را بشناسيم و متناسب با آن تصميم 
بگيريم. بانك هاي مركزي دنيا عمدتا در برخورد با اين پديده 
در مرحله شناخت بيشتر از رمزارزها هستند، برخي بانك هاي 
مركزي دنبال رمز پول ملي براي مصارف داخلي هستند كه 
در ذات خود با تمركززدايي دنيــاي رمزارزها و بالك چين 
منافات دارد. ما در بانك مركزي در حال شناسايي دقيق تر و 
انجام فعاليت هاي فني دقيق هستيم اما چالش اصلي ريسك 
بسيار باالي رمزارزهاست كه مردم هنگام ورود به اين حوزه 

از آن بي اطالع هستند.
شفافترتوضيحدهيديعنياينكهمعامالت

رمزارزهانظيربيتكوينراتأييدنميكنيد؟
مشكل ما اين است كه نه تنها افرادي كه وارد اين حوزه شده اند 
كم اطالع يا بي اطالع هستند بلكه نمي خواهند بشنوند. اآلن 

قيمت بيت كوين به عنوان سلطان رمزارزها از 10هزار دالر به 
بيش از 30هزار دالر رسيده است. دارندگان بيت كوين تصور 
نكنند كه وقت جشن آنهاست و قيمت همچنان باال مي رود. 
ممكن اســت با همين روندي كه باال مي روند با همين روند 
سقوط كنند و بسياري متضرر مي شوند. حاال اگر بانك مركزي 
بگويد اين معامالت را به رســميت مي شناسد، بايد در برابر 
ريسك ناشي از معامالت رمزارزها پاسخگو باشد. متأسفانه 
جرم ها و تخلفاتي در اين حــوزه رخ مي دهد كه از آن غفلت 

شده يا مخفي مي ماند.
آيامعتقديدچونبانكمركزيرمزارزهارا
بهرسميتنميشناســدبايدمعامالتآنرصدوباآن

برخوردشود؟
رصد اين معامالت در همه جاي دنيا انجام مي شود و ما هم 
آنها را رصد مي كنيم. چون در بحث قمار، فيشينگ، معامالت 
مشكوك ارزي و حساب هاي اجاره اي و پولشويي از رمزارزها 

هم استفاده مي شود.

تسهيالتشهرداريبرايدوچرخهسوارانوموتورسيكلتداران
معاونت حمل ونقل ترافيك شهرداري تهران پيرو چاپ پيام مردمي 
با عنوان »ارائه خدمات دوچرخه هاي ارزان در راستاي فرهنگسازي  
اســتفاده از دوچرخه« در ســتون با مردم دهم دي ماه پاســخ داده 
اســت: »شــهرداري تهران در ادامه سياســت ها و راهكارهاي خود 
در جهت كاهــش آلودگي هواي تهــران به خريــداران دوچرخه و 
موتورسيكلت هاي برقي تســهيالتي ارائه مي دهد؛ به اين صورت كه 
به خريداران دوچرخه هاي معمول حداكثــر 2ميليون و500 و براي 
دوچرخه هاي برقي 5ميليون تومان كــه 80درصد قيمت دوچرخه 
است تسهيالت مي دهد. همچنين براي خريد موتورسيكلت هاي برقي 
تا 13ميليون وام 4درصد با اولويت كساني كه موتور وسيله امرار معاش 
آنهاست )ازجمله پيك هاي موتوري( درنظر گرفته است تا آنهايي كه 
به واسطه شغلشان در سطح شهر تردد بيشتري دارند بتوانند از وسايل 

كمتر آالينده بهره مند شوند.«

پليس پايتخت در جست و جوي 2موتورسوار است كه به سمت عمو و برادرزاده اي هجوم بردند و 
با ضربات چاقو يكي از آنها را به قتل رساندند و ديگري را تا پرتگاه مرگ پيش بردند.

به گزارش همشهري، ساعت21 شامگاه جمعه دوازدهم دي ماه اهالي خياباني در محله نواب 
صداي فريادهاي مردي را شنيدند كه درخواست كمك مي كرد. شاهدان در تاريكي شب دو نفر 
را سوار يك موتور ديدند كه كاله كاسكت به سر داشتند و در حال فرار بودند. كمي آن طرف تر 
دو مرد   زخمي روي زمين افتاده بودند؛ يكي از آنها نيمه جان بود و ديگري درحالي كه خون آلود 
بود فرياد مي كشيد و درخواســت كمك مي كرد. با گزارش ماجرا به پليس و اورژانس، دو مرد 
زخمي به بيمارســتان انتقال يافتند. همزمان مأموران به تحقيق از شاهدان پرداختند و آنها 
گفتند كه موتورسواران ضارب دو نفر بودند كه كاله كاسكت به سر داشتند و يكي از آنها چاقو 
در دست داشت. به گفته آنها، ضاربان از پشت سر به 2مرد حمله ور شده و به آنها ضرباتي زدند 

و به سرعت فرار كردند.
درحالي كه تحقيقات مأموران درباره اين حادثه خونين ادامه داشت از بيمارستان خبر رسيد كه 
يكي از مجروحان به دليل شدت جراحات و خونريزي تسليم مرگ شده است. گزارش اين جنايت 
به قاضي محمد جواد شفيعي، بازپرس ويژه قتل اعالم و تحقيقات براي كشف راز اين جنايت وارد 
مرحله اي تازه شد. دومين مجروح اگرچه به شدت زخمي شده و تا پرتگاه مرگ پيش رفته بود اما 

با تالش پزشكان زنده ماند و در تحقيقات گفت كه مقتول عمويش بوده است. او توضيح داد:  من و 
عمويم هردو در يك نانوايي حوالي كرج كار مي كرديم. شب حادثه براي ديدن يكي از دوستانمان 
از كرج به تهران آمديم و پس از آن به خانه يكي از بستگانمان رفتيم. شام در آنجا دعوت بوديم و 
پس از صرف شام خداحافظي كرديم و در حال كرايه كردن تاكسي اينترنتي بوديم تا به منزلمان 
در كرج برويم اما ناگهان فردي از پشت سر به ما حمله كرد و با چاقو ضرباتي به من و عمويم زد. 
يك نفر ديگر هم همراه او بود كه چون كاله كاسكت داشتند چهره شان را نديدم. ما با آنها درگير 
شديم اما چون زخمي شده و خونريزي داشتيم، كف خيابان افتاديم و آنها سوار بر موتور فرار 
كردند. وي گفت: نمي دانم آنها با چه انگيزه اي به سمت من و عمويم هجوم آوردند و با چاقو به ما 

ضربه زدند. احتمال مي دهم كه انگيزه شان سرقت از ما بوده كه ناكام ماندند.
باتوجه به گفته هاي پسر جوان، مأموران به بررسي دوربين هاي مداربسته در اطراف محل جنايت 
پرداختند و مشخص شد كه موتورسواران روي پالكشان زنجير انداخته بودند تا شماره پالك 
قابل رويت و شناسايي نباشد. اكنون 2فرضيه پيش  تيم جنايي پايتخت مطرح  است؛ نخست 
اينكه سارقان جنايتكار با انگيزه سرقت به سمت عمو و برادرزاده هجوم بردند يا اينكه با قصد 
انتقام جويي دست به جنايت زده اند. گروهي از كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي تهران تالش 

خود را براي شناسايي موتورسواران فراري آغاز كرده اند.

مرد زورگير كه با تهديد چاقو از زنان ورزشــكار در 
پارك هاي تهران ســرقت مي كرد، دستگير شد. 
به گزارش همشهري، 15آذرماه زن جواني كه در 
حال ورزش كردن در يكي از پارك هاي تهران بود 
با حمله يك سارق زورگير روبه رو شد. مرد جوان 

كه چاقو در دست داشت با تهديد قصد سرقت از 
اين زن را داشت كه با فريادهاي زن جوان، شاهدان 

وارد ماجرا شده و اين مرد را دستگير كردند.
مرد دستگير شده به اداره آگاهي منتقل شد اما در بازجويي ها 

مدعي شد كه بي گناه است و قصد سرقت از كسي را نداشته است. با اين حال مأموران در 
جريان بررسي هاي بيشتر متوجه شــدند كه از مدتي قبل پرونده ها و شكاياتي در اختيار 
پليس قرار گرفته كه از زورگيري از زنان ورزشــكار در پارك ها حكايت داشته است. اين 
پرونده ها نشان مي داد كه مرد جواني كه مسلح به چاقو بوده، صبح ها راهي پارك ها شده و 
با شناسايي زناني كه به تنهايي در حال ورزش بوده اند، به آنها حمله كرده و با تهديد چاقو 

طالها و گوشي  موبايلشان را سرقت كرده است.
با اين اطالعات، عده اي از زناني كه هدف سرقت قرار گرفته بودند به اداره آگاهي دعوت شدند 
و پس از حضور در آنجا، سارق دستگير شده را شناسايي كرده و گفتند كه او همان كسي 
بوده كه از آنها زورگيري كرده است. ســرهنگ احمد نجفي، معاون مبارزه با سرقت هاي 
خاص پليس آگاهي تهران گفت: 5نفر از زنان ورزشكار، سارق مسلح را شناسايي كردند و 
متهم كه چاره اي جز اعتراف نداشت به سرقت طالها و گوشي موبايل آنها اعتراف كرد و براي 

تحقيقات بيشتر در اختيار كارآگاهان اداره پنجم پليس آگاهي تهران قرار گرفت.

زن جوان دزدان مأمورنما 
را  گير انداخت
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راهنما

اينسريالهاراازدستندهيد
شيوعويروسكروناتعطيليســالنهايسينماوتغييردر
شيوهبرگزاريجشنوارههايمعتبرسينماييدرسال2020
رادرپيآورد.اينعواملسببشدتاميزانفروشفيلمها
دراينسالبهشدتكاهشيابدواكرانبسياريازتوليدات
سينماييبهدليلعدموجودشرايطمناسبپخش،متوقف
شود.باوجودكساديوبيرونقياقتصاديدرحوزهسينما،
بازارمحصوالتتلويزيونيدرسال2020همچنانپررونقبود؛
بسياريازاينمحصوالتازطريقتلويزيونوتعدادزيادي
ديگرازسريالهانيزازطريقپلتفرمهاياينترنتينمايش
فيلموسريالدردردسترسمخاطبانقرارگرفتند.دراين
مطلبنگاهيداريمبهبرخيازسريالهايپرمخاطبيكهاز

طريقشبكههاياينترنتينمايشدادهشدند.

اوزارك
»اوزارك« سريال جنايي آمريكايي 
است كه توسط بيل دوبوك و مارك 
ويليامــز براي شــبكه نتفليكس 
ساخته شده اســت. فصل سوم و 
چهارم اين ســريال به ترتيب در 
ماه هاي مــارس و ژوئــن2020 
)فرورديــن و تيــر 99( توســط 
نتفليكس انتشــار يافت. جيسون 

بيتمن و الئورا ليني در اين سريال نقش زوجي را بازي مي كنند 
كه زندگي خود را به »اوزارك« منطقه اي واقع در اياالت ميسوري 
و آركانزاس انتقال مي دهند تا در آنجا بدهــي خود را به رئيس 
مكزيكي يك كارتل مواد مخدر بپردازند. جيسون بيتمن خود نيز 

از كارگردانان و تهيه كنندگان اجرايي اين سريال است.

رودخانهويرجين
ســريال »رودخانــه ويرجيــن« 
يك ســريال رمانتيك است كه با 
اقتباس از مجموعه رمان هايي به 
همين نام اثر رابين كار ســاخته 
شده اســت. اين ســريال يكي از 
تحسين شــده ترين ســريال هاي 
در حال پخش از ســوي منتقدان 
اســت. فصل دوم اين ســريال در 

27نوامبر2020 )7 آذر 1399( انتشار يافت. »رودخانه ويرجين« 
يكي از بهترين سريال هاي در حال پخش از نتفليكس است. اين 
سريال داستان يك پرستار را روايت مي كند كه به شهري كوچك 
نقل مكان مي كند و تــاش دارد خود را از يك تــراژدي كه در 

گذشته برايش رخ داده، دور كند. 

ماگنوليايشيرين
ســريال »ماگنوليــاي شــيرين« 
نيز يكي از ســريال هاي رمانتيك 
محبوب و پربيننده نتفليكس است 
كه توسط شــريل جي اندرسون با 
اقتباس از داستاني به همين نام اثر 
شــريل وودز بر اي نمايش به عنوان 
ســريالي تلويزيوني توســعه داده 
شده است. فصل هاي اول و دوم اين 

سريال به ترتيب در 19مه و  ماه ژوئيه سال2020 )30ارديبهشت 
و خرداد 1399( روي شبكه نتفليكس قرار گرفته است. نتفليكس 

قرار است فصل سوم اين سريال را در 2021 انتشار دهد. 

شكارچيذهن
»شــكارچي ذهن« يك  سريال 
ترســناك جنايي روانشناسانه 
اســت. خالق اين ســريال جو 
پنهال است. »شكارچي ذهن« با 
اقتباس از كتاب »شكارچي ذهن: 
داخل واحــد جنايي اف بي آي« 
اثر جان اي داگاس كــه در آن 

داســتان يك جنايت واقعي روايت مي شود، ســاخته شده است. 
فصل اول اين سريال در 13اكتبر2017 )21مهر1396( از طريق 
نتفليكس پخش شد. فصل هاي دوم و سوم اين سريال نيز به ترتيب 
در اوت2019 و ژانويه2020 )مرداد98 و بهمن99( انتشار يافت. 
در اين سريال، داستان 2مأمور اف بي آي روايت مي شود كه ضمن 
گفت وگو با جنايتــكاران قصد دارند به فكر آنهــا در زمان ارتكاب 

جنايت پي  ببرند.

صنعتســينمادرســال2021درحــالآماده
كردنزمينههابرايشــروعيدوبارهدردوران
پساكروناست؛دورانيكهتغييراتبنياديدرزمينه
ساختونمايشفيلمپديدآورد.اماهاليوودهمچنانپيشازبازگشتفروشفيلمهادر
گيشهبهوضعيتعاديراهطوالنيودشواريدرپيشداردوهنوزبايدبرايمسائلينظير
وضعيتبحرانياقتصاديسالنهايسينماوتغييراتدرشيوهتوليدفيلمدراستوديوهاي
فيلمسازي،راهحلهاييپيداشــودتادوبارهاميدهابرايبازگشتبهوضعيتعاديدر
صنعتسينمازندهشود.ورايتيدرقالبپرسشهاييبهبررسيمسائلپيشرويسينما

درآستانهبازگشتبهوضعيتعاديدرسال2021پرداختهاست.

1-سالنهايسينماهمچنانميتوانندسودآورباشند؟
شركت هاي بزرگ دارنده سالن هاي سينما، نظير »اي ام سي« )AMC(، »سينه ورلد« و تا حدي 
كمتر»سينه مارك«، به دليل اينكه در سال هاي اخير رقباي جدي و جديدي در زمينه سينماداري 
در برابرشان عرض اندام كرده اند، نياز به بازسازي و احياي سالن هاي سينماي خود را ضروري ديده  
و در نتيجه اين بازسازي ها بدهي هاي زيادي به بار آورده اند. شيوع ويروس كرونا در بهار گذشته 
كه تعطيلي بسياري از سالن هاي سينما را در پي آورد، نيز عمده صاحبان سالن هاي زنجيره اي 
سينما در آمريكا را در مرز ورشكستگي كامل قرار داد. »AMC« اخيرا به سرمايه گذاران هشدار 
داده كه درصورت عدم سرمايه گذاري اضافي 750ميليارد دالري در سال2021 گزينه اي جز اعام 
ورشكستگي نخواهد داشت. سينه ورلد، مالك سالن هاي سينماي »رگال« به عنوان راهي براي به 
تأخير انداختن پرداخت بدهي هايش، تمام سالن هاي سينماي خود در اروپا و آمريكاي شمالي را 
تعطيل كرده است. مشكل ديگر نيز روند واكسيناسيون در آمريكاست؛ پرسش اساسي اين است 

كه با اين روند كند واكسيناسيون، آيا ســينماهاي زنجيره اي خواهند توانست تا زمان بازگشت 
سينماروها به سالن هاي ســينما، از نظر اقتصادي دوام بياورند؟ اگر وضعيت به سرعت به حالت 
عادي بازنگردد، امكان دارد كمپاني هاي بزرگ دارنده سالن هاي سينما براي ادامه حيات گزينه اي 

به جز دريافت كمك هاي دولتي نداشته باشند.

2-چينهمچنانازمنابعبزرگباكسآفيسباقيخواهدماند؟
در زماني كه همچنان اغلب سالن هاي سينما در آمريكا بسته مانده اند، گيشه هاي فروش فيلم  در 
چين در ميانه فصل تابستان تا حدي احيا شده اند. در اين زمان فيلم هاي »موالن«، »تنت« و »زن 
شگفت انگيز« در سينماهاي چين به نمايش درآمدند، اما فيلم هاي چيني نظير فيلم حماسي - 
جنگي »هشتصد«، فيلم كارتوني»جيانگ زيا: افسانه خداشدن« و سري فيلم هاي ميهني»مردم 
من، سرزمين من« باعث باال رفتن بي سابقه آمار فروش فيلم ها در باكس آفيس چين شدند و اين 
كشور براي نخستين بار از نظر درآمد فروش فيلم ها در گيشه، از كشورهاي آمريكاي شمالي در 

سيزدهمين دوره جايزه جال آل احمد 
هفتــه گذشــته به پايــان رســيد و 
پانزدهمين جشــنواره شــعر فجر آغاز 
شد. روال بنياد شعر و ادبيات داستاني 
كه برگزاري جشنواره شعر فجر و جايزه 
جال آل احمد را به عهده دارد، يا جايي 
كه اكنون به نام دفتر گســترش شعر و 
ادبيات داســتاني خانه كتاب و ادبيات 
ايران شناخته مي شود، همواره اينگونه 
بوده كه پــس از برگــزاري اختتاميه 
جايزه جال به ســرعت جشنواره فجر 
آغاز مي شــده اســت. اما پيش از آغاز 
بخش هاي اصلي جايزه شعر فجر توجه 

به چند نكته ضروري به نظر مي رسد.
نگاهي به فهرســت برگزيدگان جايزه 
جال آل احمد نشــان مي دهــد جايزه 
رويــه اي محافظه كارانه را در دســتور 
كار خود قــرار داده اســت؛ رويه اي كه 
تجربه سال هاي گذشته نشان مي دهد 
ممكن است در جشنواره شعر فجر نيز 

تكرار شود.
در جايــزه جال آل احمد و جشــنواره 
شعر فجر، شعر و داســتان بخش هايي 
اصلي محسوب مي شــوند و بخش هاي 
پژوهشــي مثــل »درباره شــعر و نقد 
ادبي« يا مســتندنگاري فرعي به شمار 
مي روند. اما امســال جايــزه جال در 
بخش مجموعه داســتان و بخش رمان 
برگزيده اي اعام نكــرد و تنها يك اثر 
به عنوان شايسته تقدير معرفي شد. در 
سال هاي گذشــته نيز اغلب بخش هاي 
جنبي برگزيده داشــته اند و بخش هاي 
اصلي كمتــر؛ چنان كه امســال نيز در 
بخش مســتندنگاري 2اثــر به عنوان 

برگزيدگان جايزه انتخاب شدند.
در جشنواره فجر نيز اگر اثري به عنوان 
برگزيده انتخاب شــده اســت، از ميان 
آثاري بوده كه برگزاركنندگان مطمئن 
بوده اند حاشيه اي ايجاد نمي كند و سبب 

اعتراض منتقدان جشنواره نمي شود.
جشــنواره شــعر فجــر و جايــزه 
جال آل احمد همواره از دو ســو تحت 
فشــار و اعتراض و انتقــاد بوده اند؛ از 
يك ســو منتقداني معتقدند جشنواره  
بايــد بنا بر اساســنامه خــود آثاري را 
انتخاب كند كه در زمره ادبيات انقاب 
اســامي قــرار مي گيرند و از ســوي 
ديگر منتقدانــي مي گويند 2جايزه اي 
كه جايگزين بخش شــعر و داســتان 
جايزه كتاب سال شــده اند، بايد قدري 
متوسعانه تر عمل كند و برگزيدگان خود 
را از ميان همه آثار منتشرشده در طول 
سال گذشــته انتخاب كند و  شأن ملي 

جايزه محفوظ بماند.
كوشــش براي پرهيز از قرارگرفتن در 
معرض اعتراض ها، به ويژه اعتراض هاي 
گروه اول كه همواره صــداي بلندتري 
داشــته اند، انتخــاب آثاري بــوده كه 
حاشيه اي ايجاد نكند يا خيلي وقت ها به 
پاك كردن صورت مسئله و عدم  انتخاب 

اثر منتهي شده است.
رويــه محافظه كارانــه و عدم انتخاب 
برگزيده از تأثيرگذاري اين 2جايزه در 
سال هاي اخير كاسته  است. وقتي جايزه 
كتاب سال  برگزار مي شــد گاهي اميد 
مي رفت آثاري به عنوان برگزيده بخش 

شعر و داستان انتخاب شوند؛ آثاري كه 
مورد رضايت عمــوم مخاطبان جامعه 
ادبي نيز باشند، اما در شرايط فعلي كمتر 
مي توان به انتخاب اثري اميدوار بود كه 

رضايت عمومي را جلب كند.
زماني انتخاب شــاعران و نويسندگان 
جــوان در دســتور كار قــرار گرفــت 
كه جشــنواره ها اگر نمي توانند ســراغ 
شــخصيت هاي شناخته شــده ادبيات 
بروند، دست كم هر ســال جواناني را به 
جامعه ادبي معرفي كنند، اما حساسيت 
بيش از انــدازه منتقدان بر فعاليت هاي 
نويســندگان و شــاعران جــوان در 
شــبكه هاي اجتماعي و... سبب شد كه 
اين 2جشــنواره در انتخاب جوانان نيز 

دست به عصاتر حركت كنند.
محافظه كاري در ذات شعر فجر و جايزه 
جال آل احمد نهادينه شده است. حاال 
برگزاركنندگان جايزه مانده اند و جامعه 
بالقوه منتخباني كه بسيار محدود به نظر 
مي رسند؛ آنقدر كه در بعضي بخش ها 
نه تنها برگزيده اي انتخاب نمي شــود، 
بلكه به معرفي حداقــل نامزدها اكتفا 
مي شود. اين رويكرد شايد مورد عاقه 
بيشــتر مديران و برگزاركنندگان نيز 
باشد، چراكه جشــنواره را بي حاشيه به 

سرانجام مي رسانند و البته بي  تأثير.

نشريه ورايتي با انتشار فهرستي از فيلم هايي 
كــه در رديف مدعيان كســب جايزه بهترين 
فيلم بين المللي اســكار نودوسوم جاي دارند، 
»خورشــيد« مجيــد مجيــدي را در ميان 
10شانس اول جاي داد. به گزارش همشهري، 
نشريه ورايتي با انتشار فهرستي از فيلم هايي 
كه از بيشــترين شــانس براي دريافت جايزه 
اسكار بين المللي2021 برخوردارند فيلم »دور 
ديگر« از دانمارك را در رديف اول جاي داد و 
براي »خورشــيد« نيز جايگاه نهم را قائل شد. 
منتقدان ورايتي به تازگي »خورشــيد« را در 
رديف10 فيلم دوم از نظر داشتن شانس براي 
گلدن گلوب جاي داده بودند. فهرست منتشر 

شده توسط ورايتي از اين قرار است:
1 »دور ديگر« ساخته توماس وينتربرگ از 
دانمارك / اين كشــور 12بار نامزدي اسكار را 
كسب كرده، 3 بار آن را برده و 57 فيلم تاكنون 

به اسكار معرفي كرده است.
2 »من ديگــر اينجا نخواهم بود« ســاخته 

فرناندو فرياس از مكزيك
3 »دو نفر از ما« ســاخته فيليپــو منگتي از 
فرانسه / اين كشور تاكنون ۴0بار نامزدي اسكار 
را كسب كرده، 12بار جايزه اســكار را برده و 

66بار در رقابت اسكار حضور داشته است.

4 »خواهر كوچك من« ســاخته اســتفاني 
چوآت و ورونيك ريموند از سوئيس / اين كشور 
5بار نامزد اسكار شده، 2بار اين جايزه را برده 

و ۴7فيلم تاكنون به اسكار معرفي كرده است.
5 »شب پادشاهان« ســاخته فيليپ الكوته 

از ساحل عاج
6 »رفقــاي عزيــز« ســاخته آن دري 
كونچالفسكي از روسيه / اين كشور 7بار نامزدي 
اسكار را كســب كرده و يك بار برده است. در 
مجموع روسيه 27بار در اسكار حضور داشته 

است.
7 »كجا بودي آيدا؟« ســاخته جاســميا 
زبانيك از بوسني و هرزگوين / اين كشور يك بار 
نامزد اسكار شده، يك بار جايزه برده و تاكنون 

19بار در اين رقابت شركت كرده است.
8 »يك خورشيد« ســاخته چانگ مونگ-

هونگ از تايوان
9 »خورشيد« ساخته مجيد مجيدي از ايران 
/ با 3بار نامزدي اسكار، 2بار برد جايزه اسكار و 

معرفي 25فيلم تاكنون به اسكار
10 »شارالتان« ســاخته آگنســكا هالند از 
جمهوري چك / اين كشور 3بار نامزدي اسكار 
را كســب كرده، يك بار اين جايــزه را برده و 
تاكنون 26بار فيلم به اسكار معرفي كرده است.

از روزي كه خبر رسيد 
جشنواره فيلم فجر در 
بهمن ماه برگزار خواهد 
شد صف مخالفان اندك اندك شــكل گرفت. موضوع برگزاري 
جشنواره براي ثبت در تاريخ و نمايش فيلم ها به صورت اختصاصي 
براي هيأت داوران و خاصه معرفي برگزيدگان آنقدر براي گروهي 
نامطلوب بود كه تلخي مخالفت شان را تا هنگام انتشار فهرست 
فيلم هايي كه براي شركت در جشــنواره ثبت نام كرده اند به كام 
برگزاركنندگان چشاند. مسئوالن جشنواره فجر اما با خرسندي 
از استقبال باالي فيلمسازها از شرايط شركت در فجر سي و نهم 
اعام كردند كه اگر كنترل كرونا به سياق همين يكي دو ماه ادامه 
يابد و كاهش ابتاها افزون شود جشنواره را براي اهالي رسانه هم 
مديريت مي كنند و فيلم ها را براي منتقدان و روزنامه نگاران هم 
پخش خواهند كرد. همين اعام سبب شد تا صف بندي ها شفاف تر 
شود و گروه هاي مخالف دائم به جشنواره فجر بتازند كه كرونا فجر 
را محاصره خواهد كرد. اين جماعت اين روزها بهانه ديگري هم 
براي برگزار نشدن جشنواره يافته اند و آن هم خبر تعويق برگزاري 
جشنواره كن است. مخالفان جشنواره كه پيش تر هم سعي داشتند 
ثبت نام نكردن فيلم  اصغر فرهادي در فجر سي و نهم را به بهانه اي 
براي بي اعتبار كردن جشــنواره بدل كنند حاال الگوي تأخير در 
برگزاري توسط جشــنواره كن را هم علم كرده اند و مخالف ها را 

هرروز بيشتر مي كنند.
محمدمهدي عسگرپور در چند روز گذشته در برنامه اي تلويزيوني 
نكاتي را مطــرح كرد كه به حــق دليل بخش عمــده اي از اين 
مخالفت ها و البته گاهي موافقت ها را عيان مي كرد. او كه دبيري 
جشــنواره فجر جهاني را بر عهده دارد و در بهار امسال نتوانست 
بخاطر شرايط هولناك كرونايي جشــنواره اش را برگزار كند در 
حمايت از برگزاري جشنواره ملي فجر در زمستان صحبت كرد و 
به نكته جالبي هم اشاره داشت. او گفت گروهي كه يا در جشنواره 
فيلم ندارند يا به هر دليل در بخش هاي مختلف اجرايي و برگزاري 

و حتي انتشار بولتن جشنواره سهمي ندارند به مخالفت با جشنواره 
اقدام مي كنند و جالب اينكه در سابقه اين افراد هر زماني حضور 
در جشنواره به هر عنواني وجود داشته آن سال آنها موافق مطلق 
برگزاري جشنواره بوده اند. عسگرپور همچنين با انتقاد به آنهايي 
كه در رد برگزاري جشنواره مدام مي نويسند و حرف مي زنند هم 
گفت: آيا اين افراد درباره برگزار نشدن جشنواره عمار و امثالهم 

هم مخالفتي ابراز داشته اند؟
فارغ از حرف هاي عسگرپور بايد دوباره گوشزد كرد كه برگزاري 
جشنواره فيلم فجر در حقيقت تحويل سال نوي سينمايي كشور 
است و نمي توان اين تحول را متوقف كرد و بهتر است با محدوديت 
در برگزاري و اعمال پروتكل هاي ســخت براي بهتر و سامت تر 
برگزار شدنش تاش كرد. نكته ديگر اينكه اشاره به اصغر فرهادي 
در نسپردن فيلمش به جشنواره، موضوع رد شده اي است چون 
كسي نيست كه نداند اصغر فرهادي نه حاال كه چندين سال است 
مخاطب فيلمــش را نه در ايران كه در دنيا تعريف كرده اســت. 
زماني كه اصغر فرهادي شــهر زيبا و رقص در غبار و چهارشنبه 
سوري مي ساخت، تنها عشاق ايراني ســينما براي فيلم هايش 
انتظار مي كشيدند و البته فرهادي با هوشياري ذاتي اش و احترام 
به قوانين جشنواره براي حضور در آن ثبت نام مي كرد و اين طبيعي 
است كه وقتي فرهادي اســكار برده و تهيه كننده و سرمايه گذار 
خارجي دارد به افق هاي دورتري نــگاه مي كند. يادمان نرود كه 
جشنواره كن به تعويق افتاده ســابقه افتتاحيه با فيلم فرهادي 
را دارد و اين يعني فرهادي، فيلمســازي جهاني اســت و نبايد 
هر فيلمساز متوسط الحالي يا هر منتقد و فعال رسانه اي حضور 
نداشتن او در فجر را بهانه اي براي سركوب جشنواره فجر قرار دهد.

جشنواره فيلم فجر بايد برگزار شــود؛ تاش براي برگزاري اش 
به بهترين حالت ممكن از نظر كيفي و كمي وظيفه اي است كه 
هيچ كس نبايد از زير بار مسئوليتش شانه خالي كند. پس بهتر 
اســت از دعواها درس عبرت بگيريم و ســينما را قرباني اهداف 

كوتاه مدت و گروهي نكنيم.

كــن، فجــر و دعواهايــي كه 
درس عبرت نمي شود 

آرشنهاوندي
روزنامه نگار

مرتضيكاردر
روزنامه نگار

بيحاشيهوالبتهبيتأثير
تأملي در رويكرد محافظه كارانه جايزه  جال آل احمد و جشنواره شعر فجر

صنعت سينما در عميق ترين بحران اقتصادي خود با اين چالش ها روبه روست 

همايون شجريان، خواننده  تيتراژ پاياني فيلم سينمايي »قاتل و وحشي« 
به كارگرداني حميد نعمت اهلل شد. به گزارش همشهري، فيلم سينمايي 
»قاتل و وحشي« به كارگرداني حميد نعمت اهلل كه متقاضي حضور در 
سي و نهمين جشنواره فيلم فجر شده است اين روزها آخرين مراحل 
فني را طي مي كند. همايون شجريان كه در آثار اخير نعمت اهلل همكاري 
نزديكي با اين فيلمساز داشته است، تيتراژ پاياني اين فيلم سينمايي 
را هم مي خواند. اين چهارمين همكاري همايون شــجريان با حميد 
نعمت اهلل بعد از »آرايش غليظ«، »رگ خواب« و »شعله ور« است. اين 
همكاري ها همواره با استقبال بي نظير تماشاگران همراه شده است و 
اين استقبال تا آنجا پيش رفته كه قطعات آوازي همايون شجريان براي 
فيلم هاي حميد نعمت اهلل در بازار موسيقي هم به صورت مستقل عرضه 

و با استقبال مواجه شده است.
ليا حاتمي، امين حيايي، ستاره اسكندري و عزت اهلل رمضاني فر ازجمله 
بازيگران تازه ترين فيلم حميد نعمت اهلل هســتند. »قاتل و وحشي« 
اثري در ژانر جنايي است. اين فيلم در جشنواره سال گذشته به خاطر 
مسائل مالي و مشكاتي كه ســرمايه گذاران آن داشتند از جشنواره 

بيرون كشيده شد.

همايونشجريان
براي»قاتلووحشي«

ميخواند

رفاقتغليظ

شانسمجسمهبرايخورشيد
فيلم مجيدي براي كسب اسكار شانس بااليي دارد

سال2020 پيشي گرفت. البته اين اتفاق بيشتر به آن دليل رخ داد كه شيوع كرونا در آمريكا هنوز 4چالشازسينمايپساكرونا
مهار نشده است. با آغاز روند واكسيناســيون در آمريكا هنوز مشخص نيست كه چين همچنان 
بتواند برتري خود در زمينه فروش فيلم ها در گيشه را در برابر آمريكا در سال2021 نيز حفظ كند.

3-تابستان2021فيلمهادرسالنهايسينمابهنمايشدرميآيند؟
هنوز نمي توان گفت كه چه زماني وضعيت سالن هاي سينما براي سينماروها عادي خواهد شد؛ 
حتي هنوز تعريف مشــخصي براي وضعيت عادي سينما در زمان پســاكرونا ارائه نشده است. 
هم اكنون تنها 35درصد از سينماهاي آمريكا بازگشايي شده اند و فروش بليت ها به دليل پذيرش 
تماشاگر به ميزان يك سوم ظرفيت معمول سالن هاي سينما، در پايين ترين حد خود قرار دارد. اين 
وضعيت سبب شده تا نتوان شرايط مطلوبي را براي فصل آينده نمايش فيلم در سالن هاي سينماي 
آمريكا متصور شد. فصل اصلي نمايش فيلم در آمريكا از تعطيات »روز يادبود« آغاز مي شود و 
تا تعطيات روز »كارگر« ادامه دارد. در وضعيت عادي ۴0درصد فروش ساالنه فيلم ها در گيشه 
سينماهاي آمريكا در اين فصل انجام مي گيرد كه با روند كند واكسيناسيون، تحقق چنين ميزان 

فروشي در تابستان جاري پيش بيني نمي شود.

4-كرونا،ذائقهتماشاگرانراتغييرخواهدداد؟
با توجه به اينكه فيلم هاي بزرگ )بلك باسترها( اصلي ترين ممر درآمد سينماي هاليوود را شكل 
مي د هند، بعيد است ساخت اين فيلم ها در آينده نزديك كنار گذاشته شود و در نتيجه آن نيز ذائقه 
تماشاگران نسبت به فيلم هاي بلك باستر تغيير كند. البته شايد توليد فيلم هايي نظير »وقتي براي 
مردن نيست«، »دنياي ژوراسيك: قلمرو« و »بيوه سياه« كه حداقل بودجه ساختشان 200ميليون 
دالر است، درصورتي كه استوديوهاي بزرگ بخواهند در آينده به طور كامل از نمايش فيلم هايشان 
در سالن هاي ســينما صرف نظر كنند و فيلم هايشــان را در پلتفرم هاي اينترنتي نمايش فيلم، 
انتشار بدهند، ديگر مانند گذشته صرفه اقتصادي نداشته باشند. با اين حال همچنان فيلم هاي 
ماجراجويانه ابرقهرماني و فيلم هاي كارتوني خانوادگي از باالترين اقبال در ميان عاقه مندان به 
سينما برخوردارند. اما ساخت فيلم هايي با موضوع كرونا و همچنين شيوه هاي جديد فيلمسازي 

در دوران پساكرونا امكان دارد در تغيير ذائقه تماشاگران تا حدي مؤثر باشد.

اولينفيلميكهبهطوررسميدرصنعتسينمابامحوريتويروسكروناساختهشد.

مسعودمير
روزنامه نگار
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   تروريسم داخلي عليه آمريكا
جو بايدن وارث جامعه اي خواهد بود كه 
طي 4سال گذشته، شكاف هاي آن عميق تر 
از گذشته شده است. او در سخناني گفت: 
»آنچه شاهدش بوديم، اعتراض، بي نظمي 
يا تظاهرات نبود، بلكــه هرج و مرج بود. 
حمله كنندگان به ساختمان كنگره آمريكا 
را تظاهركننده يا معترض نبايد ناميد، بلكه 
آنها اوباش شورشي و تروريست  داخلي 
بودند. طي4سال گذشته ما رئيس جمهوري 
داشتيم كه به طور روشــن به بنيان هاي 
دمكراتيك، قانون اساســي و قوانين ما 
حمله كرده است. هر آنچه او انجام داده 
حمله به نهادهاي دمكراســي ما بوده و 
روز چهارشنبه شاهد مجموعه همه آنها 

بوديم.«

كيوسك

هفته نامه تايم ]آمريكا[

هفته نامه اكونوميست ]انگليس[

هفته نامه اشپيگل ]آلمان[

روزنامه فيگارو ]فرانسه[

حمله به دمكراسي

ميراث ترامپ

ارتش ترامپ

بايدن روي آتشفشان

يادداشت

جيك آنجلي؛ جادوگر راست هاي افراطي
 در ميان هزاران نفري كه روز چهارشــنبه در 
اعتراض به نتيجه انتخابات رياســت جمهوري 
آمريكا به ساختمان كنگره حمله كردند، برخي 
چهره ها ازجمله جيك آنجلي، ريچارد بارنت و تيم جيونت بيش از سايرين توجه 
رســانه ها و مردم را به خود جلب كردند. يورش به ساختمان كنگره را گروه هاي 
 )Proud Boys( »مختلف راست افراطي از سراسر آمريكا ازجمله »پسران مغرور
و طرفداران تئوري »كيو انان« )QAnon( ترتيب داده بودند. »دزدي انتخابات 
را تمام كنيد«، »دوباره به آمريكا عظمت ببخشيد« و »مرگ يا آزادي« ازجمله 

شعارهايي بود كه روي پرچم ها و بنرهاي مهاجمان نوشته شده بود.
جيك آنجلي به عنوان سردسته گروه آشــوبگراني كه به كنگره حمله كردند و 
با پليس رودررو شدند شناخته شده اســت. او به دليل داشتن تاتوي زياد، كاله 
خزداري كه رويش شاخ دارد و صورت نقاشي شده اش، بيشتر از سايرين توجه 
رسانه ها را جلب كرد. او درحالي كه در مقابل دوربين ها غرش مي كرد، خود را به 
پشت تريبون كنگره، جايي كه پلوسي و پنس چند دقيقه قبل ايستاده بودند، 

رساند و تصوير خود را براي هميشه در تاريخ سياسي آمريكا ثبت كرد.
آنجلي كه يكي از طرفداران تئوري توطئه كيو انان و ســاكن آريزوناست، قبال 
خواننده و بازيگر بوده است. او 3 ماه پيش در مصاحبه اي گفت كه خز و شاخ روي 
سر خود مي گذارد تا بتواند توجه مردم را جلب و درباره تئوري كيو انان تبليغ كند. 
به اعتقاد او، اين جنبش مانند يك توده برفي در حال غلتيدن هر روز بزرگ تر 
مي شود. آنجلي در يكي از تجمع هاي طرفداران ترامپ در مقابل ساختمان كپيتال 
آريزونا در زمستان سال گذشته بنري در دست داشت كه روي آن نوشته شده بود: 
»كيو انان مرا فرستاده است«. طرفداران تئوري كيو انان معتقدند كه يك دولت 
پنهان شامل سياســتمداران، عليه دونالد ترامپ و هواداران او در حال فعاليت 
است و در جنايت هايي مانند قاچاق كودكان نيز دست دارد. آنها به تئوري توطئه 
و مديريت جهان و آمريكا توسط دست ها و حلقه هاي مرموز معتقدند و اعتقاد 
دارند كه ترامپ در صف اول مبارزه با آنها و در تالش براي افشاگري عليه آنهاست.
آنجلي 32ساله معروف به »كيو انان شمن« )QAnon Shaman( با پوشش 
مخصوص به خود، به پاي ثابت تجمع هاي گروه هاي راســت و طرفداران ترامپ 
تبديل شده اســت. »شــمن« ريشــه اي آلماني دارد و معنايش به جادوگر و 
صاحبت قدرت ماورائي نزديك اســت. يكي از خالكوبي هاي او نماد ووتانيسم 
 Will of the Aryan Nation»مخفف »اراده ملت آريايــي ،)Wotanism(
است. ووتانيسم يك نوع تفكر سياسي مبتني بر الحاد است كه بيشتر در آلمان 
و شمال اروپا طرفدار دارد. اين چهره جنجالي اخيرا در تجمع هاي اعتراضي به 
نتيجه انتخابات رياست جمهوري آمريكا بسيار فعال بوده است. آنجلي همچنين در 
تجمع هاي اعتراضي عليه قرنطينه براي كنترل كرونا نيز شركت داشته و معترضان 
را هدايت كرده است. او 2 ماه پيش عكسي در صفحه فيسبوك خود منتشر كرد كه 
در حال دست دادن با رودي جولياني، وكيل شخصي ترامپ بود. آنجلي، همچنين 
پست هاي مختلفي در فضاي مجازي مبني بر تئوري هاي توطئه منتشر كرده، 
ازجمله ويدئويي كه مدعي است همه گيري كرونا يك توطئه براي سلطه بر مردم 
جهان است. يكي از چهره هاي جنجالي ديگر در ميان تجمع كنندگان، ريچارد 
بارنت از ايالت آركانزاس بود كه وارد دفتر نانسي پلوسي، رئيس مجلس نمايندگان 
آمريكا شد. عكس هايي از او درحالي كه پشت ميز پلوسي نشسته و پايش را روي 
ميز گذاشته بود، منتشر شد. خودش در اين باره گفته است: »من يك پاكت را از 
روي ميز برداشتم و در جيبم گذاشتم، اما از آنجايي كه دزد نيستم، يك سكه روي 
ميز گذاشتم.« او همچنين گفته كه يادداشت تندي خطاب به پلوسي روي ميز 
او گذاشته است. عكس هاي منتشرشده از ميز رئيس مجلس نمايندگان نشان 
مي دهد كه يادداشت  ديگري هم روي ميز او قرار داده شده كه روي آن نوشته شده: 
»ما عقب نشيني نمي كنيم.« بارنت در مصاحبه اي گفت: »من خالفي انجام نداده ام، 
من به زور وارد نشدم، سيل جمعيت من را به داخل ساختمان كنگره هل داد.« او 
به عنوان يك پيمانكار موقت فعاليت مي كند و تاكنون 9300دالر وام از محل بسته 
كمك هاي كرونا دريافت كرده است. اين مرد 60ساله خودش را يك »ملي گراي 
سفيد« مي داند كه به نفع خيريه »كودكان مان را نجات بدهيد« فعاليت مي كند. 
اين خيريه در زمينه مبارزه با قاچاق كودكان فعال است. او در پستي كه 2 ماه پيش 
در فيسبوك منتشر كرد مدعي شده بود كه قصد دارد در انتخابات فرمانداري 
آركانزاس در سال2022 شــركت كند. تيم جيونت معروف به »بيكد آالسكا« 
)Baked Alaska( چهره پرحاشيه ديگر در تجمع كنگره بود كه فيلم هايي از 
حضور او در ساختمان كپيتال هيل به صورت زنده منتشر شد. اين طرفدار جنبش 
نئونازي، يكي از شخصيت هاي شناخته شده در فضاي مجازي است. جيونت 2روز 
پيش از تجمع، به دنبال كنندگانش گفته بود كه تست كروناي او مثبت بوده، اما با 
اين حال بدون ماسك در تظاهرات شركت كرده بود. يوتيوب و توييتر ازجمله 

پلتفرم هاي مجازي هستند كه حساب كاربري او را مسدود كرده اند.

آمريكا؛  بيماري كه تب كرده است
اين اتفاق مي تواند نيروهــاي راديكال تر را 
از هر2طيف سياســي در آمريكا فعال كند؛ 
يعني هم محافظه   كاران و راســتگرايان كه احساس مي كنند 
انتخابات را از آنها دزديده اند و نيروهاي پليد، كشور را در دست 
گرفته اند و هم جريــان ليبرال ها كه در پي تسويه حســاب با 
حاميان ترامپ برخواهند آمد. برآيند اين وضعيت، نابودي اتحاد 

داخلي در آمريكا خواهد بود.
جامعه آمريكا در بحران هــاي عميقي فرورفته اســت. نتايج 
انباشــت اين بحران ها ســرخوردگي و عصبانيت مردم است. 
اگر هواداران ترامپ امروز در نهايت ســكوت مي كنند و نتيجه 
انتخابات را مي پذيرند، فردا با يك جرقه ديگر خشم خود را در 
اتفاقي شبيه آنچه روز ششــم ژانويه رخ داد و حتي شديدتر از 
آن، بروز خواهند داد. آنچه در هفته هاي اخير در جامعه آمريكا 
ديده شده، نوك كوه يخي است كه بخش عمده آن زير آب است 
و ديده نمي شود؛ حداقل در رسانه ها ديده نمي شود. در مورد اين 
موضوعات، پژوهش هاي عميقي صورت گرفته و نظريه پردازان 
دائما هشدارهاي الزم را داده اند. آنها مي گويند كه جامعه آمريكا 
روي يك كوه آتشفشان قرار گرفته است، اما اين گفته همچنان 
مورد بي توجهي قرار مي گيرد. جامعه آمريكا جامعه اي است كه 
در آن 300ميليون قبضه ســاح وجود دارد و شبه نظاميان در 
اين كشور آزادانه فعاليت دارند. جامعه آمريكا كاما دوپاره شده 
است؛ ميان آمريكاي شهري و روستايي، سياه و سفيد، ثروتمند 
و فقير، مذهبي و ســكوالر. در چنين شــرايطي، بحران هاي 
اقتصادي يكي پس از ديگري از راه رسيدند. جامعه آمريكا هنوز 
از بحران اقتصادي سال2008 كمر راست نكرده، بحران كرونا 
از راه رسيد. در وضعيتي كه دولت نمي تواند امدادرساني الزم 
را داشته باشد، مردم تحت فشار قرار مي گيرند و به دنبال يافتن 

مقصر هستند.
ادامه اين وضعيت، مي تواند مخاطرات بسياري به دنبال داشته 
باشد. انديشــمندان آمريكايي تعابير مختلفي در مورد آينده 
به كار برده اند؛ جنگ داخلي سرد و جنگ داخلي گرم، بخشي از 
اين تعابير است. برخي حتي معتقدند اصاحات معمول كارساز 
نيست و بايد تغييرات بنيادين و انقابي رخ دهد. تفكر اخير، هم 

در جناح چپ و هم در جناح راست طرفداراني دارد.
بايد پذيرفت كه شرايط آمريكا به هيچ وجه شرايط عادي نيست. 
سران اين كشور دهه ها براي ساخت يك امپراتوري بسيار بزرگ 
و پرهزينه، هزينه كرده اند و اين به قيمت فقر داخلي بوده است. 
دولتمردان آمريكايي از رفاه مردم خود زده اند، از ساخت راه و 
فرودگاه و مدارس چشم پوشي كرده اند تا يك امپراتوري عظيم 
ايجاد كنند و در تمام نقاط جهان پول خرج كنند، دخالت كنند، 
نيرو پياده كنند و بجنگند. اين رويكرد، شيره اقتصاد آمريكا را 
از درون كشيده اســت. رقابت قدرت هاي بزرگ با آمريكا هم 
به اين بحران دامن زده و شــرايط را براي اين كشور فرسايشي 

كرده است.
يكي از خطــوط جداكننده ترامپ و مخالفانــش اين بود كه او 
معتقد بود امپراتوري آمريكا بايد كوچك شده و به جاي آن به 
اقتصاد ملي توجه شود. اين تفكر با منافع بسياري از جريان هاي 
قدرتمند در آمريكا در تعارض قرار گرفت و به رويارويي آنها با 
ترامپ منجر شــد. در نهايت اين حافظان امپراتوري بودند كه 

موفق شدند نظريه دونالد ترامپ را به حاشيه برانند.
تحليل وضعيت امروز آمريكا را نبايد به دوره رياست جمهوري 
ترامپ تقليل داد. آمريكا را بايد به بيماري شــبيه دانست كه 
بيماري اش از ســال ها قبل آغاز شده و روز ششــم ژانويه تب 
شديدي كرده است. تب آمريكا بدون انجام اصاحات بنيادين 
در ساختارهاي سياســي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آن، 
مي تواند به مرگ بيمار منجر شود. مرگ آمريكا همچون مرگ 
بســياري از قدرت هاي ديگري كه زماني باالخره افول كردند، 
امكان پذير اســت. اين زنگ خطري اســت كه در ششم ژانويه 
به صدا درآمد. تصور اينكه با رفتن ترامــپ، وضعيت اين بيمار 

بهبود پيدا مي كند، ساده انگارانه است.

»ايهود باراك« نخست وزير پيشين رژيم صهيونيستی 
روز جمعه در صفحــه توييتر خود نوشــت كه اكنون 
نوبت ساكنين سرزمين اشــغالی است كه نتانياهو را از 
قدرت بركنار كنند. او با مقايسه دونالد ترامپ و بنيامين 
نتانياهو نوشــت: »هر دوی آنها عليه قانون هســتند و 

سيستم قضايی را به ســخره گرفته اند. هر دوی آنها از 
يك خودشيفتگی شــديد رنج می برند، هر دوی آنها به 
طرفداران خود اهانت می كننــد، آمريكايی ها با تحمل 
هزينه سنگين، او را بيرون كردند، اكنون نوبت ماست.« 
بنيامين نتانياهو در سال های گذشــته بارها در مظان 

اتهام انجام فســاد مالی قرار گرفته اســت. پليس رژيم 
صهيونيستی سه پرونده در خصوص فساد دولتی و مالی 
عليه بنيامين نتانياهو تشكيل داده و طی سه سال اخير 
از منابع مختلفی شــامل دســتياران و وزيران پيشين 
كابينه، بازجويی كرده اســت. نتانياهو تاكنون توانسته 
فرايند قضايی را دور بزند و تنها در يك جلســه دادگاه 

حاضر شود.

ادامه از 
صفحه اول

 دونالد ترامــپ همزمان با 
جلســه تأييد پيروزي جو گزارش

بايدن در كنگره، برنامه ها را 
طوري چيده بود كه آخرين شانسش را هم 
براي از ميدان به در كردن رقيب دمكراتش 
امتحان كند اما فكرش را هم نمي كرد كه 
طرح  و نقشــه روز ششــم ژانويه، روي سر 
خودش آوار شود. حمله هواداران ترامپ به 
ساختمان كنگره، موجي از استعفا در دولت 
او بــه راه انداختــه و دمكرات هــا را براي 

بركناري اش مصمم كرده است.
نتيجه سخنان تحريك آميز صبح چهارشنبه 
ترامپ در جمــع هوادارانــش در محوطه 
روبه رويي كاخ سفيد، حركت آنها به سمت 
ســاختمان كنگره بود؛ جايي كه معاون او 
يعني مايك پنس به عنوان رئيس نشست، 
مشــغول بررســي آراي الكترال انتخابات 
ايالت ها بود. يــورش هــواداران ترامپ به 
ســاختمان كنگره، به زد و خورد ميان آنها 
و نيروهاي پليس منجر شــد و نمايندگان 
مجبــور به نيمه كاره گذاشــتن نشســت 
شــدند. 5 نفر در درگيري  ها كشته شده و 
70نفر هم دستگير شدند. نتيجه، ماندگار 
شدن چهارشنبه ششــم ژانويه2021 در 
تاريخ آمريكا بود؛ چهارشــنبه اي كه از آن 
به عنوان چهارشنبه سياه نهاد دمكراسي در 
آمريكا ياد خواهد شد. حتي هم حزبي هاي 
ترامپ كه آمده بودند نتايــج انتخابات در 
برخي ايالت ها را باطل كننــد و به ترامپ 
براي پيروزي شانســي دوباره دهند هم از 
او فاصله گرفتند. بســياري از آنها سخنان 
تكــراري ترامپ در رد نتيجــه انتخابات و 
حمله هوادارانــش به كنگــره را محكوم 
كردند. همزمان، اعضاي كابينه و مقام هاي 
ارشد كاخ ســفيد اعام كردند كه ترجيح 
مي دهند از رئيس خود فاصله بگيرند. وزراي 
حمل ونقل و آموزش و پرورش در اقدامي 
اعتراضي از سمت خود استعفا كردند. غير 
از آنها، متيو پوتينپر، معاون مشاور امنيت 
ملي رئيس جمهور و رايان تالي، مدير ارشد 
بخش اروپا و روسيه شوراي امنيت ملي از 

سمت هاي خود استعفا دادند.

نمايندگان كنگره پس از استقرار نيروهاي 
گارد ملي و اخــراج مهاجمان بــار ديگر 
نشســت خود را برگزار كرده و مهر تأييد 
بر پيروزي جو بايدن زدند تا ترامپ آخرين 
شانسش براي ماندن در كاخ سفيد را هم از 
دســت بدهد. ماجرا به اينجا اما ختم نشد. 
دمكرات هاي عصبانــي از ترامپ از همان 
نخســتين ســاعات حمله به كنگره اعام 
كردند روند اســتيضاح يا بركناري ترامپ 
بر مبناي قانون اساســي آمريــكا را آغاز 
خواهند كرد تا او حتي 2هفته باقيمانده از 
رياست جمهوري اش را هم به پايان نرساند 

و از سوي نمايندگان مردم بركنار شود.
نانسي پلوسي، رئيس مجلس نمايندگان 
و چاك شــومر، رهبر دمكرات ها در سناي 
آمريكا هر دو اعام كردند كه برنامه شــان 
بركناري ترامپ با استناد به متمم 25 قانون 
اساسي اين كشور اســت. پلوسي در يك 
كنفرانس خبري در كنگــره، ترامپ را به 
»تحريك شورش مسلحانه« عليه آمريكا 
متهم كرد. او هشــدار داد كــه اگر معاون 
رئيس جمهوري و كابينــه، اجراي متمم 
قانون اساســي را آغاز نكنند، كنگره روند 

استيضاح را آغاز خواهد كرد.

طبق متمــم 25 قانون اساســي آمريكا، 
اگر معــاون رئيس جمهــوري و اكثريت 
وزراي كابينه بــه اين نتيجه برســند كه 
رئيس جمهــور قادر به انجــام اختيارات و 
وظايف خود نيســت، آنهــا مي توانند اين 
موضوع را به صورت كتبي بــراي رهبران 
كنگره آمريكا ارسال كنند. پس از اين اتفاق، 
معاون رئيس جمهور بافاصله سرپرســت 
رياست جمهوري مي شود. اگر رئيس جمهور 
در اين مورد اختاف نظري داشــته باشد، 
كنگره با دو سوم رأي مجلس نمايندگان و 
سنا مي تواند معاون رئيس جمهور را در اين 

سمت نگه دارد.
تاكنون ايــن متمم مــورد اســتناد قرار 
نگرفته اســت. پيش از ترامپ، بيشترين 
مباحث درباره ايــن تبصره در مواردي بود 
كه رئيس جمهور از نظر جســمي يا رواني 
مشكل داشته باشــد. در دهه هاي قبل از 
تصويب اين تبصره در سال19۶7 چندين 
رئيس جمهور مشــكات جدي سامتي 
داشتند كه درنهايت منجر به تصويب اين 
متمم شــد. با مديريت بحراني ترامپ در 
طول 4سال گذشــته، اين متمم بار ديگر 
ســر زبان ها افتاده و اين بــار بي كفايتي 

رئيس جمهور مورد بحث است.
درخواست ها براي بركناري رئيس جمهور 
تنها محدود به دمكرات ها نيســت و فيل 
اسكات، فرماندار جمهوريخواه ورمونت در 
توييتر خود نوشت كه ترامپ يا بايد استعفا 
دهد يا از سوي اعضاي كابينه خود بركنار 
شود. رسانه هاي آمريكايي اما به نقل از منابع 
آگاه در كاخ سفيد گزارش داده اند كه مايك 
پنــس تمايلي به اجراي متمــم25 قانون 
اساسي ندارد. با توجه به اينكه كابينه ترامپ 
15عضو دارد، 8نفــر از وزرا بايد در نامه اي 
خواستار بركناري رئيس جمهور شوند. در 
شــرايط فعلي اگرچه اعتراض ها به ترامپ 
شدت گرفته اما به نظر نمي رسد كه اكثريت 
كابينه خواستار بركناري رئيس خود شوند.

ترامپ يك بار ديگر هم اســتيضاح شــده 
اســت؛ اســتيضاحي كه بي نتيجه ماند. با 
توجه به اختاف نظر ميان جمهوريخواهان 
و دمكرات ها در فرصــت كوتاه باقيمانده از 
رياست جمهوري ترامپ، احتماال اين روند 

هم به نتيجه نرسد.

اقدام دونالد ترامپ به تحريك هوادارانش براي يورش به كنگره آمريكا، باعث شدت 
گرفتن درخواست ها براي بركناري او شده است

مهار ترامپ

ايهود باراك: پس از ترامپ، اكنون نوبت بركناری نتانياهو است

 محمدامين خرمي 
روزنامه نگار

سمانه معظمي
روزنامه نگار
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۵0سالامانتداري

كاربري، در توييتر نوشت: 
»50ســال پيش در زنجان 
فــردي دوچرخه  خــود را 
جلوي مغازه مشدحســن 
امانت گذاشت، اما صاحب 
دوچرخه ديگر برنگشــت، 
آن دوچرخه تا هنگام فوت 
زنده ياد حســن نعلچي گر 
صاحب مغازه، در آنجا امانت 

ماند. امسال بعد از فوت حاج حسن نعلچي گر، شهرداري زنجان مجسمه او و همان 
دوچرخه را به عنوان  نماد امانتداري در شهر نصب كرد. اكنون دوچرخه اي كه 50 

سال نزد حاج حسن امانت بود، دزديده شد!«

همسانباماسولهواورامانات
اينجا روستاي سرآقا ســيد در اســتان چهارمحال و بختياري است كه  يكي از 
حساب هاي اينستاگرام  آن را منتشر كرده و همسان روستاي ماسوله در گيالن و 

اورامانات در كردستان است.

مجالتهمشهري:24،بچهها،تندرستي،داستان،دانستنيها،جوان،سرزمينمن،سرنخ
ضمائمهمشهري:استانها،محله،دوچرخه،سهچرخه

newspaper.hamshahrionline.ir:سايتروزنامههمشهري 

عكس:فرانسپرس موتورسواريدرهوايسردپكن-چين

ش - رحيم يــا همان شــهرام رحيم، 
كارمند بخش اداري شركتي خصوصي 
و پــرت افتــاده، چند ســال - حدود 

18سال و 6ماه - صادقانه كار كرده 
بود. صبح سر وقت در اداره  حاضر 

شــده بود و عصر هم درست 
رأس ســاعتي كه برايشــان 

تعيين كرده بودند محل كارش را ترك كرده بود. شهرام 
رحيم، تنها شخصيت اين داســتان بسيار كوتاه، زندگي 
آرام، كوچك و بي دغدغه اي داشت كه يكباره همه آرامش 

نصفه و نيمه اش بر باد رفت.
عصر روزي كه ناچار شد براي هميشه محل كارش را ترك 
كند، تولب و غمگين انگار آواري روي سر و سينه اش فرو 
ريخته باشد تا ســاعت ها بعد از غروب تو پاركي كوچك، 
روي نيمكت سرد فلزي نشست و به نقطه اي نامعلوم خيره 
ماند. در ذهنش خاطرات نوجواني اش را تا آن روز بريده 

بريده دنبال  كرد. 
ياد معلم رياضي اش افتاد كه گفته بود رحيم تو محشري، 
نابغــه اي، درس ات را ادامه بده، تو حتمــاً به يك جايي 
مي رسي. آقاي »پيلسم« استاد تكيده و ديالق دانشكده 
ادبيات را در ذهنش مرور كرد. پيلسم تو استراحت هاي 
بين زنگ، پشت حياط خلوت ســالن كوچك كنفرانس 
دانشــكده، چاي داغ را الجرعه از تو ليوان پالســتيكي 
وارفته سر مي كشيد. سه چهار سيگار آتش به آتش روشن 
مي كرد و دود ســيگار را با ولع فرو مي داد تو ســينه اش. 
پيلسم چندبار گفته بود رحيم هر جا برود گل مي كند... 

زنده باد شهرام رحيم.
شــهرام رحيم با اعتماد به نفس درس خوانــده بود. بعد 
رفته بود سر كار. موفق نشده بود سر و همسري دست و 
پا كند. دختري را كه مي خواست به او نداده بودند و البد 
مثل بعضي از جوانان عزب و عاشق كه به مراد و وصال دل 
نمي رســند، قيد زن و زنبيل هاي ديگر را زده بود. شايد 
هم چنين نبوده. گرچه ما از جزئيات اين بخش نســبتاً 
مهم زندگي شــهرام رحيم بي اطالعيم، فقط همين قدر 
مي دانيم كه گاه و بي گاه مي گفت از شــرط هاي ازدواج 

فقط شناسنامه  داشته است.
آن روز، شــهرام رحيم، دلخور و غم زده، چشم دوخت به 
آسمان. ابرها هم انگار پكر باشــند كيپ چسبيده بودند 
خفت هم. در آسمان و هوايي دودزده و غبار گرفته تا بيخ 
حلق. آسماني شــبيه اين روزهاي تهران سياه و پرادبار 
و بي روزن. از فكرش گذشــت برود پي يــك كار دولتي 
يا نيمه دولتي و هر طور شــده جايي خودش را بچپاند تا 
گوشه اي از تنهايي هايش پر شــود. بي فايده بود. نه حاال 
كه همان سال هاي گذشته پشــت سرش هم فقط براي 

دلخوش بودن گذرايش به آينده اميد داشت. 
سال ها پيش كه فكر مي كرد معدل باالي مدرك دانشگاه 
به دردش مي خورد تا دست كم خودش را جايي جا كند 
و مشغول كار شود، كلي اين در و آن در زده بود و سر آخر 
فهميده بود از شــرايط اســتخدام فقط مدرك و ايراني 

بودن را دارد.
از خاطرش گذشت كه سال ها پيش براي خريد سوئيتي 
بيست  و چند متري پرايدش را به چند دالل هشت ميليون 
و دويســت هزار تومان فروخته بود و تا آمده بود دست 
بجنباند ماشين و خانه و طال و سكه سه برابر شده بودند 
و سوئيت هم از َكَفش رفته بود. در اين جور مواقع كاري 
هم از دســت آدم مغبون برنمي آيد. اگر هم مي خواست 
دست روي دســت بگذارد غمباد مي گرفت. مي خواست 
عجالتاً تا پيدا كردن كار جديد وام بگيرد و پرايدي مدل 
پايين دست  و پا كند تا از رخوت و فكرهاي آزاردهنده كه 
به جانش نيش مي زدند فرار كند. صبح روزي كه هست 
و نيســت مداركش را براي وام گرفتن گذاشت تو كيف 
چرمي  اي كه از پدرش به يادگار مانده بود و به چند بانك 
و مؤسسه مالي رفت، عميقاً دريافت كه از شرط هاي وام 
هم فقط كارت ملي و كپي اش را دارد. شهرام رحيم پس 
از سال ها سيگار نكشيدن و ترك اقسام دخانيات، از دكه 
روبه روي بانك دو پاكت سيگار وطني خريد. همانجا جلو 
دكه روي جدول سيماني نشست. يك ليوان چاي خريد. 
الجرعه و داغ داغ چاي را از تو ليوان پالســتيكي شــكم 
داده هورت كشيد. طعم تلخ دهانش را هم هورت كشيد. 
ســيگاري گيراند و تندتند پك زد. پك مي زد و به جايي 
كه نمي دانست كجاســت خيره بود. خيره و زل به جايي 

موهوم و ناپيدا.

فرزامشيرزاديروايت
نويسنده و روزنامه نگار

جاكارتــا:ثروتمنــد اندونزيايــي براي آنكــه حين 
پرواز به بيماري كوويــد-19 مبتال نشــود، بليت تمام 
صندلي هاي هواپيما را خريد. به گزارش يورونيوز، تصاوير 
 اينستاگرامي منتشر شده توسط مولجادي نشان مي دهد
 وي و همســرش تنها در هواپيمايي خالي از مسافر سفر 
مي كنند. او گفت: 12صندلي كالس تجاري و 150صندلي 
معمولي اين پرواز را خريده زيرا از ابتالي به كرونا نگران 

بوده است.

سيبري:زني 80ســاله در روســيه هر روز به مدت يك 
ســاعت روي درياچه بايكال اســكيت بازي مي كند. به 
گزارش دويچه وله، ليوبوف مورخــودووا، تمام عمرش را 
كنار بزرگ ترين درياچه آب شــيرين روســيه گذرانده و 
پس از فوت همسرش تنها زندگي مي كند. او براي گذران 
زندگي، يخ درياچه را مي شكند و از آن ماهي مي گيرد. تا 
درنزديك ترين روستا به محل زندگي او نيم ساعت راه است 

و دما در آنجا تا منفي 40درجه كاهش مي يابد.

اسلو:در كشور نروژ طي ســال ميالدي2020 خودروهاي 
برقــي 54درصد كل فــروش خودرو هاي جديــد را به خود 
اختصاص دادند و بنابراين گوي سبقت را از خودرو هاي بنزيني 
و گازوئيلي ربودند. به گزارش اينديپندنت، دولت نروژ قصد دارد 
فروش خودروهاي بنزيني و گازوئيلي را تا سال2025 ممنوع 
كند و از تخفيف هاي مالياتي و تشويق هاي مالي بهره جسته 
است تا شهروندان را به خريد اين خودروهاي كم ضررتر براي 

محيط زيست، تشويق كند.

چانگوون:مقام هــاي كره جنوبي اعــالم  كرده اند؛ به 
هر خانواده اي كه دســت كم 3فرزند داشته باشد معادل 
100هزار دالر كمك اعطا خواهند كرد. به گزارش يو پي اي، 
مطابق سياست جديد، به همه زوج هاي متاهل ساكن اين 
شهر 100ميليون وون كره جنوبي )معادل حدود 100هزار 
دالر( وام اعطا مي شود. نماينده بخش برنامه ريزي شهري 
چانگ وون گفت: اين پول بابت تشويق به افزايش جمعيت 

اعطا مي شود.

100هزاردالركمكبهفرزندآوريغلبهفروشخودروهايبرقيبربنزينياسكيتبازيروييخدر80سالگيخريدتمامبليتهايهواپيماازترسكرونا

روزگارشهرامرحيم

 حضرتاميرالمؤمنينعليع:اغني الّناس القانع؛
بي نيازترين مردم، انسان قانع است.
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مصلحتديِدمنآنستكهياران،همهكار
بگذارندوخِمطرهياريگيرند

حافظ!ابنايزمانراغِممسكيناننيست
زينميان،گربتوان،بِْهكهكناريگيرند

طره به پيچ و تاب گيسو و موي بر پيشاني و به كناره و حاشيه جامه و كاغذ گفته 
مي شود. طره شوريده و طرار و رهزن است و موجب پريشاني دل مي شود، خاصه 
اگر مشكين و خوش بوي و رنگ و بلند باشد. حافظ بنفشه را صاحب طره مفتول و 
حلقه حلقه مي داند و آنجا كه سخن از بي ثباتي كار جهان است، سفارش مي كند: 
»بگير طره مه چهره اي و قصه مخوان!« درنظر او »شكنِج طره ليلي، مقاِم مجنون 
است« او همانگونه كه طره را دام و شــاِم غريبان مي شمارد، چيِن طره دوست را 
َمسكِن مألوف و آشناي خود مي داند كه از گشودنش، چه خون ها در دل ها مي افتد.

خاقاني طره بُريدن را از آداب سوگواري مي داند: »مرا كشتي به تيِر غمزه وآنگه طره 
بُبريدي / مكن، طره َمُبر، كاين قدر ماتم بر نمي تابد«

سعدي انفاس صبحگاهي را بادي از طره عنبرفشاِن دوست مي داند كه صد دل به 
زيِر طره طرارش دارد و گويد: »باغ بنفشه و ســمن بوي ندارد،  اي صبا! / غاليه اي 

بساز از آن طره مشكبوي او«
كمال الدين اسماعيل از دوست مي پرسد: »همه سيه گري آموختي ز طره خويش 

/ چرا ز چهره نياموختي نكوكاري؟«
بيدل مي گويد: »طره آشــفتگي را احتياِج شانه نيست« و در گوش او، از شكسِت 

طره، دل مي دمد جاي صدا.

»شكنِجطرهليلي«

فضاي مجازي

- براي ما كه سال هاست تو صف ايستاده ايم 
اين صف چيزي نيست.

- اگه چند نفــر جمع بشــيم و بريم جلوي 
فرمانداري، مجبور نيستيم تو اين سرما، تو 

اين هواي آلوده از 5صبح بيايم تو صف.
- مادرم تو شهرستان تنهاست. مريضه. من 
فقط يك برگه مي خوام كه برم شهرســتان. 

همين.
آن يكي داد مي زند» بابا من دادگاه دارم، اگه 

نتونم برگه  تردد بگيرم همه هســتي ام نابود 
مي شه.« در بين جمعيت كارخانه داري هم 
هســت كه مي گويد نمي دانسته آبيك جزو 
تهران نيســت و تا حاال به خاطــر رفت وآمد 
به كارخانه اش 6ميليون تومان جريمه شده 

است.
ساعت 8و نيم صبح شده و هنوز مردم تو صف 
ايستاده اند. گهگاهي ســؤال تكراري كه آقا 
چه مداركي بايد داشــته باشيم هم شنيده 

نقد و نظر

دردسرهايخروجازشهر

مريمسمايي
روزنامه نگار

مي شود. بعد از اين سؤال است كه هركسي 
چيزي مي گويد. يكي مي گويد همه مدارك 
بايد كپي داشته باشد. مرد جلويي مي گويد 
نه آقا من 2هفته پيش اينجا بودم، فقط كارت 
ماشــين. باز يكي غر مي زند كه آخه اين چه 
وضعي است. خب حداقل يك اعالميه اينجا 
بزنند كــه بدانيم چه مداركي بايد داشــته 

باشيم.
در گيرودار همين بحث هاســت كه يكي از 
كارمندان فرمانداري فهرســتي را كه خود 
مردم اسمشان را در آن نوشته اند مي گيرد و 
به ترتيب اسم ها را مي خواند تا صف تشكيل 
شود. دوباره ســرو صداها شروع مي شود. آقا 
اســم منو نخوندي... آقا من رفته بودم كپي 

بگيرم، بعد از اين آقا بودم...

يك ساعت از به صف كردن مردم گذشته و 
حاال نوبت به نفر 185 رســيده. كم كم صف 
دارد سرو شــكل مي گيرد كه يكي ديگر از 
كاركنان فرمانداري از دور داد مي زند خانم ها 
از صف جدا شوند. خانم ها و آقايان هركدام 
يك صف. همهمه دوباره آغاز مي شود و نظم 
به هم مي خورد. اين بار خانم ها خوشحالند 
چون تعدادشان كم است و كارشان سريع تر 
انجام مي شود. يكي از خانم ها دستكش را از 
دستش در مي آورد و درحالي كه دست هايش 
را  ها مي كند مي گويد: خدا رو شكر باالخره 
اين سوا شدن صف به نفع ما شد. تك سرفه ها 
در هواي ســرد و آلوده، صداي ناهماهنگي 
است كه به گوش مي رســد. اعتراض آقايان 

هم پاياني ندارد.

ساختمدرسهيادبودجانباختگانهواپيماياوكرايني،توسطدانشگاهشريف
رئيس دانشگاه شريف از ســاخت مدرسه اي توسط 
اين دانشــگاه در مناطق محروم براي گراميداشــت 
ياد و خاطره شهدا و ســتارگان خاموش شده حادثه 
هواپيماي مســافربري اوكرايني خبر داد. به گزارش 
همشــهري، دكتر محمود فتوحي در مراسم يادبود 
فرزندان دانشگاه كه به مناسبت سالگرد سانحه سقوط 
هواپيماي اوكراينــي به ميزباني دانشــگاه صنعتي 

به صورت مجازي برگزار شــد، گفت: هجدهم دي ماه ســالگرد حادثه جانكاه ســقوط هواپيماي مسافربري 
اوكرايني از راه رسيد و بار ديگر جان هاي ما را در رنج و اندوه فرو برد. جان باختن 176 انسان بي گناه ازجمله 
16دانش آموخته دانشگاه صنعتي شــريف و نيز تعدادي از دانش آموختگان ارزنده ديگر دانشگاه هاي كشور، 

جامعه ما را در بهت و اندوهي عميق فرو برده است.

ايرانرويتابلويبورسگردشگريآلمان
ايران پــس از غيبــت يكســاله در نمايشــگاه هاي 
گردشــگري كه تحت تأثير كرونا، به صورت مجازي 
برگزار شد، اينك تصميم گرفته در نمايشگاه مجازي 
ITB آلمان، معروف به بورس بين المللي گردشگري 
شــركت كند، اما نگراني هايي از بابت كندي اينترنت 
وجود دارد. ITB يا نمايشگاه گردشگري برلين كه در 
سال2020 به دنبال همه گيري ويروس كرونا تعطيل 

شد، تصميم گرفته است در سال2021 به صورت مجازي برگزار شود. اين نمايشگاه كه از سال1966 ميالدي 
درحال برگزاري بوده، به بورس بين المللي گردشگري معروف است و از مهم ترين رويدادهاي گردشگري جهان به 
شمار مي آيد. سال2019 حدود 160هزار نفر از اين نمايشگاه بازديد كردند، برآورد شده بود ITB در سال2020 
حدود 7ميليون يورو درآمد كسب كند. نسخه مجازي و ديجيتال نمايشگاه گردشگري و كنوانسيون برلين از 9تا 
12مارس2021 )19 تا 22 اسفندماه1399( براي نخستين بار برگزار خواهد شد. ايران نيز براي حضور مجازي 
در اين نمايشگاه ثبت نام كرده است. هزينه شركت در اين نمايشگاه مجازي از 800 تا 25هزار يورو تعيين شده 

است. بليت هاي تكي براي هر رويداد با قيمت ارزان تر و دانشجويي نيز عرضه مي شود.

رويدادهاي فرهنگي و هنري

»چرنوبيل« و »بمباران اتمي هيروشيما و ناگازاكي« 
2عنــوان كتاب جديدي هســتند كه بــه تازگي از 
مجموعه كتاب هاي »چشم اندازهايي از تاريخ معاصر 
جهان« از سوي انتشــارات ققنوس منتشر شده اند. 
چرنوبيل، نوشته اريك نلسون را شهربانو صارمي به 
فارسي برگردانده اســت. در كتاب درباره چرنوبيل 
آمده اســت: »چرنوبيل مظهر بي خبــري هولناك 
اســت، هيچ اتفاق نظري درباره آثار پايدار اين حادثه 
وجود ندارد. از يك ميليون نفري كه در آن زمان به كار 
پاكســازي مشــغول بودند 20درصد جان باختند و 
80درصد باقي به مشكالت جسمي اي دچار شدند كه 
اغلب توضيحي براي آنها وجود ندارد. پرورشگاه هاي 
بالروس پر از كودكاني است كه »يتيمان چرنوبيل« 
خوانده مي شوند و نشانه ها مشخص سرطان و نقايص 
مادرزادي عجيب و غريب در آنها ديده مي شــود...« 

چرنوبيــل در 466صفحه به قيمت 35هــزار تومان 
منتشر شده است.

»بمباران اتمي هيروشيما و ناگازاكي« اثر ســيلويا انگدال را هم شهربانو 
صارمي به فارســي برگردانده اســت. موضوع كتاب، از بحث برانگيزترين 
رويدادهاي تاريخ جنگ جهاني دوم اســت: آيا استفاده از بمب اتمي براي 
پايان دادن به جنگ ضرورت داشت؟ كشتن 200هزار نفر با 2 بمب اتمي 
بدتر بود يا مرگ 500هزار نفر و حتي بيشتر با بمب هاي متعارف؟ كشتن 
غيرنظاميان براي نجات جان تعداد بيشــتري از آنها توجيه پذير اســت؟ 
در اين كتاب اين واقعيت را از منظر افراد مختلــف مي خوانيم، از ترومن 
رئيس جمهوري وقت آمريكا گرفته تا خلبان هواپيماي بمب افكن، شاهدان 
حادثه، فيزيكدان هســته اي، روزنامه نگاران، فعال صلح ژاپني و غيره. اين 

كتاب 202صفحه اي هم به بهاي 35هزار تومان منتشر شده است.

ويترين

چرنوبيلوبمباراناتميهيروشيماوناگازاكي
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خشونت پسران زير سايه متانت مادران

خشنودي صدام 
از شهادت صياد

علي صياد شــيرازي، 21فروردين 
1378به شهادت رسيد

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

عجيب كينه   اش را به دل داشــتند� 
او بود كه تارومارشان كرد و »فروغ 
جاويدان«شــان را بــه تاريكــي 
كشاند� به   همين   خاطر هم بود كسي 
مســئول عمليات ترور شــد كه از 
قسم   خورده   هايشان بود؛ زهره قائمي�

آنها هنوز زخم   خورده عمليات مرصاد 
»در پنــج مرداد1367با رمز يا علي« 
بودند از زخمي كه صياد به آنان زده 
بود� »در آن زمان من نماينده حضرت 
امام در شــوراي   عالي دفاع بودم��� و 
به من حكم مأموريت داده شــد��� در 
تنگه چهارِزبَر چنــان جهنمي براي 
ياران صدام برپا شــد كه زماني براي 
پشيماني نمانده بود� جاده انباشته از 
ادوات سوخته شــد��� راه از هرسو به 
روي بازماندگان كاروان منافقين بسته 
شده بود و آنان به   سختي مي   توانستند 
به عقب برگردند� بعضــي از آنها به 
روستاها پناه بردند و بعضي   هايشان 
با خوردن قرص سيانور به زندگي خود 
خاتمه دادند� عمليات كه تمام شــد 
در جاده كرمانشاه - اسالم   آباد غرب، 
هزاران كشته از آنان به جا مانده بود� 
اجساد پسران و دختراني كه با ملت 
خود بسيار ناجوانمردانه رفتار كرده 
بودند� كســاني كه روز تنهايي ميهن 

به ياري اردوي خصم شتافته بودند«� 
علي صياد شيرازي، نامي عظيم بود 
و در لحظه   لحظه ســال   هاي جنگ، 
رعشه به اندام بعثي   ها انداخته بود، 
چنان   كه وقتي خبر شــهادتش را به 
صدام   حسين رســاندند، نه   تنها »به 
ُقَصي، پســر جنايتكار و فاسدش 
دستور داد به سران منافقين پاداش 
دهد« كه صراحتــا گفت »كاش اين 
ترور در ســال   هاي اول جنگ رخ 
مي   داد�« و اين يعني او هنوز، سخت 

زخم   خورده   اش بود�
اما سرانجام تروركننده و ترورشونده 
روي خط باريكي قرار گرفت، با تفاوتي 
به انــدازه يك واژه؛ آنكــه ترور كرد، 
چهارده   سال پس از آن جنايت، به هالكت 
رسيد و آنكه ترور شد، به اعلي   درجه 
شهادت رسيد� تروركننده، »شب قدر از 
خدا خواستم كه در اين راه عاقبت   به   خير 
شوم« اما ترورشونده، عاقبت   به   خيرترين 
بود� شــهيد صيــاد شــيرازي كه از 
20شهريور1372، جانشين رئيس ستاد 
كل نيروهاي مسلح شده بود، تنها 5  روز 
قبل از شــهادت، به درجه سرلشگري 

رسيده بود�

سياستمدار همشهری

جمال رهنمايي ����������������������������������������������
در نيمه دهه70 وقتي براي نخســتين بار يك شهردار 
زن در منطقه7تهران پشــت ميز رياست نشست، سر و 
صداهايي برخاســت كه »حضور زنان در محيط   هاي كار 
كافي نبود كه مديريت و رياست هم به آن افزوده شد«� 
براي مخالفت با حضور زنان در جامعه و سطوح مديريتي 
داليل وسيعي تدوين شده بود كه يك سر آن خيرخواهي 
براي خود زنان و سر ديگر آن ضرورتي براي مردان جامعه 
بود� كار با انتصاب زهرا صدراعظم نوري به عنوان نخستين 
شهردار زن در پايتخت در سال1375شروع شد )ايشان 
هم اكنون عضو و رئيس كميسيون سالمت شوراي شهر 
تهران است( اما محيط   هاي ديگري نيز قدرت مديريت 

زنانه را تجربه كردند� يكي ديگــر از اين عرصه   ها مراكز 
صدور عدم   خالف و اداره   هــاي راهنمايي و رانندگي بود؛ 
زماني كه گرفتن عدم   خالف براي اتومبيل يك روز وقت 
الزم داشت و طي كردن صف   هاي چند صدمتري رانندگان 
اتومبيل   هاي سبك و سنگين كه عصبانيت ناشي از توقيف 
يا توقف اتومبيل خود را نيز به مراكز راهنمايي و رانندگي 
آورده بودند و فضايي پر از خشونت و درگيري و ناسزاگويي 
در آنها رواج داشــت� حضور زنان در اين محيط   ها چنان 
تغييراتي ايجاد كرد كه پس از مدتي براي مراكز تعويض 
پالك و دفاتر خدمات تقريبا فقط از زنان مدير و كارمند 
استفاده شد� زن در فرهنگ ايراني به   خصوص اگر در جايگاه 
مادر قرار گيرد، مقامي بي   مانند پيدا مي   كند و رد پاي اين 

اهميت تا تمدن   هاي اوليه ايراني و 2هزار سال قبل از ميالد 
كه به خدايان مونث خود »نانا« يــا ننه مي   گفتند، ديده 
مي   شود� با اين تعابير اسطوره   اي از فرهنگ ايراني مي   توان 
گفت مردان )پسران( ايراني در عمق وجود خود اطاعت 
و احترام يگانه   اي براي زنان )مادران( قائل هستند كه در 
شرايط گوناگون اجتماعي خودش را بروز مي   دهد و حتي 
وجه منفي اين اطاعت باعث بروز بخش بزرگي از اختالفات 
زوج   ها پس از ازدواج به   دليل باقي ماندن مردان در فضاي 
اسطوره   اي مادران و بروز مشكالت ريشه   اي در خانواده   هاي 
تازه تاسيس است�گويي خشونت نهادينه شده مرد ايراني 
در محيط   هاي مردانه توانسته است زير سايه متانت مادرانه 

به اطاعت و احترام تبديل شود�

تابستان خشم

عليرضا احمدي ��������������������������������������������������
از بهار1378مي   شد حدس زد كه سال نكويي درپيش 
نيست؛ سالي كه آغاز و پايانش با ترور همراه بود. زنگ 
خطر موج جديدي از ترورهاي منافقين از سال پيش 
به صدا درآمده بود و اسداهلل الجوردي، رئيس پيشين 
زنــدان اوين و دادســتان انقالب تهــران در دهه60، 
يك شــهريور1377درحالي   كه هيچ ِســمت رسمي 
نداشت، در محل كار خود در يكي شلوغ   ترين نقاط بازار 
تهران طي يك عمليات تروريستي به شهادت رسيد؛ 
به   نظر مي   رسيد ماشــين ترور منافقين پس از سال   ها 
دوباره به   راه افتاده   است. انتشار خبر ترور سپهبد علي 
صيادشيرازي كه در آن زمان جانشين رئيس ستادكل 
نيروهاي مسلح جمهوري اســالمي ايران بود، همه را 
شوكه كرد. منافقين كه به   دنبال تسويه   حساب كينه   هاي 
»مرصاد« آمده و در لباس رفتگر پنهان شده بودند، او را 
در صبح بيست   ويكمين روز از فروردين1378در مقابل 
ديدگان فرزندش به   شهادت رساندند. 2 روز بعد تهران 
شاهد برپايي مراسم باشكوهي با حضور رهبرانقالب براي 
بدرقه پيكر اين شهيد بود كه جلوه خاصي داشت و در 
يادها ماندگار شد.    2ماه پس از شهادت صيادشيرازي، 
در 20خرداد1378نيروي هوايي ســپاه به   فرماندهي 
ســردار احمد كاظمي عمليات انتقام شهيد صياد را با 
نام »عمليات رضوان« تدارك ديد. به روايت ســردار 
حاجي   زاده، فرمانده كنوني نيروي هوافضاي ســپاه و 
مدير وقت موشكي عمليات نيروي هوايي سپاه، دراين 
عمليات كه با همكاري وزارت اطالعات اجرا شد، »چون 
سيستم هدايت و كنترل دقيقي نداشتيم، تعداد زيادي 
موشك را شليك كرديم تا بتوانيم اهداف را بزنيم.« به 
فاصله چند   ماه مرحله دوم عمليات انتقام خون شهيد 
صيادشيرازي با تحميل تلفات سنگين   تر به اجرا درآمد 
كه هدف آن فقط پادگان اشرف نبود و مواضع مختلف 
منافقين در نوار مرزي كه در زمان صدام در اختيار آنها 
قرار گرفته بود، زيرضربات موشكي قرارگرفت؛ عملياتي 
كه گفته مي   شــود طي آن منافقين متحمل تلفات و 
خسارات سنگيني شدند و بعد از آن ديگر هيچ    تصويري 

از مسعود رجوي در پادگان اشرف ديده نشد.
بهار1378درحالي به پايان رســيد كه فضاي سياسي 
كشور بعد از ترور شهيد صياد شــيرازي، در تب   وتاب 

وقايعي مانند اســتيضاح عطاءهلل مهاجراني )31نفر از 
نمايندگان مجلس در ارديبهشت   ماه طرح استيضاح 
مهاجراني، وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي را با محورهايي 
ازجمله »رواج فساد و فحشا«، »توهين به مقدسات«، 
»تمجيــد از نظام طاغــوت و طاغوتيان«، »انتشــار 
كتاب   هايي كه تاريخ انقالب را تحريف و بي   بندو   باري 
را رواج مي   دهند«، »احياي كانون نويسندگان و تقديم 
جوايز به نويســندگاني كه مورد تأييد نظام نيستند« 
و »رواج فيلم   هاي مبتذل« بــه صحن علني بردند كه 
دفاعيات مهاجراني سبب شد استيضاح رأي نياورد(، آغاز 
به   كار نخستين دوره شوراهاي اسالمي شهر و روستا و 
انتشار خبر خودكشي سعيد امامي، متهم اصلي قتل   هاي 
زنجيره   اي بود، اما تابستان داغي انتظار فضاي سياسي 
كشور را مي   كشيد. كميسيون فرهنگي مجلس پنجم 
در ميانه   هاي تيرماه طرح »اصالحيه قانون مطبوعات« 
را به تصويب رســاند كه براســاس آن اصالحاتي در 
راستاي كنترل بيشــتر مطبوعات اعمال مي   شد. اين 
طرح »تركيب هيأت نظارت را گســترده   تر مي   كرد تا 
نمايندگان نهادهاي فرهنگي مانند سازمان تبليغات 
اســالمي و... عضو آن باشــند«. همچنين رأي هيأت 
منصفه تا حدود زيادي حالت مشورتي يافت و قدرت 
قاضي در صدور حكم بيشتر شــد. تصويب اصالحيه 
قانون مطبوعات واكنش   هــاي فراواني در مطبوعات 
به   همراه داشــت، اما روزنامه ســالم به مديرمسئولي 
موسوي خوئيني   ها در15تير با انتشار نامه   اي منتسب به 
سعيد امامي درباره طرح اصالح قانون مطبوعات، موجي 

از تحوالت سياسي را در كشور كليد زد.
پس از انتشــار نامه، روزنامه سالم با شــكايت وزارت 
اطالعات و به   جرم »چاپ اســناد طبقه   بندي شــده« 
توقيف شد. اين موضوع فضاي سياسي كشور را ملتهب   تر 
كرد و شــامگاه هفدهم تيرماه گروهي از دانشجويان 
معترض به توقيف روزنامه سالم در كوي دانشگاه تجمع 
كردند كه درنهايت، كار به تشنج كشيده شد و حضور 
لباس   شخصي   ها در صحنه اوضاع را ناآرام   تر و كنترل را 

از دست مسئوالن ميداني خارج كرد.
ناآرامي   هــا در دانشــگاه   تهران و خيابان   هاي اطراف 
كوي   دانشــگاه حدود5روز ادامه يافت كه با استعفاي 
نافرجام محمد معين، وزير وقت علــوم، نامه تاريخي 

فرماندهان ســپاه بــه خاتمي و همچنين تشــكيل 
كميته   ويژه   اي ازســوي رئيس   جمهور در شوراي   عالي 
امنيت   ملي براي بررســي ابعاد مختلف موضوع همراه 
بود، اما راهپيمايي سراسري 23تيرماه نقطه پاياني    شد 
بر اين حوادث كه حسن روحاني، دبير وقت شوراي   عالي 
امنيت ملي ســخنران پاياني آن بود و »حمله به كوي 
دانشــگاه تهران را غيرقانوني و خالف اصول اخالقي 
و ديني« دانست و با اشــاره به مسئوليت شوراي   عالي 
امنيت ملي در ريشــه   يابي اين حادثه، قول بررسي و 
شناسايي و سپردن عوامل آن به   دست عدالت را داد كه 
البته بعدها دادگاه   هايي نيز براي بررسي نقش برخي 
عوامل انتظامي در اين ماجرا تشــكيل شد. با فروكش 
كردن التهابات وقايع تيرماه1378، فضاي سياســي 
كشور مهياي رقابت نفس   گير براي تصاحب كرسي   هاي 
مجلس ششم مي   شد؛ نهاد ديگري كه اصالح   طلبان پس 
از رياست   جمهوري و شوراها قصد فتح آن را داشتند. 
فرايند برگزاري انتخابات از آذرماه كليد خورد و ثبت   نام 
هاشمي   رفسنجاني كه اعالم كرد »با توصيه شخصيت   ها، 
احزاب، مقام   معظم   رهبري و رئيس   جمهور« كانديداي 
انتخابات مجلس شده اســت، از رقابت مهيجي خبر 
مي   داد. انتخابات ششمين دوره مجلس   شوراي   اسالمي 
29بهمــن 1378برگــزار و بــا پيروزي چشــمگير 
اصالح   طلبان همراه شــد. حدود 26ميليون   نفر، يعني 
بيش   از 67درصد از واجدان شــرايط رأي دادن، دراين 
انتخابات شركت كردند تا 290نماينده را از ميان حدود 
6هزار و 853كانديدا، راهي مجلس    شــوراي    اسالمي 
كنند. اعالم نتايج انتخابات با جنجال   هاي بسياري همراه 
شد؛ اختالف وزارت   كشور و شوراي نگهبان برسر صحت 
شمارش نتايج به   ويژه در تهران، باال گرفت و درحالي   كه 
وزارت كشور انتخابات مجلس ششــم را »سالم    ترين 
انتخابات پس از انقالب« مي   دانســت، شوراي   نگهبان 
اعالم كرد به   دليل شكايت   هاي رسيده، يك   سوم آراي 
تهران بايد بازشــماري شود. شــوراي   نگهبان اعتقاد 
داشت تخلفات متعددي از قبيل »دخالت غيرقانوني 
برخي مجريــان در امر انتخابــات«، »مخدوش بودن 
صندوق   هــاي رأي در برخي حوزه   هــاي انتخابيه«، 
»كم و زياد كردن آراي داوطلبــان«، »نبود مهر روي 
برخي تعرفه   هاي انتخاباتي«، »تبليغات گسترده عليه 

كانديداها« و »   تطابق نداشتن شمارش مجدد صندوق   ها 
با صورتجلسه اوليه« ســالمت انتخابات را مخدوش 
كرده   است. با ترديد طوالني شوراي نگهبان براي اعالم 
نتايج انتخابات، آيت   اهلل جنتي در نامه   اي به رهبر   انقالب 
در اين زمينه چاره   جويي كرد و قرار شد شوراي نگهبان 
در تهران صندوق   هايي را كه مخدوش بودن آنها اثبات 
شــده، باطل و نتيجه قطعي انتخابات    را اعالم كند. در 
نهايت اين شورا آراي 534صندوق را باطل و پذيرش 
28نفر از 30منتخب را اعالم كرد. در فهرست شوراي 
نگهبان نام عليرضا رجايي به   عنــوان تنها كانديداي 
پيروز ملي   مذهبي   ها، حذف و آراي غالمعلي حدادعادل 
اصالح شد و هاشمي   رفسنجاني از نفر سي   ام به رديف 
بيستم صعود كرد كه حتي اين اصالح آرا نيز از شگفتي 
شكست سنگين آيت   اهلل كم نكرد؛ شكستي كه برخي 
آن را نتيجه نقد وسيع دولت ســازندگي در تبليغات 
انتخاباتي جناح چپ ارزيابي مي   كردند كه ســرانجام 
سبب اعالم كناره   گيري هاشمي   رفسنجاني از حضور 
در مجلس ششــم شــد. دور دوم انتخابات تهران هم 
10تير1379برگزار شــد و محتشــمي   پور و الياس    

حضرتي به مجلس راه يافتند. 
در اين انتخابات جبهه مشــاركت، سازمان مجاهدين 
انقالب   اســالمي و حزب كارگزاران اكثريــت قاطع را 
به   دست آوردند و توانستند فراكسيون اكثريت مجلس 
ششم را با نام »دوم خرداد« تشــكيل دهند. تب   وتاب 
اعالم نتايج انتخابات هنوز فروكش نكرده بود كه خبر 
ديگري فضاي سياسي كشور را تحت   الشعاع قرار داد؛ 
صبح 22اسفند سعيد حجاريان، نايب   رئيس شوراي   شهر 
تهران و مديرمســئول روزنامه »صبح امروز« درمقابل 
ساختمان اين شورا از ناحيه صورت و گردن مورد هدف 
گلوله 2موتورسوار قرار گرفت و راهي بيمارستان سينا 
شد. اين ترور واكنش   هاي بسياري درپي داشت، تا جايي 
كه رهبرانقالب در نامه   اي به رئيس   جمهور خواســتار 
پيگيري اين حادثه از ســوي وزارت اطالعات، وزارت 
كشور و شوراي    امنيت    كشور شد و در نهايت سعيد عسگر 
به   عنوان ضارب حجاريان و ابوالقاسم شفيعي )از اهالي 
بازار و مشاورعالي اسبق بخش معادن مجتمع اقتصاد 
كميته    امداد امام   خميني)ره( كه يك   ماه قبل از حجاريان 
ترور شده بود( شناسايي و به 15سال حبس محكوم شد.

سال1378 با ترور آغاز و 

با ترور تمام شد 

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

شنبه 16ارديبهشت 1378غالمحسين كرباسچي براي اجراي حكم 
زندان به مجتمع قضايي شــهيد بهشــتي رفت. عبداهلل نوري، رئيس 
شوراي شهر، فائزه هاشمي، دختر رئيس   جمهور پيشين و چند نفر از 
نمايندگان مجلس او را مشايعت كردند. اين اتفاق درست 5روز بعد از 
تشكيل نخستين دوره شوراي اسالمي شهر و روستا بود. جلسه شوراي 
شهر هم در روز 11ارديبهشت همزمان با استيضاح عطاء   اهلل مهاجراني، 
وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي در مجلس برگزار شده بود. روز پيش از 
آن نيز هاشمي رفســنجاني رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در 
خطبه   هاي نمازجمعه به برگزيدگان شورا   هاي اسالمي شهر و روستا 
توصيه كرد از مشاجره و نزاع دوري كنند تا اين نهاد نوپا آسيب نبيند و 

همكاري دو جانبه   اي با ارگان   هاي دولتي برقرار كنند.
درست يك   ماه بعد، شــوراي شهر تهران در نخســتين تصميم خود 
مرتضي الويري را به   عنوان شهردار به وزارت كشــور معرفي كرد. در 
اين شورا سعيد حجاريان نايب   رئيس، محمد ابراهيم اصغرزاده منشي 

اول، احمد حكيمي پور منشي دوم و محمد عطريانفر كارپرداز بودند.
5بهمن همين سال، الويري بودجه 320ميليارد توماني شوراي شهر را 
به شورا ارائه كرد كه در آن توجه ويژه   اي به بخش عمران و ساخت   وساز 
شده بود )در سال 1399بودجه شهرداري تهران بيش از 30هزار ميليارد 
تومان است( در همين روز كرباسچي كه مدتي در مرخصي بود، با عفو 
رهبري از زندان آزاد و مجازات 2سال حبس و پرداخت جريمه او لغو شد.

تحوالت سياســي دولت اول اصالحات آنقدر زياد بــود كه تقريبا در 
هر هفته اتفاقي رخ    مي   داد. شــوراي شهر در اين فضاي پرتنش متولد 
و هميشــه رنگ سياســت بر آن حاكم شــد؛ اگرچه اعضاي شورا در 
دوره   هاي بعد بار   ها تالش كردند كه آن را از سياســت رسمي دور و به 
مديريت شهر نزديك كنند. فعاليت شورا   هاي شهر در شهر   هاي بزرگ 
با حاشيه همراه شد و حتي با گذشت 5دوره از برگزاري انتخابات، اين 
حاشيه   ها ادامه پيدا كرد. البته انتخاب شــهردار همچنان در اختيار 

شورا   ها باقي   ماند.
در زمســتان78 تونل اصلي جمع   آوري آب   هاي ســطحي تهران به 
بهره   برداري رسيد. براساس طرح شبكه جمع   آوري آب   هاي سطحي 
شهر تهران، بايد در مدت 2 سال با ســاخت و تكميل 400كيلومتر 
تونل، مسيل و كانال، خطر ســيل در پايتخت رفع مي   شد )يك دهه 
بعد طول اين شبكه از رقم اعالم شــده بيشتر شد و طرح افزايش آن 
هم در برنامه كاري شــهرداري قرار گرفت(. روز دوم اسفند 78نيز 
نخستين خط متروي درون شهري ايران كه شامل خط 2در فاصله 
ميدان امام خميني تا ميدان صادقيه بــود، با حضور محمد خاتمي، 

رئيس   جمهور افتتاح شد.
ساختمان شوراي شهرتهران از ابتداي تشكيل آن در مجموعه مركزي 

شهرداري در خيابان بهشت قرار دارد.

اولین شوراي شهر
اولين شوراي اسالمي پايتخت در ميانه كشمكش   هاي 

سياسي دوران اصالحات شروع به   كار كرد

يك سال، يك خبر 

كنكور؛ آري يا نه؟!
سوداي موفقيت در آزمون ورودي دانشگاه   ها 

در دهه 70به يك بازار بزرگ تبديل شد
احسان بهرام غفاري  ��������������������������������������������������������
نخستين بار كنكور سراسري در سال1348بود كه در سراسر 
كشــور برگزار شــد و از همان زمان، به يكي از پرســوژه   ترين 
موضوعات تحصيلي تا امروز بدل شده و حواشي فراواني داشته 
است. مثال يك دوره از برگزاري آن نگذشته بود كه وزارت علوم 
وقت تصميم گرفت تا طرحي را به اجرا بگذارد كه كنكور حذف 
و اهداف پشت كنكور را در كالس ششم متوسطه منظور كند. 
در ابتدا كنكور مثل ســال   هاي اخير نبود كه يك روزه برگزار و 
نتايج آن مشخص شــود. بلكه هر فردي بايد چند روز متوالي، 

مراجعه مي   كرد و هــر درس را جداگانه آزمــون مي داد. حتي 
آن   زمان ســؤاالت هم چهار گزينه   اي يا تستي نبود و متقاضي 
ورود به دانشگاه سراسري بايد ســؤاالت را كامال تشريحي و با 
دانش فراوان پاســخ مي   داد كه براي همين والدين نسل قبل 
هميشه ورد زبان   شــان اين بود كه ديپلمه   هاي آن   زمان كجا و 
دكترهاي اين زمان كجا؟! در نخستين دوره   هاي كنكور، زنان 
خانه   دار و حتي افراد پابه   سن گذاشته نيز جزو شركت   كنندگان 
بودند و اينطور نبود كه جوانان به   چشــم بيايند. عالقه عمومي 
به طبابت، حقوق و ادبيات از همان ابتدا كامال چشمگير بود و 
اتفاقات خاصي هم در جلســات اوليه كنكور مي   افتاد. مثال اگر 
داوطلبي نمره صندلي خود را فرامــوش مي   كرد، حق كنكور 
دادن نداشت. ســاندويچ   فروش   ها و بساطي   هاي چاي و سيگار 
هم درآمد خوبي در روزهاي كنكور داشــتند و حتي در حياط 
دانشــگاه   ها هم ديده مي   شــدند. به هر حال زمان گذشــت و 
بارها و بارها هركس كه متولي ماجرا مي شــد، از عدم   برگزاري 
و تجديدنظر در كنكور ســخن مي گفت و هنوز كه هنوز است، 
كنكور دغدغه اول دانش   آموزان اين مملكت است. اما با ورود به 
دهه 70، تب و تاب كنكور به اوج خود رسيد. كالس   هاي كنكور، 
كالس   هاي تقويتي، آموزشگاه   هاي متنوع، مشاوره، تعيين رشته 

و دبيراني   كه تبليغات اول رسانه   ها بودند در همه جا ديده مي   شد. 
انتشاراتي   هاي تخصصي كنكور مانند »رزمندگان« مشتري ثابت 
خود را داشتند و تيراژهاي سربه فلك كشيده اين كتاب   ها نشان 
مي   داد كه بحث كنكور بسيار داغ و البته پرسود است. شايد همين 
تبليغات وسيع و سودهاي سرشار بود كه در سال1378 نخستين 
زمزمه   هاي انتقادي و البته جدي به اين نوع پذيرش دانشــجو 
رسانه   اي و همه   گير شد. كالس   هاي كنكور كه مثل قارچ سر بر 
آورده بودند زير ذره   بين رفتند و حتي متوليان سازمان سنجش 
هم نگاه انتقادي خود را به اين وضعيت در قالب مصاحبه   ها دائما 
به سمع و نظر مي   رساندند. از طرفي از نيمه دهه 70هم آزمون و 
خطاي شيوه   هاي آموزشي جديد مثل نظام قديم، نظام جديد، 
ترمي-واحدي و غيره هم به   خودي خود معضلي شده بود و باعث 
شد كه كنكور بارها با قوانين جديدي روبه   رو شود و البته همين 
سردرگمي بازار خوبي را براي سودجويان درست كرده بود تا با 
برگزاري كالس   هاي گران   قيمت مشــاوره و تعيين رشته، پول 
خوبي كسب كنند. به هر حال ماجراي كنكور در تمام اين سال   ها، 
بحث اول حوزه آموزش بوده و شيوه   هاي مختلف شركت در آن، 
اضطراب فراگير عالقه   مندان ورود به دانشگاه و درآمد عالي براي 

بسياري درست كرده است و گويي پاياني هم براي آن نيست!
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  سيد محمد حسين محمدي    ���������������������������� 

پدرش مؤسس حوزه علميه قم بود. بيش از همه نزد 
آيت   اهلل بروجردي شــاگردي كرده بود و از ايشان نيز 
اجازه اجتهاد داشت. فلسفه را نيز نزد امام خميني)ره( 
خوانده بود. اجــازه اجتهادش را آورد تهران و شــد 
استاد دانشــكده الهيات دانشگاه تهران. جز تدريس 
در دانشگاه تهران، توليت مدرســه سپهساالر را نيز 
به او ســپرده بودند. پيش از كودتــاي 28مرداد به 

پيشــنهاد آيت   اهلل بروجردي و با حكم دكترمصدق 
به   عنوان مجتهد جامع   الشــرايط در شــوراي    عالي 

فرهنگ منصوب شد.
بعد از كودتا براي دورماندن از فضاي آشوب كشور و به 
نمايندگي از آيت   اهلل بروجردي به واشــنگتن مهاجرت 
كرد. مهاجرت شيخ مهدي حائري به آمريكا را بايد نقطه 
عطفي در تاريخ زندگي او دانست. حائري كه تا پيش از 
آن در علوم اسالمي خود را مجتهدي مسلم مي   دانست، 
تصميم گرفت تا در رشته فلســفه غرب تحصيل كند. 

اينكه يك مجتهد مسلم، در آن سنين از ابتدا شروع به 
خواندن فلسفه غرب كند و پله   ها را يكي   يكي طي كند، 

اتفاقي است كه شايد نظير ديگري نداشته باشد.
حائري فلسفه را از دوره ليسانس در دانشگاه تاون آغاز 
كرد، فوق را در دانشگاه آن هاريو خواند و دكتري فلسفه 
آتالنتيك را از دانشــگاه تورنتو اخذ كرد. پس    از آن نيز 
به   عنوان استاد فلسفه در دانشــگاه جورج تاون و ييل 

مشغول بود.
بعد از پيــروزي انقالب، با توصيــه امام خميني)ره( و 

حكم كريم سنجابي، به   عنوان سرپرست وزارت خارجه 
ايران در آمريكا معرفي شد. مدت رياست او ولي چندان 
طوالني نبود و پس از چند هفته از ِسمت خود استعفا 
كرد. دكتر مهدي حائري پس از استعفا تا سال وفاتش 
در سال1378هيچ ِسمتي را به   عهده نداشت و تنها به 
تدريس و تأليف مشغول بود. از حائري، آثار متعدد فقهي 
و فلسفي به يادگار مانده اســت كه تا به امروز به   عنوان 
منبعي براي مطالعه و تحقيق در حوزه فقه سياســي و 

فلسفه اسالمي شناخته مي   شوند.

مجتهد فيلسوف 
آيت   اهلل مهدي حائري

از معدود مجتهداني كه استاد 
فلسفه غرب بود
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معماری

توقيف »سالم«
جرقه ماجرای كوی دانشگاه زده شد 

مطبوعات

خ نر

 محمدناصر احدي   ���������������������������������������������������������������������������������������
احتماال توقيف هيچ نشريه   اي در تاريخ مطبوعات ايران به اندازه توقيف روزنامه »سالم« 
در سال1387پيامد نداشته اســت. 20بهمن1369 بود كه »سالم« به مديرمسئولي 
سيدمحمد موسوي خوئيني   ها و به سردبيري عباس عبدي كار خود را آغاز كرد. موسوي 
خوئيني   ها درباره راه   اندازي اين روزنامه گفته: »... تاسيس روزنامه سالم بنا بر پيشنهاد 
و اصرار دوســتان مجمع روحانيون]مبارز[ بود واال خود من هيچ نوع سابقه كار در يك 
روزنامه يا رسانه را نداشــتم، جز زماني كه اوايل انقالب، در راديو و تلويزيون مسئوليت 
داشتم. در هرحال، دوستان مجمع اصرار كردند روزنامه   اي باشد كه به افكار مجمع نزديك 
باشد و نظرات مجمع را مطرح و از آن حمايت كند... . وقتي قرار شد روزنامه راه   اندازي 
شود همه بار مسئوليت آن را خودم برعهده گرفتم و نگذاشتم از ناحيه روزنامه مشكلي 
براي اعضاي مجمع پيش بيايد )يعني منظورم مشكالت سياســي است. باالخره اگر 
مشكلي هم بود متوجه من بود، ولي همه دوستان مجمع هميشه هوادار روزنامه بودند.... 
مرحوم حاج احمدآقا هم خيلي اصرار داشــت كه روزنامه ســالم راه   اندازي شود«. اين 
روزنامه منعكس   كننده انتقادهاي موسوي خوئيني   ها و همفكرانش در مجمع روحانيون 
مبارز به تصميمات و سياست   هايي بود كه از نظر آنها وجاهت نداشت. به نوشته كتاب 
»روزنامه   نگاري در ايران؛ از رسالت تا حرفه«، »در پانزدهم تير   ماه ]1378[، يك روز پيش 
از تصويب طرح ]اصالح قانون مطبوعات[، روزنامه سالم در صفحه اول خود گزارشي چاپ 
كرد و »پيشنهاد اصالح قانون مطبوعات« را به سعيد امامي يا اسالمي، از اعضاي ارشد 
وزارت اطالعات نسبت داد كه دولت او را مســئول قتل داريوش و پروانه فروهر، محمد 
مختاري و محمدجعفر پوينده دانسته و بازداشــت كرده بود. 2هفته پيش از تصويب 
طرح رسما اعالم شده بود كه سعيد امامي در زندان خودكشي كرده است. گزارش سالم 
نه   تنها نتوانست جلوي تصويب طرح را بگيرد، بلكه باعث شد »دادگاه ويژه روحانيت« در 

شانزدهم تيرماه ناشر و مديرمسئول روزنامه، حجت   االسالم سيدمحمد خوئيني   ها، را 
براي بازجويي احضار كند و به او دستور دهد كه انتشار روزنامه را متوقف كند و در انتظار 
تشكيل دادگاه باشد. توقيف سالم به 4روز اعتراض در كوي دانشجويان دانشگاه تهران و 
سپس 2روز شورش در مركز تهران انجاميد كه توسط نيروي انتظامي و افرادي موسوم به 
»لباس شخصي« پايان يافت... .« در دادگاه خوئيني   ها كه 3مرداد1387 آغاز شد، محمود 
احمدي   نژاد كه از  1372تا 1376 استاندار اردبيل بود، از خوئيني   ها شكايت كرده بود 
كه »سالم در گزارشي در سال 1376 در تحليل انتخابات مجلس، او و »مديريت استان« 
را ازجمله »به دست بردن در آمار جمعيتي بخش   هايي از استان اردبيل، ايجاد رويه ارائه 
گزارش   هايي غيرواقعي به مردم و نقض مقررات و قوانين به   خاطر منافع گروهي« متهم 
كرده بود«. در نهايت، به حكم دادگاه، سالم به   مدت 5سال تعطيل شد و با اينكه ديگر هرگز 
منتشر نشد، ولي اهميت و نقش دوران   ساز آن در بازگرداندن اعتماد مردم به مطبوعات 

هرگز فراموش نخواهد شد.

  سعيد برآبادي  �����������������������������������������������������������
»معماري به كاررفته در ساختمان در حال احداث مجلس 
شوراي اســالمي موجب ســرافكندگي معماري ايراني- 
اسالمي است.« اين نطق تند محمد ساالري عضو شوراي 
شهر وقت تهران در سال1381، نخستين واكنش به طرح 
شارستان براي ساختمان جديد مجلس كشور نبود. پيش تر 
هرمي كه بهروز احمدي و تيمش در شارستان طراحي كرده 
بودند تا بر فراز ساختمان جديد مجلس نصب شود انتقادات 
تندي را در پي داشت و بعد از به پايان رسيدن طرح نيز هنوز 
هم مخالفان خاص خود را دارد؛ مخالفاني كه معتقد بودند 
رد اصلي اين كانسپت را بايد در جريان فكري فراماسونري 
گرفت. اصوال بازگشــت بحث   هايي پيرامون فراماسونري 
در معماري پس از انقالب با همين طرح آغاز شــد و چنان 
دامنه   اي پيدا كرد كه ديگر حتي امروز مورد نظر تندروهايي 
كه خود را تئوريسين اين حمالت مي   دانستند هم نيست. 
تا انتهاي دهه70، جلســات مجلس كماكان در ساختمان 

مجلس سنا برگزار مي   شــد كه پيش تر درباره   اش گفته و 
نوشته   ايم. ايده ساخت يك ساختمان جديد براي مجلسيان 
همزمان با پايان گرفتن جنگ دوباره به ميان آمد. در ابتدا 
تماس   هايي با اميرعلي سردار افخمي گرفته شد. او پيش از 
انقالب طرح ساختمان مجلس را داده بود، اما پس از انقالب 
عباس آخوندي مأمور شد تا در ديداري با او، متقاعدش كند 
كه برگردد به كشور و طرحش را اجرايي كند. از ذكر داليل 
سردار افخمي براي بازگشت به كشور صرف   نظر مي   كنيم و 
به سراغ فصل بعد قصه ساختمان مجلس مي   رويم كه مسابقه 
محدودي براي انتخاب يك طرح تازه برگزار شد و درنهايت 
در ســال1378، بهروز احمدي از دفتر مشــاور شارستان 
توانســت هيأت داوران را براي اجــراي طرح خود متقاعد 
كند. طرح چه بود؟ همان طرح هرمي شكل سردار افخمي، 
اما نه با پوشش شيشه، چراكه دولت به   دليل مسائل امنيتي 
و حفاظتي اســتدالل مي   كرد مجلس نبايد چنين نمايي 
داشته باشد. هوش احمدي در اينجا جايگزيني سنگ مرمر 

به جاي شيشه بود با الهاماتي از نقوش گنبد شيخ ركن الدين 
يزدي. 2ســال اجراي اين پروژه زمان برد ؛يعني درســت 
در روزهايي كه شارستان داشت ســاختمان موزه قرآن را 
براي بهره   برداري آماده مي   كرد، كاميون   هاي سنگ مرمر 
در 2رنگ متفاوت از دل فالت ايران رهسپار تهران شدند و 
اجراي اين طرح توانست شارستان را در سال2004 برنده 

مسابقه سنگ مرمر كند.

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

»به هر حــال در تاريخ كــه خود آن تكرارناپذير اســت، 
اگر چيزي هســت كه گهــگاه تكرار مي   شــود، همين 
غلط پنداري   هاي ناشــي از غرور و غفلت انسان   هاست كه 
پادافره اش هم دائم در دنبال آن پيش مي   آيد، فقط آن   كس 
كه مي   تواند صورت آينده را در آيينه گذشته بنگرد از اين 

پادافره سنگين در امان مي   ماند.« 
اين نخستين درس براي آنهايي است كه مي خواهند تاريخ 
را مطالعه كنند و اين نخســتين درس در مقدمه كتابي 
اســت كه چكيده تاريخ ايران از آغاز تا سقوط پهلوي را 
روايت مي كند؛ به قلم استادي كه در بيست وچهارمين روز 
شهريور78 آخرين جرعه حيات را نوشيد و به جمع بزرگاني 
پيوســت كه تاريخ پژوهي مدرن ايران را بنيان گذاشتند. 
دكتر عبدالحسين زرين   كوب يكي از آخرين پژوهشگران 
بزرگ تاريخ، قلمي را كه مدتــي بود به   خاطر بيماري اش 
لرزان شــده بود براي هميشــه برزمين گذاشت و رفت. 
بي   ترديد او از آخرين اســتادان نسل طاليي پژوهشگري 
و نويســندگي تاريخ و ادب بود كه تكرار نشد و يادش از 

دانشكده ادبيات دانشگاه تهران پاك نمي   شود.
متولد27اسفند1301در شــهر بروجرد بود. تحصيالت 
ابتدايي را در زادگاهش به پايان رساند و بعد از آن به تهران 
آمد و تحصيالت تكميلي را به پايان برد و بعد به زادگاهش 
برگشت و چندســالي در خرم آباد و بروجرد به تدريس 
پرداخت. در هميــن زمان بود كه نخســتين اثر او يعني 
فلسفه، شعر يا تاريخ تطور شعر و شــاعري در ايران را در 

بيست و يكي دوسالگي نوشت.
در سال1324 در امتحانات ورودي دانشكده علوم معقول و 
منقول و دانشكده ادبيات دانشگاه تهران رتبه اول را كسب 
كرد. او از آخرين نسل شــاگردان ملك   الشعراي بهار بود. 
زرين كوب تمام دوران تحصيلي را با رتبه اول به پايان رساند 
و در سال1334 با درجه عالي رساله دكتري خود را با عنوان 
نقد الشــعر تاريخ و اصول آن زيرنظر بديع   الزمان فروزانفر 
دفاع كرد. او از 1330 در كنار استادان بزرگي چون دكتر 
محمد معين و پرويز ناتل خانلري و غالمحسين صديقي و 
عباس زرياب خويي به طرح مقاالت دايره   المعارف اسالمي 
چاپ لندن دعوت شد. از ســال1335 با رتبه دانشياري 
در دانشگاه تهران شــروع به تدريس تاريخ و تاريخ اسالم 

و تاريخ تصوف كرد. در كنار اين، در دانشســراي عالي و 
دانشكده هنرهاي دراماتيك و آكسفورد و سوربن و هند 
و پاكســتان هم تدريس مي   كرد. او در سال   هاي ابتدايي 
ورود به دانشكده ادبيات با دكتر قمر آريان آشنا شد. دكتر 
قمر آريان متولد يك  فرورديــن1301 در قوچان بود و از 
نخستين دانشجويان زن دانشگاه در ايران محسوب مي شد. 
او در امتحانات سراسري رتبه دوم را گرفت و پدرش را كه 
مي   خواست مدرسه   اي تاسيس كند تا قمر مديريت آن را 
برعهده بگيرد، راضي كرد او را به تهران بفرستد. آشنايي او 
با عبدالحسين زرين   كوب به گفته خانم دكتر آريان 9سال 
طول كشيد و درنهايت در سال1332 با هم ازدواج كردند. 
نكته جالب اينكه آن دو با هم در امتحان دكتري شركت 
كردند و دكتر زرين   كوب نفر اول و دكتر آريان نفر دوم شد. 
اين زندگي مشترك تا فوت دكتر زرين   كوب ادامه داشت و 

باعث خلق آثار ادبي و تاريخي بسياري شد.
هرچند دكتر زرين   كوب تحصيل   كرده رشته ادبيات بود، 
اما با توجه به پژوهش   هايي كه در تاريخ و به   خصوص تاريخ 
اسالم داشت تمايلش به تاريخ بيشتر بود و آثارش بيشتر 
در حوزه تاريخ شاخص و چشمگير شده است. معروف ترين 
كتاب او بي   ترديد »دو قرن ســكوت« است كه به حوادث 
تاريخ ايران، از حمله اعراب گرفته تا ظهور دولت طاهريان 
مي پردازد. كتابي كه البته با انتقادهايي هم روبه   رو شد و 
استاد مرتضي مطهري در پاسخ آن كتاب »خدمات متقابل 

ايران و اسالم« را نوشت.
دكتر زرين   كوب با اينكه دو قرن سكوت را مهم   ترين كتاب 
خود مي   دانست در مقدمه چاپ دوم كتاب، مطالب محذوف 
را ناشي از خامي و تعصب خود دانسته و تأكيد كرد: »در 
جايي كه سخن از حقيقت جويي است چه ضرورت دارد 
كه من بيهوده از آنچه سابق به خطا پنداشته   ام دفاع كنم 
و عبث لحاج و عناد نــاروا ورزم؟ از اين رو، در اين فرصتي 
كه براي تجديدنظر پيش آمد، قلم برداشــتم و در كتاب 
خويش بر هرچه مشــكوك و تاريك و نادرست بود، خط 
بطالن كشيدم. بســياري از اين موارد مشكوك و تاريك 
جاهايي بود كه من در آن روزگار گذشته، نمي   دانم از خامي 
يا تعصب، نتوانسته بودم به عيب و گناه و شكست ايران به 
درست اعتراف كنم. در آن روزگاران، چنان روح من از شور 
و حماسه لبريز بود كه هرچه پاك و حق و مينوي بود از آن 
ايران مي   دانســتم و هرچه را از آن ايران -ايران باستاني را 

مي   گويم- نبود، زشت و پســت و نادرست مي   شمردم. در 
سال   هايي كه پس از نشر آن كتاب بر من گذشت و در آن 
مدت، دمي از كار و انديشه و در باب همين دوره از تاريخ 
ايران، غافل نبودم، در اين رأي نارواي من چنان كه شايسته 
است، خللي افتاد. خطاي اين گمان را -كه صاحب   نظران 
از آن غافــل نبودند- دريافتم و در ايــن فرصتي كه براي 
تجديدنظر در كتاب سابق دســت آمد الزم ديدم كه آن 

گمان خطاي تعصب   آميز را جبران كنم«. 
او همچنيــن 2جلد كتــاب »تاريخ ايران قبــل و بعد از 
اسالم« را نوشــت كه چكيده كامل تاريخ ايران بود. البته 
بخشــي از كتاب تاريخ ايران بعد از اسالم در زمان پهلوي 
توسط ساواك توقيف شد و تنها جلد اول آن انتشار يافت. 
دكتر زرين   كوب بعدها اين دو كتــاب را در يك مجلد به 
اسم »روزگاران« منتشــر كرد. اما اين آثار بخشي از آثار 
زرين   كوب بود. او همچنين در زمينه ادبيات آثاري دارد كه 
از مهم   ترين آنها مي   توان به »با كاروان حله« مجموعه   اي از 
نقد ادبي، »از كوچه رندان«، »پله پله تا مالقات خدا«، »پير 
گنجه«، »در جست   وجوي ناكجاآباد«، »نامورنامه درباره 

فردوسي« و »شاهنامه تاريخ ايران« اشاره كرد.
دكتر زرين   كوب بعد از انقالب فرهنگي از دانشگاه دور ماند 
و دو سالي به فرانسه رفت و در آنجا مولوي پژوهي را ادامه 
داد. او درنهايت در سال   هاي پايان عمر بيشتر وقت خود 
را روي پژوهش گذاشــت و محفلي از دانشجويان را براي 
شناخت مولوي و تاريخ در خانه خود در مجتمع بهجت   آباد 
گردهم آورد؛ محفلي كه با شدت يافتن بيماري   اش تعطيل 
شد و درنهايت نيز در شهريور78 براي هميشه به خاموشي 

گراييد.

 عليرضا احمدي  �������������������������������������������������������������������������������������������������������
سال1378 در حوزه تحوالت سياســي، از پرخبرترين سال   هاي دهه70 شمسي محسوب 
مي   شود. گويا همه   چيز در كشــور تحت   تأثير فضاي سياسي موجود قرار گرفته و اقتصاد به 
حاشيه رفته    است. رويدادهاي مختلف سياسي در حالي بخش عمده   اي از تمركز افكارعمومي 
را متوجه خود مي   كرد كه 1378، آخرين سال اجراي برنامه پنج ساله دوم توسعه كشور هم 
بود؛ برنامه   اي كه به   نظر مي   رسيد آنچنان كه پيش   بيني مي   شد به اهداف خود نرسيده    است، 
چراكه بروز بحران بدهي ارزي در اوايل برنامه و لزوم صرفه   جويي در مصارف ارزي، بي   ثباتي در 
سياست   هاي پولي، مالي و ارزي، كاهش قيمت نفت از مقدار پيش   بيني شده در سال 1376و 
كاهش شديدتر آن در سال1377 و تحوالت سياسي داخل كشور سبب بروز چالش   هايي 
درمسير دستيابي به اهداف ترسيم شده در برنامه شد و مي   توان گفت در اجراي برنامه دوم 
توسعه كشور تغيير جهت اساسي از استراتژي   هاي اعالم شده روي داد. بر همين اساس كنترل 
قيمت ارز، فشار بدهي   هاي خارجي، افزايش نرخ تورم و افزايش تقاضا براي خريد كاال و ارز 
باعث شد مجموعه   اي از سازوكارهاي كنترل اقتصادي، شامل سيستم ارز چندنرخي، برقراري 
مجدد كنترل قيمت   ها، كنترل واردات و اعمال سياست انقباضي پولي در    3سال باقيمانده 
از عمر برنامه دوم توسعه در دولت اصالحات به    وجود آيد. مجموعه اين تحوالت سبب شد 
در 11اسفندماه با ادغام سازمان برنامه و بودجه و ســازمان امور اداري و استخدامي كشور، 
سازمان مديريت و برنامه   ريزي ايجاد شود. با اين ادغام، حوزه فعاليت سازمان گسترده   تر شد 

و عالوه بر وظيفه تخصيص اعتبارات، وظيفه تخصيــص بخش بزرگي از نيروي كار )بخش 
دولتي اقتصاد( كشور را نيز برعهده گرفت. درسال1378 چند طرح مهم زيربنايي، به   ويژه در 
حوزه انرژي به   بهره   برداري رسيد تا سال متمايزي از اين نظر ارزيابي شود. يكي از اين طرح   ها 
راه   اندازي شركت فوالد آلياژي ايران بود كه بزرگ   ترين توليدكننده انواع فوالد آلياژي در غرب    
آسيا و از مدرن   ترين كارخانه   هاي توليد فوالد آلياژي دنيا به   حساب مي   آمد كه محصوالت آن 
در صنايع خودروسازي، نفت، گاز و پتروشيمي، ابزارسازي و صنايع مختلف كاربرد وسيعي 
داشت. افتتاح متانول دوم پتروشيمي خارك در اسفندماه نيز از ديگر طرح   هاي زيربنايي بود 
كه در سال1378به بهره   برداري رسيد. تشكيل شركت سهامي نمايشگاه   هاي بين   المللي 
ايران با هدف توسعه صادرات غيرنفتي و معرفي دستاوردهاي صنعتي، معدني، كشاورزي 
و خدمات بازرگاني و مهندسي در ارديبهشت ماه، اصالح قانون چگونگي اداره مناطق آزاد 
تجاري - صنعتي با نظر مجمع   تشخيص مصلحت   نظام پس از 2بار رفت و برگشت ميان مجلس 
و شوراي نگهبان در تيرماه )براساس قانون جديد اصالحاتي در زمينه ارائه برخي تسهيالت 
و امتيازات به مناطق آزاد و آب   هاي ساحلي آنها، عمليات بانكي در اين مناطق، حقوق قانوني 
سرمايه   گذاران و نحوه ثبت شركت   ها اعمال شد( و امضاي قرارداد طرح توسعه ميدان   هاي 
نفتي »سروش« و »نوروز« ميان شركت ملي نفت ايران و شركت انگليسي »شل« در آبان   ماه، 

از مهم   ترين اخبار اقتصادي سال1378 بود.

علي عمادي ������������������������������������������������������������

بار ديگر تــورم باالي 20درصد رفــت )20.2درصد( و 
بورس و بازار ارز و طال هم صعودي شــدند. بيشترين 
سود را با 43.4درصد بازار ســهام برد كه شاخص كل 
قيمت سهام به 2206.19 رسيد. دالر هم با 33.5درصد 
افزايش در بازار غيررسمي 863تومان دادوستد شد و هر 
سكه بهار آزادي با 30.3 افزايش 58هزار و 741تومان 
قيمت داشت. حقوق   ها نيز اندازه تورم ساالنه باال رفت و با 
20درصد افزايش حداقل دستمزد كارگر در    ماه 36هزار 
و 183تومان بود. درصورتي كه از اين كمترين دستمزد، 
ريالي هزينه نمي   شد، پس از يك سال كار مداوم مي   شد با 
آن به قيمت ميانگين، 2.5مترمربع آپارتمان مسكوني در 
تهران خريداري كرد. اين باالترين قدرت خريد با حداقل 
دستمزد در طول دهه70 شمســي محسوب مي   شد. 

امكان اجاره فضاي مسكوني با حداقل حقوق هم با يك 
متر افزايش بالغ بر 40مترمربع بود.

متوســط يك مترمربع آپارتمان مســكوني در سطح 
شهرهاي منتخب كشور با 14.6درصد افزايش، 77هزار 
و 700تومان قيمت داشت. اراك بين شهرهاي منتخب 
داراي بيشترين رشــد قيمت مسكن بود )30درصد( و 
پس از آن گرگان با 28درصد، زاهدان 26درصد، كرمان 
21درصد و اهواز و اروميه با 20درصد قرار داشتند. مشهد 
در اين سال كمترين رشــد قيمت مسكن را با 7درصد 
افزايش تجربه كــرد. پس از تهــران، قزوين و اصفهان 
بيشترين متوسط قيمت آپارتمان را در ميان شهرهاي 
منتخب داشتند؛ هر مترمربع در قزوين حدود 101هزار 
تومان و در اصفهان 100هزار تومــان بود، درحالي   كه 
اروميه كمترين متوسط قيمت را با متري كمتر از 49هزار 

تومان داشت.

متوسط هزينه ماهانه يك خانوار ايراني در سال 1378

افزايش حقوق، همپاي تورم ساالنه
نگاهي به دخل و خرج خانوار ايراني در سال 1378

گفت وگوي 
دو كارگردان

   شروان اميرزاده     ������������������������������������������������������������
جرايد نقل كرده اند: »فيلم فرياد در مقايسه با قرمز، فروش چنداني 
نداشت«. در اين فكاهي بي كيفيت مسعود كيميايي، كارگردان 

فرياد بــا بازي محمدرضا فروتــن بيتي را به فريــدون جيراني 
كارگردان قرمز با بازي محمدرضا فروتن تقديم مي كند: »فيلم اگر 

فيلِم تو و قرمز اگر قرمِز تو / آنچه البته فروشي نكند فرياد است«.

يادبود

اقتصاد

مردي كه زياد مي دانست
 دكتر عبدالحسين زرين كوب در شهريور

 چشم از جهان فروبست

اقتصاد در سايه سياست
شركت فوالد آلياژي ايران آغاز به   كار كرد

انتقاد تندروها  از هرمي كه بهروز احمدي ساخت
سرافكندگي معماري ايراني- اسالمي

متوسط قيمت يك مترمربع واحد مسكوني آپارتماني 
در سال78 در تهران 12.6درصد افزايش يافت و بالغ بر 
175هزار و 500تومان بود. بيشترين متوسط در منطقه 
يــك )هرمترمربع 308هزار تومان( ديده مي   شــد كه 
20درصد رشد داشت. كمترين متوسط هم در منطقه 
20رقم خورد كه هرمترمربع در آن با 6درصد افزايش 
اندكي بيــش از 100هزار تومان بود. قيمت متوســط 
مسكن در منطقه12در اين سال 26درصد رشد داشت. 
نرخ اجاره در اين ســال در كل شهر تهران 17.5درصد 
افزايش نشان مي   داد. متوسط اجاره   بهاي يك مترمربع 
واحد مســكوني آپارتماني در تهران بالغ بر 902تومان 
بود؛ يعني در آن سال براي يك واحد 100متري، به   طور 
متوســط ماهانه 90هزار و 250تومــان در    ماه )بدون 
وديعه( اجاره پرداخت مي   شــد. بيشــترين اجاره   بها با 
20درصد افزايش نسبت به سال قبل مربوط به منطقه3 
با مترمربعي 1405تومان بود و كمترين، منطقه18 با 
هر مترمربع 623تومان كه 13درصد افزايش نســبت 
به سال77 داشت. متوسط اجاره   بها در آن سال در همه 
مناطق تهران افزايش يافــت و منطقه17 با 27درصد 
افزايش )مترمربعي حدود 885تومان( بيشترين رشد 

را نشان مي   داد.
متوســط هزينه در اين ســال براي هر ماه 210هزار و 
594تومان بود، درحالي   كه خانوار ايراني به   طور ميانگين 
در هر    ماه 179هزار و 488تومان درآمد داشت. در بين 
اقالم هزينــه   اي، ارتباطات و حمل   ونقــل با 37درصد 
افزايش، بيشترين رشــد قيمت را داشــتند. گوشت 
گوسفندي در سال 78، با 27درصد افزايش نزديك به 

2100تومان براي هركيلوگرم بود.

متوسط درآمد و هزينه خانوارهاي ايراني در سال 1378

فکاهی

درصد افزايشسال 78سال 77هزينه و درآمد ساالنه  )تومان(
62519.42 ،445769 ،644هزينه هاي خوراكي و دخاني

50923.88 ،757 ،6551 ،418 ،1هزينه هاي غيرخوراكي
13422.49 ،527 ،1002 ،063 ،2كل هزينه هاي خانوار
85721.65 ،153 ،5402 ،770 ،1كل درآمدهاي خانوار

خوراكي و 
كاالو حمل ونقلمسكن وانرژيآشاميدني

خدمات ديگر
پوشاك 
درمان و لوازم منزل وكفش

تفريح و تحصيلبهداشت
دخانياتارتباطاتسرگرمي

563 ،0061 ،1452 ،7253 ،6393 ،0989 ،76313 ،95815 ،06416 ،06026 ،57356 ،62هزينه )تومان(
29.726.612.48.07.56.24.61.81.51.00.7درصد



2و3صفحـــــــههاي گزارش ويژه

گلشيري عليه همه 
نويسنده شازده احتجاب در گفت وگو با نشريه اي دانشجويي پنبه همه را زد 

ادبيات

شاهرخ شانجاني    ������������������������������������������������������������������������

   هوشنگ گلشــيري در دهه 70، در كنار نوشــتن، جدل هم زياد 
مي كرد. خوانندگان مجله »آدينه« نزديك به يك سال شاهد منازعه 
ادبي گلشيري و رضا براهني بودند. بعد از دوم خرداد، هم چند كتاب 
قديمي گلشيري امكان تجديد چاپ يافت و هم خود استاد سردبيري 
»كارنامه« را عهده دار شد تا تجربه نيمه تمام مجله »مفيد« در دهه 60 
را به ثمر برساند. تحوالت سياسي نيمه دوم دهه 70 گلشيري را اميدوار 
كرده بود. نويســنده اي كه البته در اوج اميدواري، هم نگاه انتقادي و 
نخبه گرايانه اش به جريان روشنفكري، فضاي ادبيات و نويسندگان و 
همكارانش را همچنان حفظ كرده بود. گلشيري بعد از دوم خرداد، هم 
گفت وگو زياد مي كرد و هم خودش نشريه درمي آورد. اما جنجالي ترين 
حرف هايش را با گردانندگان نشريه اي دانشجويي در ميان گذاشت. 
مصاحبه نشريه دانشجويي »خواندني« با گلشيري اوايل سال77 منتشر 
شد. روزنامه »سالم« بخش هايي از آن را بازچاپ كرد ولي متن كامل اين 
مصاحبه كه احتماال طوالني ترين گفت وگوي مطبوعاتي گلشيري است 
كمتر ديده شد. گفت وگويي كه صراحت غريبي دارد و خواندن تكه هايي 

از آن پس از 22سال همچنان جذاب است.
   از همين ساندويچ ات حرف بزن محمود!

من يك اثر را با ادبيات معاصر ايران و ادبيات جهان مي ســنجم. چون 
در اواخر قرن بيستم هستم، ديگر و نمي توانم بگويم يك نويسنده قرن 
هجدهمي خوب اســت. نمونه، دولت آبادي. من اصاًل تعارف ندارم با 
كسي. قرن هجدهمي است. يك روز من در خيابان ديدم كه دولت آبادي 
ساندويچ گرفته بود )رفيق من است. به شما بگويم ها!( گفتم محمود بعد 
از خوردن اين ساندويچ حاال مي خواهي بروي خانه سوار اسب بشوي و 
بتازي؟! از همين ساندويچ حرف بزن! 40سال است كه توي شهر آمده، 

هنوز از شهر حرف نمي زند.
    نوبل حق شاملو است 

چند روز قبل، پيش شاملو بودم. گفتم شــما استحقاق جايزه نوبل را 
داريد. به نظر من تا شاملو زنده است، استحقاق با اوست! چهل پنجاه سال 
حاكم بر ادب ما بوده است. وقتي هم كه كتاب هايش را بررسي مي كني 
مي بيني شعر ماندگار زياد دارد. من عميقا فرخزاد را شاعرتر از شاملو 
مي دانم. عميقا. از نظر شعريت فرخزاد شاعر تر است، ولي تعداد شعرهاي 
خوبي كه از شاملو مي ماند، بسيار است. او مسلط بر زمانه ماست. به هر 
صورت سكه زمانه ما به نام شاملو خورده است... در ايران به چهارپنج نفر 
توهم جايزه نوبل دست داده است! خبرنگار را وامي دارند تا از آنها بپرسند 
كه چندين بار كانديداي نوبل شده اند!... اگر از من بپرسند چه كسي در 
ايران اليق است، من مي گويم شاملو. بقيه هم شوخي نكنند و لوس بازي 
درنياورند. البته اگر به آنها جايزه بدهند حرفي نيست، من هم خوشحال 

مي شوم. اما تا شاملو زنده است، استحقاق با اوست.
 چطور نمي فهمند اگر بنويسم پوستشان را مي كنم؟! 

بعد از اين نوشته اي كه راجع به خانم دانشور نوشتم و منتشر شده، خيلي 
از نويسندگان و شــاعران به من زنگ مي زنند، اظهار لطف مي كنند و 
مي خواهند راجع به آنها كتاب بنويسم! من خنده ام مي گيرد. چطور 
نفهميده اند كه بعد از 60سال اگر من راجع به آنها بنويسم پوستشان 
را مي كنم؟! چطور نمي فهمد؟ او حداقل بايد شــعور اين را مي داشت 
و مي فهميد. واويالســت اگر يك چنين اتفاقي بيفتد و من درباره اش 
بنويسم. زنگ مي زند، كلي قربان صدقه مي رود، دعوت مي كند، حتي 

آبليمو مي فرستد! اين مسخره است.
    رمان اخير دانشور ضعيف است

چند داستان كوتاه خانم دانشور درخشان بود. رمان اخيرش بد است. من 
نتوانستم بخوانم. حقيقتا نتوانستم. توهين بود به ذهن من. همانطور كه 
دولت آبادي توهين است به ذهن من. يعني ذهن من تند تر از اين حركت 
مي كند كه بنشينم فس فس بشنوم. مثالً بفهمم كه هستي معادل يك 

معني فلسفي است. اين حرف ها ديگر خيلي ابتدايي است. ساختمان 
»سووشون« از اول كه مي خواني واقعا محكم است. توي يك مهماني، 
تمام شخصيت ها معرفي مي شوند. اين را مي شود گفت از بالزاك گرفته، 
از تولستوي گرفته، ولي محكم است. شكي در آن نيست. اما رمان اخير 
]جزيره سرگرداني[ ضعيف است. حاال چرا در ايران اين طوري مي شود؟ 
من در سال56 در شب هاي كانون كه شب هاي شعر بود، گفتم اينجا 
جوانمرگي اتفاق مي افتد. بايد آن مقاله جوانمرگي را بخوانيد. معموال 

آدم هاي مملكت ما به 40 كه مي رسند تمام مي شوند.
    خواننده بامداد خمار كتاب من را بخواند خودكشي مي كند

داستان نويســي اصال دو دو تا چهار تا نيســت. عده اي فكر مي كنند 
اينطوري است. مثال من »معصوم پنجم« را براي پنج نفر، ده نفر، بيست 
نفر نوشتم. االن هم مدت هاست حروفچيني شده و دوباره مي خواهد 
چاپ شود ولي حوصله ندارم دوباره رويش كار كنم. خيلي هم دوستش 
دارم و يكي از بهترين كارهاي خودم مي دانم. ولي حقيقت اين است كه 
براي دو سه هزار نفر نيست. اين را بايد استادان دانشگاه ها درس بدهند. 
يعني يك كاري هم هست كه عام تر اســت؛ مثاًل »انفجار بزرگ«. اما 
»خانه روشنان« عام نيست. يك كتابفروش در يك مصاحبه  گفته بود 
اگر به خواننده اي كه »بامداد خمار« مي خواند، شما خانه روشنان را 
بدهيد، خواننده خودكشي مي كند. خب راست گفته بود. او بايد بامداد 
خمار بخواند. اگر خانه روشنان را بخواند، اصال گيج مي ماند. نمي فهمد 
چه خبر است... ببينيد بايد توي نوشتن انتخاب كني كه براي يك نفر 
مي نويسي، براي سه نفر، پنج نفر، صدهزار نفر، يك ميليون نفر. ممكن 
است من نتوانم براي يك ميليون نفر بنويسم. هيچ وقت امتحان نكرده ام 
كه آيا مي توانم كاري كنم كه مثالً همان بار اول، دو يا سه بار چاپ شود 

يا نه. هيچ وقت وسوسه نشدم...
    كار خرمشاهي پخته خواري است

ببينيد آقاي خرمشاهي مثال در مورد نقد حافظ كار خوبي كرده است. 
حافظ را هم همه مي شناسند. كتاب اين آقا هم مورد احتياج است، بايد 
هم پرفروش باشد. قرآن ترجمه كرده. چندتا ترجمه از قرآن داريم كه 
جزو ترجمه هاي متوسط است. خوب اين بايد پرفروش شود. بعد هم 
مي رود ســراغ مثال مثنوي و از اين قبيل. او پخته خوار است! اسمش 
را مي شود گذاشت پخته خواري. ده بيست سال ديگر تمام مي شود و 
ترجمه بهتري درمي آيد. حافظ نامه بهتري درمي آيد. يك نسخه بهتري 
از مولوي چاپ مي شود. بعد هم تمام است. اين جور كارها الزم است. نه 

اينكه نبايد باشد. اما بحث ما بر سر خلق آثار تازه است.
    سركوهي شده تاپ ترين روشنفكر مملكت! 

... در فضاي راحت و سالمي نيســتيم كه بتوانيم قضاوت كنيم... االن 
مشهورترين روشنفكر اين مملكت شده است فرج سركوهي. او رفيق 
من هم هست، اما آيا فرج سركوهي از نظر فرهنگ، تاپ ترين روشنفكر 
مملكت ماست؟! خوب مي دانيم كه نيست. حكومت، فرج سركوهي را 
تاپ ترين روشنفكر اين مملكت كرده كه برود بنشيند پهلوي گونتر 

گراس!... توي تلويزيون به ما فحش دادند، ما مشهور شديم. تمام شد.
    باغ بلور مال غصبي است 

»باغ بلور« مخملباف را خوانده ام. بدم هم نيامد. ولي به نظرم مال غصبي 
است. تكه اي از من برداشــته، تكه اي از دولت آبادي برداشته، تكه اي 
از احمد محمود برداشته. از هرجا دلش خواست برداشته است. اينها 
اوايل كه به حكومت رســيدند فكر كردند مي توانند هرچي را از هرجا 
دلشان خواست بردارند. شايد حاال عاقل تر شده باشد! بقيه كارهايش 
را خيلي نمي پسندم. از نگاهش خوشم نمي آيد. البته از موفقيت هاي 

او خوشحالم.
    خرقه ام را به مندني پور مي دادم

اگر خرقه اي داشتم مي دادم به شهريار مندني پور. خيلي به او اميدوارم و 
هنوز هم فكر مي كنم، كارهاي اساسي دارد مي كند. از همه نسل بعد هم 
يك سر و گردن بلندتر است... پريروز اينجا بود. كلي با هم جدل داشتيم. 

طي دو سالي كه با هم كار كرديم، خوب درس گرفت. خوب دانش هايي 
كه به او دادم آموخت. بعد هم خودش رفت چيزهاي ديگري ياد گرفت 

و براي خودش مستقل شد.
    يك داستان كوتاهم را به كل زندگي براهني نمي دهم 

براهني بايد بعد از 3سال يك كتاب حجيم دربياورد. به نظرم او مشكل 
مالي دارد. من اينها را جدي نمي گيرم. از اول هم دعواي من با اينها سر 
همين است كه من يك داستان كوتاهم را مثال معصوم پنجم را به همه 
زندگي اش نمي دهم... بسياري از كتاب هاي براهني هست كه سال ها 
پيش درآمده و كسي اصاًل باهاش كاري ندارد. تمام شده، رفته! منتها 
شيوه هاي تبليغي را بلدند و مدام سر زبان ها هستند، درمي آيد و مردم 
هم مي خوانند. بعد هم فراموش مي كنند. براي اينكه بعد يك كتاب 
فرنگي درمي آيد كه همه اين كارهــا را كرده. بعد مي فهمند كه 30 يا 

40سال پيش درآمده.
   محمدعلي جدي نيست، به دولت آبادي اميدي ندارم

بعضي كارهاي نويسنده اي مثل چهل تن را دوست دارم. محمدعلي فكر 
مي كنم ديگر كاره اي نيست. بيشتر روابط عمومي برايش مطرح است. 
خوشحال است كه دارد آدينه درمي آورد. به او گفتم حاضرم پول بگيرم 
و رمانت را برايت درست كنم. نخستين بار بود به كسي چنين چيزي 
مي گفتم. براي اينكه مي خواستم رويش را كم كنم! او يكي دو تا داستان 
كوتاه خوب دارد، اما بيشتر اهل روابط عمومي است... من خانم رواني پور 
را دوست دارم. او هم متأسفانه بيشتر غريزي نويس است. با اين همه 
تخيلي بسيار قوي دارد... راجع به دولت آبادي هم حرف هايم را زده ام. 
حرف هاي قرن نوزدهمي را كه در جواني شنيده همچنان ادامه مي دهد... 

اميدي به او نيست.
    محمود تســليم نگرش حزبي عقب مانده شده، فصيح 

مكانيكي مي نويسد
احمد محمود از نظر ساختن كاراكتر و ساختن فضا و مكان خيلي مقتدر 
است. ولي او هم بيشتر غريزي نويس است. چيزي نمي داند. يك نوع نگاه 
را در جواني گرفته و همان را ادامه مي دهد... ولي دو كتابش باارزش است 
براي اينكه بخوانند و فراموش كنند. »زمين سوخته« اش همانطور كه 
نوشتم فاجعه است. تسليم شدن به يك نگرش حزبي عقب مانده!  فصيح 
هم يكي دو كار نســبتا خوب دارد. او مكانيكي مي نويسد و هيچ وقت 
ضرورت نوشتن برايش مطرح نشد. بيشتر فروشنده است... او نويسنده اي 
است كه در حقيقت از اول طرح داســتانش را مي ريزد و از همان اول 
مي نويسد. براي من، نويسنده اي جدي نيست. با اينكه نگاه خوبي دارد، 

اما بيشتر مقلد دست چندم همينگوي است.
    براهني در همه  چيز ناتمام است

مشكل براهني اين است كه نه در شعر، نه در داستان و نه در نقد موفق 
نشده. در همه  چيز ناتمام است. يعني يك كاري كه همه به اتفاق قبول 
كنند ندارد. در نتيجه به لت و پار كردن ديگران مشغول مي شود!... او 
هم برايم جدي نيست. از هر سه جمله اي كه مي نويسد دو جمله اش 

زائد است!

قدرت و استقالل
سينماي ايران صاحب يك ستاره جديد شد

2سال از ورودش به سينما مي گذشــت. سال1377 با بازي 
در نقش هســتي مشــرقي در فيلم »قرمز« ساخته فريدون 
جيراني، ســيمرغ را به خانه برد. هديه تهراني در نيمه دوم 
دهه1370 با نقش هايي متفاوت و جديد يكي از ســتارگان 
سينماي ايران شد. داليل ستاره شدن تهراني را مي شود در 
موارد مختلفي بررسي كرد؛ همكاري با كارگردان هاي مهم، 
شــخصيت خودش كه قابليت ايجاد تفاوت را نشان مي داد، 
تفاوت با ديگر زنان هم بازي اش در فيلم ها، نقش هاي مقابلش 
و از همه مهم تر تصوير او كه واجد معنا و ارزش هاي جديد بود. 
در زمانه اي كه ايران در شتاِب تحول بود او در يك جامعه رو 
به پيشرفت، شمايل يك زن فعال، شاغل، توانمند در اجتماع، 
مادي گرا، باالتر از مــرد اول فيلم، غيرملتزم به ســنت هاي 
دست وپاگير، مســتقل، داراي اعتماد به نفس و جسارت باال، 
با پوشش هاي متفاوت را نشــان مي داد. تهراني قدر فرصتي 

را كه مســعود كيميايي به او داده بود، خيلي خوب دانست. 
بازي  متفاوتش در »سلطان« بسياري را به واكنش و تمجيد 
وادار كرد. تهراني در گفت وگويي قديمي گفته بود كه به طور 
اتفاقي از طرف آزيتا حاجيان و محمدرضا شريفي نيا پيشنهاد 
بازيگري دريافت كرده و جواب داده: »نه!« و بعدها مثل خيلي 
از بازيگران آن سال ها به شكل كاماًل اتفاقي و از روي عكسي 
كه در دفتر تهيه كننــده بوده، براي بــازي در نقش »مريم 
كوهساري« انتخاب شده و براي نخستين فيلمش 600هزار 
تومان هم دســتمزد گرفته است. مســير رو به محبوبيت را 
با بازي در فيلم هاي »غريبانه«، »شــوكران«، »ســياوش«، 
»دست هاي آلوده«، »پارتي«، »آبي«، »چتري براي دو نفر« 
و... ادامه داد. او حاال سوپراستار زن سينماي ايران بود. زني كه 
در يك جامعه مردساالر، حرف زور را نمي پذيرد و در تالش 
براي مستقل شدن مي جنگد. بسياري از زناِن بازيگِر هم دوره 

او، فقط با پشتوانه زيبايي ظاهري وارد سينما شده بودند و اين 
نكته بود كه هديه تهراني را محبوب تر مي كرد.

اين بازيگر پيشــنهاد بازي در 2فيلم را رد كرده است. 2فيلم 
و نقشــي كه اين تصميم را تعجب برانگيز مي كند؛ نقش ليال 
حاتمي در »ليال« ساخته داريوش مهرجويي و عسل بديعي 
در »بودن يا نبودن« ســاخته كيانوش عيــاري. از طرفي در 
كارنامه اش همكاري با كارگردان هاي مطرحي ازجمله عباس 
كيارستمي، بهمن فرمان آرا، ناصر تقوايي، مسعود كيميايي، 
فريدون جيراني، اصغر فرهادي، سيروس الوند، بهروز افخمي، 

احمد اميني و بهمن قبادي به چشم مي خورد.
او در دهه1380، هر سال تقريبا با حضور در 3فيلم، روي پرده 
سينما ديده مي شــد. تا نيمه هاي اين دهه نيز همان ستاره 
درخشان بود. رفته رفته اما با غيبت چند ساله اش، كم رنگ تر 
از آن گذشته پُرفروغ شد و چند سالي است كه بازگشته است.

مگر خورشيد روي بپوشانددور از مركز
تماشاي پرواز تاريكي در آسمان آفتاب

سال من او
رضا اميرخاني با انتشار رمان من او در 

ادبيات داستاني درخشيد

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

سياست هاي فرهنگي دولت اصالحات پس از دو سال خود را نشان مي داد. 
تعداد كتاب هاي چاپي كم كم زيادتر مي شد. مميزي بر كتاب ها كاهش پيدا 
مي كرد و فضاي مطبوعاتي منتظر و مهياي استقبال از آثار جديد داستاني بود. 
نويسندگان جديد از راه مي رسيدند. حضور نويسندگان جديد، تنوع نگاه هاي 
نويسندگان، حضور پررنگ تر و جريان سازان نويسندگان زن از ويژگي هاي 
اين دوران بود. نويسنده جواني كه 4سال قبل با رمان »ارميا« نخستين اثر 
داستاني اش را نوشته  بود، اما آنچنان كه بايد و شــايد ديده نشده بود. رضا 
اميرخاني در اين ســال رمان »من او« را منتشر كرد. كتاب از ابتداي انتشار 

تبديل به پديده آن سال ادبيات داستاني شد و همچنان بعد از گذشت 21سال 
از انتشارش خواننده دارد و تجديد چاپ مي شود. من او با استفاده از رئاليسم 
جادويي سرنوشت علي فتاح را از دوران رضاخان و كشف حجاب در تهران 
آغاز و تا پيروزي انقالب اسالمي و دفاع مقدس روايت مي كند. نثر داستان روان 
و ريتم تندي دارد. اميرخاني رمز جذابيت و داستان گويي را آموخته و از آن 
بسيار بهره گرفته است. رمان ديگري كه در اين سال بسيار مورد ستايش شد. 
رمان»هيس: مائده؟ وصف؟ تجلي؟« نوشته »محمدرضا كاتب« بود. كاتب 
كه پيش از اين با داستان هاي كوتاه جنگي اش در كتابي با نام »دوشنبه آبي 
ماه« تجربه هاي اوليه را از سر گذرانده بود، رمان هيس را، پيچيده نوشته و 

مهم ترين ويژگي آن عدم قطعيت است. رمان روايت سه شخصيت است؛ يكي 
جهانشاه، قاتلي زنجيره اي كه 17زن را به قتل رسانده است، دومي پاسباني كه 
در تصميم گيري مشكل دارد و گاه خشن است و گاه دلرحم و آخر نويسنده اي 
كه با مغزي له شــده كنار اتوبان افتاده است. فضاي رمان كاتب تلخ و خشن 
است. شكل روايت او و استفاده از جريان سيال ذهن، داستان او را فرماليستي 
و سخت خوان كرده بود. فريبا وفي نويســنده پركار و مشهور دهه1380 در 
اين سال مجموعه داستان »حتي وقتي مي خنديم« را منتشر كرد. كتاب، 
مجموعه اي از 21داستان كوتاه است. داستان ها پيرنگ چندان پيچيده اي 
ندارند و بيشتر بر اثر حادثه اي شروع مي شوند. شخصيت اصلي اكثر داستان ها 

زن هستند و هر كدام درد و مشكلي جهان شمول و زنانه را روايت مي كنند. 
رمان تحسين شده ديگر اين سال »نيمه غايب« نخستين رمان حسين سناپور 
از شاگردان هوشنگ گلشيري بود. رمان نيمه غايب روايت نسل جوان بعد از 
جنگ است. سرگشته و تنها، نه در قهرماني ها آرمان هاي نسل قبل شريك 
بودند، نه در آينده تصوير روشني مي ديدند. درگير پدرساالري و به دنبال هوايي 
براي تنفس بودند. رمان سناپور خوش خوان و روان بود و تحت تأثير فضاي 
پس از دوم خرداد بسيار خوانده و ستايش شد، اما مدتي در دوره دولت محمود 
احمدي نژاد انتشار آن ممنوع شد كه دوباره پس از سال 1392مجوز چاپ 

گرفت و همچنان تجديد چاپ مي شود.

  فرزاد سپهر      ��������������������������������������������������������������������������������

وقتي ذهــن ما بــه روشــنايي روزانــه عــادت دارد با كســوف يا 
خورشــيدگرفتگي، ناگاه جهان تاريك مي شــود و اين پديده آنقدر 
قابل توجه است كه بســياري از مردم را پاي تماشاي خود ميخكوب 
مي كند. آخرين خورشيدگرفتگي كامل قرن بيستم در تاريخ 20مرداد 
78خورشيدي برابر با 11آگوست 1999ميالدي رخ داد كه در ايران 
نيز قابل مشــاهده بود. در اين روز پديده خورشيدگرفتگي در بيشتر 
شــهرهاي ايران ازجمله تهران، اصفهان، همــدان، كرمان، مريوان و 
بروجرد ديده شد. حضور 20هزار گردشگر خارجي به همراه تعدادي از 
دانشمندان سرشناس جهان شامل 110پژوهشگر فرانسوي، 9دانشمند 
هندي، 4نفر آذربايجاني، 4نفر از ازبكستان، 11نفر ايتاليايي، 2نفر از 
اســتراليا و 13نفر از آمريكا در ايران كه بيشــتر در منطقه چادگان و 
در حاشيه زاينده رود مســتقر بودند، آماري قابل توجه براي صنعت 
گردشگري ايران رقم زد. هر چند به گفته رسانه ها ي گروهي سي نفره 
با شعار عليه آمريكا و بدحجابي در شــهر تاريخي اصفهان مشكالت 
ناپسندي براي گردشــگران ايجاد كردند و به گفته شاهدان به هنگام 
حضور گردشگران نيز شعارهايي به زبان انگليسي و فارسي بر ديوارهاي 
شهر اصفهان نوشتند كه شهرداري اصفهان آنها را پاك كرد. در نهاوند، 
ورزشگاه تازه تاسيس عليمراديان پذيراي گردشگران داخلي و خارجي 
بود كه در مدت حضور اين گردشــگران برنامه هايي فرهنگي مانند 
اجراي سرودهاي محلي، موسيقي ســنتي و نمايشگاه صنايع دستي 
انجام شد. آخرين خورشيدگرفتگي قرن بيستم در ايران از شهر ماكو 
در استان آذربايجان غربي در ساعت 14و 52دقيقه آغاز شد و در ادامه 
با عبور از شهرهاي مريوان، سنندج، كرمانشاه، نهاوند، الشتر، اليگودرز، 

درود، خمين، گلپايگان، اصفهان، شهركرد، ابركوه، رفسنجان و بم به 
شهر سراوان رسيد و از كشــور ايران به سمت پاكستان رفت. آخرين 
كسوف قرن بيستم در حدود ســاعت 16و 40دقيقه به تهران رسيد 
كه رئيس جمهور وقت نيز با حضور در رصدخانه خورشيدي مؤسسه 
ژئوفيزيك  دانشــگاه تهران اين پديده را مشاهده كرد. چشم پزشكان 
پيش از رويداد خورشــيدگرفتگي از خطرهاي مشاهده مستقيم اين 
پديده به مردم هشدار دادند و بر استفاده از عينك هاي مخصوص هنگام 
مشاهده اين پديده تأكيد كردند. همين توصيه ها و لزوم استفاده، موجب 
رونق بازار فروش عينك هاي ويژه خورشيدگرفتگي شد كه در مواقعي 
با ناياب شدن آن سرگرداني مردم را به دنبال داشت. نورپردازي مسجد 
امام اصفهان برجاي مانده از دوران صفوي كه با نام مسجد شاه اصفهان 
نيز خوانده مي شود، در زمان پديده خورشيدگرفتگي براي نخستين بار 

روي مناره ها، ايوان ورودي و گنبد اصلي اجرا شد.

معراج قنبري

جوبيلو، كابوس ابدي استقالل 
آبي هاي پايتخت در روزي كه خود را براي قهرماني آماده كرده بودند

 جام را به رقيب ژاپني واگذار كردند

پول كثيف
كت جادويي؛ يك داستان هندي

ورزش

سريال

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

براي هواداران كمي سن و سال دار استقالل، بدترين كابوسي فوتبالي اي 
كه پرسپوليس در آن نقشي ندارد، فينال جام باشگاه هاي آسيا برابر جوبيلو 

ايواتاي ژاپن است.
آبي ها، در نيمه نهايي اين بازي ها كه بهار1378 در تهران برگزار شد با گل 
طاليي علي موسوي در وقت اضافي، داليان واندا را 4بر 3 شكست دادند و 
جوبيلو را حريفي نمي دانستند كه جلوي سومين قهرماني شان در آسيا را 
بگيرد. 100هزار نفر به ورزشگاه آزادي آمدند تا قهرماني تيم مرحوم ناصر 
حجازي را جشن بگيرند. آبي ها، بازي را توفاني شروع كردند اما هر چه 
زدند به در بسته خورد. آنها، چنان پشت سر هم موقعيت خراب مي كردند 
كه بعدها ســيروس دين محمدي در مصاحبه اي گفت به نظر مي رسيد 
ژاپني ها دروازه شــان را جادو كرده بودند. آبي ها به خاطر از دست دادن 
موقعيت هايشان به سختي تنبيه شــدند و در نيمه اول دو بر صفر عقب 
افتادند. تك گل دين محمدي در دقيقه 66 هم بي ثمر بود و آبي ها، جامي 
كه حق خود مي دانستند و از پيش، آن را در دستانشان تصور مي كردند، 
به جوبيلو ايواتا دادند. اين شكست، سرآغاز بحراني جدي در استقالل شد. 
ناصر حجازي با تعويض فرهاد مجيدي در بين نيمه فينال و تعويض پرويز 
برومند با محمدعلي يحيوي براي بازي فينال با خشم هواداران روبه رو 

شده بود و نشانه هايي از اختالف بين او و بازيكنان در تيم ديده مي  شد. در 
نخستين بازي بعد از كابوس جوبيلو، شاگردان حجازي برابر سايپا 3بر يك 
جلو افتادند، همه  چيز بسيار عادي به نظر مي رسيد و مرحوم حجازي چند 
بازيكن اصلي اش را براي اينكه استراحت كنند بيرون كشيد. ورق، خيلي 
زود برگشت و استقالل 4بر 3 بازي را واگذار كرد. همين پايان كار حجازي 
در استقالل بود. علي فتح اهلل زاده در حكمي او را اخراج كرد و حجازي چند 
روز بعد، در گفت وگويي برخي بازيكنانش را متهم كرد كه به او خيانت 

كرده اند و باعث باخت استقالل برابر سايپا شده اند.

  محمدمسعود احدي       �����������������������������������������������������������������
 

 ســال1378، مجموعــه تلويزيوني »كــت جادويي« ســاخته 
محمدحسين لطيفي در 26قسمت روي آنتن شبكه سوم سيما رفت. 
 Karamati( اين سريال، كه با الهام از فيلمي هندي به همين نام
Coat - 1993( ساخته  شده بود، با روايت داستان نخ نماي »پول 
خوشبختي نمي آورد«، به مذمت ثروت مي پردازد و آن را مانع تعالي 

و رستگاري انسان مي داند.
 داستان درباره جواني به نام عماد است كه در شركتي ساختماني 
اشتغال  دارد. آقاي اســكويي كه رئيس اين شــركت است، كتي 
جادويي دارد كه جيب هايــش پول توليد  مي كند. اســكويي كه 
ثروت فراوانش او را دچار دردســرهاي زيادي كرده و آرامشش را 
برهم  زده  اســت، راه رهايي خود را از اين وضعيت خالصي از شــر 
اين كت مي بيند و آن را به عماد مي بخشــد. عماد كه پيش از اين 
فردي درستكار و ســالم بوده، به مرور آلوده ثروت و قدرت مي شود 
و ذات پاك خود را از دست  مي دهد. رامبد جوان كه در آن زمان به 
 سبب حضور در »خانه ســبز« از محبوبيت زيادي برخوردار بود، 
نقش كارمند را بازي مي كرد و بهزاد فراهاني نقش رئيس شــركت 

را. نيكو خردمند و فخري خوروش از ديگر بازيگران اصلي ســريال 
بودند. از نكات مثبت اين مجموعه مي توان به بازي خوب جمشيد 
اسماعيل خاني در نقش شخصيتي حيله گر و چاپلوس به نام قاپوچي 
اشاره  كرد. كت جادويي كه ضعف هايي در شخصيت پردازي، پيرنگ 
و كارگرداني داشت، نخســتين حضور محمدحسين لطيفي روي 
صندلي كارگرداني ســريال بود. لطيفي در سال هاي اخير اندكي 
از كارگرداني فاصله گرفته و بيشــتر به اجــرا و اين اواخر بازيگري 

مي پردازد.

آگهی
به انتخاب

عبدالرضا نعمت اللهی



4صفحــه

 خانه اي در قلب تهران
خانه هنرمندان ايران تاسيس شد 

نفس مي زند موج* 
راه اندازي » اركستر موسيقي ملي ايران«

ريچارد سوم در تئاتر شهر
رابطه مطبوعات و تئاتر تيره و تار شد

تجسمی

موسيقی

تئاتر

  ندا زندي   �����������������������������������������������������������������������������������
در سال1378، انتشارات »فرهنگ معاصر« كتاب »دايره    المعارف هنر« 
رويين پاكباز را به بازار عرضه كرد؛ يكي از آثار مهم ناشري كه از همان آغاز 
فعاليتش متوجه كمبود كتاب   هاي مرجع در زمينه   هاي مختلف شده بود 
و تالش كرد تا قدمي مؤثر در راه جبران اين نقصان بردارد. داوود موسايي، 
مدير نشر فرهنگ معاصر، در دهه40براي كار به تهران آمد و در چاپخانه 
»خرسند« مشغول به   كار شد و چون اين كار را با روحياتش هماهنگ نديد، 
به سبب آشنايي خانوادگي   اي كه با مدير نشر »آذر«- مرتضي عظيمي- 
داشت، شاگرد كتابفروشي او شد. داوود موسايي طي سال   هاي1345تا 
1360كارهــاي متفاوتي انجام داد كــه يكي از آنهــا ايندكس كردن 
فرهنگ   هاي لغات بود. او در اين   باره در كتاب »تاريخ شفاهي نشر ايران« 
گفته: »براي اين كار كارگاهي راه   اندازي كردم با حدود 20نفر پرســنل 
و ســپس مرحله تكميل آن راه   اندازي يك كارگاه صحافي كتاب بود كه 
بيشــتر فرهنگ   هاي لغت صحافي مي   كرد، مجموعا در اين دو كارگاه 
حدود 40نفر مشغول به   كار بودند. تا سال1359اين كار را انجام مي   دادم 
و از سال1360رسما كار نشر را شروع كردم«. او در سال1360با دريافت 

امتياز چاپ و نشر آثار سليمان حييم از خانواده او، وارد مرحله جديدي 
از زندگي حرفه   اي خود شــد. او در ابتدا نام »واژه« را براي انتشــاراتش 
برگزيد اما وقتي متوجه تكراري بود اين نام شد عنوان »فرهنگ معاصر« 
را جايگزين آن كرد و آرم اين انتشارات نيز توسط ابراهيم حقيقي طراحي 
شد. فرهنگ معاصر اكنون به   عنوان ناشر مرجع فرهنگ   هاي مفيد بسياري 
همچون »فرهنگ معاصر پويا« محمدرضــا باطني و »فرهنگ معاصر 
هزاره« علي   محمد حق   شناس شناخته مي   شــود. البته اين انتشارات، 
عالوه بر چاپ فرهنگ   هاي انگليسيـ  فارسي، فرهنگ   هاي فرانسه، عربي، 
آلماني، فرهنگ   هاي تخصصي )روانشناسي، حقوق و...(، كتاب   هاي علمي، 
رمان   هاي ايراني همچون »كليدر« و »دايي    جــان ناپلئون«، رمان   هاي 
ترجمه مثل »آبلوموف« و »نفوس مرده« و كتاب   هاي تحليلي »فانوس 
جادويي زمان؛ نگاهي به رمان در جســت   وجوي زمان از دست رفته اثر 
مارسل پروست« و »پنج اقليم حضور؛ بحثي درباره شاعرانگي ايرانيان« 
)هر دو اثر داريوش شايگان( را به چاپ رسانده و به   كار خود تنوع ستودني و 
قابل توجهي بخشيده است. اخيرا ويرايش تازه   اي از دايره    المعارف هنر در 

يك جلد از سوي اين نشر روانه بازار شده    است.

بوي كافور، عطر ياس 
فضاي ملتهب سياسي، درگيري   هاي دو جناح و بهار مطبوعات بر 

فيلم   هاي ايراني تأثير مي   گذارد

دادگاه، بيمارستان و گورستان
نفرت، روي ديگر سكه عشق

سينما 

وانكاوی معاصر ر

سعيد مروتي ������������������������������������������������������������������������������
در بهار78آنچه واضح به   نظر مي   رســيد، عزم راسخ جناح راست براي 
استيضاح وزير ارشاد بود. در كمتر از 2 سال تغيير فضاي فرهنگي كشور 
صداي محافظه كاران را درآورده بود. در كوتاه زماني هم آســمان نشر 
آفتابي شده بود، هم مطبوعات تولدي ديگر را تجربه كرده بودند و هم 
سينما با فراغ بال بيشتر به حركتش ادامه مي   داد. اما تغييرات رخ داده 
در تمام اين حوزه   ها، با مخالفت   هاي جدي در تريبون   هاي رسمي مواجه 
مي   شد. طبيعي بود كه پس از باز شدن فضايي بسته، محصوالتي سطحي 
هم به ميدان بيايند. همينطور كه طبيعي بود مخالفان دولت خاتمي، 
سياســت   هاي فرهنگي دولت او را برنتابند. دوبــاره بحث   هاي ابتداي 
دهه70 باب شــده بود. بحث   هايي كه در نهايت خروجي   اش استعفاي 
خاتمي از ارشــاد بود. اين بار اما او رئيس دولت بود و قصد كناره   گيري 
هم نداشت. آنچه واضح به   نظر مي   رسيد سياسي شدن فضاي جامعه   اي 
بود كه قبل از دوم خرداد، به سياســت گريزي عــادت كرده بود. حاال 
روزنامه   هاي سياسي تيراژي افســانه   اي يافته بودند. كتاب   هايي مجوز 
نشر مي   گرفتند كه سراغشان را تا همين چند سال قبل، فقط مي   شد 
از بساط افستي   ها و كهنه فروشان گرفت. و در سينما فيلم   هايي جلوي 
دوربين مي   رفت و اكران مي   شد كه قطعا قبل از دوم خرداد نمي   شد به 
آنها فكر كرد. در چنين شرايطي عطاءاهلل مهاجراني به مجلس شوراي 
اسالمي رفت تا در جلسه استيضاحش حاضر شود. مهم   ترين استدالل 
نمايندگان مخالف در حوزه سينما، بي   اعتنايي به فيلم   هاي دفاع   مقدس 
و رواج توليدات ســطحي و مبتذل بود. جايي كه مهاجراني با اشاره به 
ســيمرغ   هاي فيلم و كارگرداني جشــنواره هفدهم فجر به »هيوا«ي 
رســول مالقلي پور، اتهام بي   اعتنايي به فيلم دفاع   مقدس را رد و درباره 
ابتذال هم با هوشمندي جواب منتقدانش را داد. در نهايت مهاجراني 
وزير ارشاد ماند و بهارستان را با موفقيت ترك كرد. در روزهاي پيش از 
استيضاح روزنامه   ها صحنه نبرد مدافعان و مخالفان وزير ارشاد بود. دو 
قطبي قبل از دوم خرداد همچنان ادامه داشت. يك طرف شورجه و ناصر 
شفق و حبيب   اهلل كاسه ساز ايستاده بودند و طرف ديگر افخمي و درويش 
و خانه سينمايي ها. سينمايي كه بعد از نخل طالي »طعم گيالس« با 
»بچه   هاي آسمان« نامزدي اســكار را هم تجربه كرده بود، از فضاي باز 
ايجاد شده بهره مي   گرفت و از اكشن به ســينماي اجتماعي، ملودرام 
عاشقانه و فيلم   هاي تين ايجري تغيير مسير مي   داد. اكران78 ،سال اكران 
»قرمز« و »دو زن« بود. فيلم   هايي كه آيينه تغييرات جامعه ايران بودند. 
سالي كه »مصايب شيرين« و »دختري با كفش   هاي كتاني« اكران شدند 
و آسمان هم بر زمين نيامد. سالي كه كيميايي ابتدا فرياد زد بعد اعتراض 
كرد. تابستان داغ 78با ماجراي كوي دانشگاه داغ   تر و ملتهب   تر شد. تيتر 
روزنامه   ها هم تند   تر شد. جشنواره هجدهم كه از راه رسيد مشخص شد 
كه سينماي ايران چقدر از فضاي ملتهب سياسي تأثير گرفته است. اين 

سياسي   ترين جشنواره ادوار فجر بود و سيف   اهلل داد با خوش سليقگي 
براي دو چهره شاخص سينماي سياسي بزرگداشت گرفت و مرور آثار 
برگزار كرد. مهم   تر اينكه فرانچسكو رزي و كنستانتين گوستا گاوراس 
براي مراسم بزرگداشت شان به تهران آمدند. در بهار مطبوعات، فرمان آرا 
بــا رزي مصاحبه كرد و كيميايــي به گفت   وگو بــا گاوراس پرداخت. 
فرمان آرايي كه سرانجام موفق شده بود در سينماي پس از انقالب فيلم 
بسازد و با »بوي كافور، عطر ياس«اش فاتح سيمرغ   ها شد. كيميايي هم 
با »اعتراض« صريح   ترين فيلمش را پس از 2دهه ساخته بود؛ فيلمي كه 
صراحت سياسي   اش جناح راست را برآشفت و پيش   بيني   اش از آينده 
اصالحات جناح چپ را آزرد؛ فيلمي كه به   صــورت توامان هم روزنامه 
شريعتمداري از آن انتقاد كرد هم روزنامه شمس الواعظين. »متولد    ماه 
مهر«، »مرد باراني«، »عروس آتش« و »موميايي-3« هر يك به   نحوي 
تحت   تأثير فضاي سياسي بودند يا رخدادهاي اخير را بازتاب مي   دادند 
يا از فضاي ايجاد شده بهره   مند شــده و به سمتي مي   رفتند كه قبل از 
دوم خرداد نمي   شد، رفت. حاتمي كيا اما از صراحت  »آژانس شيشه   اي« 
به نمادگرايي »روبان قرمز« رسيد و در اوج التهاب، مخملباف »سكوت« 
ساخت تا گامي ديگر براي نزديك   تر شــدن به محافل جهاني بردارد. 
مهم   ترين فيلمساز دهه60به سوداي تكرار موفقيت   هاي كيارستمي، همه 
دستاوردهايش را از دست مي   داد. درحالي   كه ديويد لينچ هم با »داستان 
استريت« فيلمي كيارستمي وار ساخته بود خيلي نمي   شد از مخملباف 
انتظار داشت. در سال پرماجراي78سينماي ايران تالش مي   كرد، مثل 
روزنامه   هاي سياسي پرتيراژ صريح و تند و تيز باشد. غيرسياسي   ترين 
فيلم   ها هم عمال در بستري ملتهب مورد ارزيابي قرار مي   گرفتند و حاال 
ديگر صفت ابتذال نه در صفحات نقد فيلم كه در تريبون   هاي رسمي و 
براي اهداف و اغراض سياسي به   كار برده مي   شد. در اسفند   ماه 78وقتي 
انتخابات مجلس هم پس از رياست   جمهوري و شوراها توسط جناح چپ 
فتح شد؛ سينماي ايران هم در پارلمان اصالحات نماينده داشت. بهروز 
افخمي پس از فراغت از ساخت »شــوكران« به فهرست مشاركت راه 
يافت و مثل بقيه افراد فهرست به مجلس رفت. در انتهاي سال78به   نظر 

مي   رسيد روزهاي بهتري در انتظار سينماي ايران است.
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كوچه »شالي فروش   ها« هنوز خاطره آن روز سياه را در خود دارد. 
فريادهاي فائزه و فتانه، 2 خواهري كه در اين كوچه تهران قرباني 
انتقام و اسيدپاشي شــدند، هنوز در ياد اهالي اين كوچه هست. 
لباس   هاي سوراخ شده و چهره   ها و دست   هاي تاول زده دختراني 
كه از درد به   خود مي   پيچيدند. حميدرضا و همدســتانش پس از 
ارتكاب اين عمل، متواري شدند. حميدرضا خيلي زود دستگير و با 
حكم سنگين دادگاه انقالب به جرم ايجاد هراس و رعب و وحشت 
عمومي در ســال1378به دار آويخته شد؛ مجازاتي كه بعد   ها در 
جنايت   هاي مشابه تكرار نشد. عاشق جوان در همان بازجويي اوليه 
به جرم خود اعتراف كرد و دليــل آن را مخالفت دختران جوان با 

پيشنهاد ازدواج او و برادرش دانست.
در همان ســال فريدون جيراني فيلم قرمز را روي پرده برد. قصه 
پرتنش فيلم ماجراي عشق جنون آميز مردي است كه در مسير اين 
شيدايي خيالي همسرش را بي   رحمانه آزار مي   دهد. خواستن به هر 

قيمت كه در اينگونه رويدادها ديده مي   شود، اگر به سرانجام نرسد، 
به ناكامي شديدي منجر خواهد شــد كه مسير عشق را به سوي 
نفرت تغيير خواهد داد. در اينگونه موارد عشق با كاميابي مترادف 
دانسته مي   شــود هر چند اين كاميابي مي   تواند ذهني يا جسمي 
و خيالي يا واقعي باشــد اما ناكامي در آن سرخوردگي و ياس به 
همراه خواهد داشت به   خصوص هنگامي كه اين احساس از معناي 
انساني و احترام تهي باشد. هر قدر مسير ذهني اين شيدايي خيالي 
و رؤيايي باشد، عظمت آن بيشتر و فقدان آن نيز دردناك   تر خواهد 
بود. نتيجه چنين سرخوردگي، فقدان و اندوه، خشم و نفرت خواهد 
بود. آزار، قتل، تجاوز و جنايت نتيجه طي شدن چنين مراحلي در 
دلدادگي و شيدايي است. زيرا وصال به اين محبوب خيالي چنان 
هيجاني در عالم تصورات فرد ايجاد كرده كه تحمل درد ناكامي و 
منتسب كردن آن به   خود ويرانگر خواهد بود بنابراين خشم و نفرت 
روي ســوژه ناكام   كننده كه در اين ماجرا معشوق بدعهد است، 
تخليه خواهد شد. دادگاه، بيمارستان و گورستان مقصد ناخواسته 

اين عشق   ورزي   هاي خيالي خواهند بود.
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ناشر فرهنگ نامه ها 
انتشار »دايره    المعارف هنر« در سال1378

نشر
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خانه هنرمندان ايــران خيلي زود به يك نهــاد فرهنگي كليدي در 
تهران تبديل شــد؛ موقعيت جغرافيايي اين ســاختمان و محوطه 
ســبزي كه بعدتر به پارك هنرمندان تغيير نام داد نقش مهمي در 
جذب عالقه   مندان به اين ساختمان داشــت. به واقع نقش مركزي 
اين نهاد در منطقه 6يكي از داليلي بود كــه در طول 2دهه بعد، به 
تبديل منطقه 6به يك مركز فرهنگي منجر شــد. اين ساختمان تا 
سال 1377و به   صورت يك ساختمان نيمه متروكه در اختيار ارتش 
قرار داشت. باغي كه بنا به اسناد باقي مانده در دوره قاجار در اختيار 
كامران ميرزا، پســر ناصرالدين   شــاه بود و بعدها كارمندان سفارت 
اتريش به نام فيشــر بخشــي از آن را خريد و باالي ميدان فردوسي 
امروزي به فيشرآباد معروف شد. شهرداري تهران با در اختيار گرفتن 
ســاختمان، بازســازي آن را برعهده گرفت. حضور بهروز غريب   پور 
در اين بازســازي اهميت زيادي دارد. او كه مســئوليت بازســازي 
ساختمان و تأسيس خانه هنرمندان ايران را برعهده مي   گيرد، بعدتر 
نخستين مدير اين نهاد فرهنگي هم مي   شود. اعضاي هيأت مؤسس 
از ميان چهره   هاي فرهنگي و هنري مختلف انتخاب شدند؛ مرتضي 
مميز )طراح گرافيك(، غالمحســين نامي )نقاش(، ايرج كالنتري 
)معمار(، غالمحسين اميرخاني )خوشــنويس(، ايرج راد )بازيگر(، 
كامبيز روشــن   روان )آهنگســاز(، حميداهلل رضايي )مجسمه   ساز(، 
محمدرضا عبدالمكيان )شاعر( و يداهلل صمدي )فيلمساز( با امضاي 
اساســنامه در 6فصل به تاريخ 15اسفند   ماه ســال 1378به فرايند 
تأسيس اين نهاد رسميت دادند. هر چند كه اين ساختمان يك   ماه 
قبل و با حضور ســيدمحمد خاتمي، رئيس   جمهوري وقت، رســماً 
افتتاح شــده بود. بهروز غريب   پور تا ميانه دهه 1380مديريت خانه 
هنرمندان ايران را برعهده داشــت. با كنار رفتــن او، مجيد جوزاني 

مديريت خانه هنرمندان را عهده   دار شد. او كوشيد فعاليت   هاي اين 
نهاد را گســترش دهد، ازجمله اينكه 4نگارخانه و 2تاالر جديد را به 
اين ساختمان افزود. تماشاخانه ايران   شهر هم در دوران مديريت او 
جنب خانه هنرمندان ايران تأسيس و به سال 1388افتتاح شد. طرح 
تأسيس اين تاالر در سال 1381تصويب شده بود و ساختش در سال 
1385آغاز شد. دوران مديريت او هنوز طوالنی   ترين دوران رياست 
بر اين مركز به   حساب مي   آيد و همين تداوم باعث شد تا نقش   اش در 
اين نهاد به چشم بيايد. با كنار رفتن او، مجيد سرسنگي به مديريت 
خانه هنرمندان ايران منصوب شد. سابقه او در عرصه تئاتر باعث شد 
تا تماشاخانه ايران   شهر به نهادي مركزي و مهم در تئاتر ايران تبديل 
شود. او تا سال 1392مديريت اين مركز را عهده   دار بود و سپس راهي 
دانشگاه تهران شد. از سال 1392مجيد رجبي   معمار، مدير اجرايي 
خانه هنرمندان ايران است. او كه متولد سال 1340است و در ابتداي 
دهه 1370ســابقه همكاري با مرتضي آويني را داشت و تا پيش از 
رياست بر خانه هنرمندان ايران، مديرعامل بنياد فرهنگي روايت و 
رئيس هيأت   مديره مؤسسه روايت فتح را عهده   دار بود. خانه هنرمندان 
ايران هم   اكنون يكي از مهم   ترين نهادهاي فرهنگي تهران و حتي ايران 
به   حســاب مي   آيد، آنچنان كه حتي جاي بسياري از فرهنگسراها را 

به   عنوان مراكز عمده فرهنگي گرفت.

    حسين عصاران    ����������������������������������������������������������������������
در ســال1377و در ميان توجه و تمركز به راه   گيري دوباره موسيقي 
پاپ، »اركستر موســيقي ملي ايران« نيزپس از مدت   ها ايده   پردازي 
راه   اندازي شد. اين اركستر را مي   توان نماد جريان موسيقايي موسوم 
به »موسيقي ملي«دانســت كه قائل به بهره   گيري موسيقي ايراني از 
آموزه   هاي موســيقي كالســيك غربي بوده و از ابتداي قرن حاضر با 
ايده   ها و فعاليت   هاي هنري كلنل علينقي وزيــري و در مرتبه بعدي 
روح   اهلل خالقي نظم و نضج گرفته اســت. در نگاهي تاريخي رويكرد 
اين نحله فكري را مي   توان ميان دو جريان متضاد »سنت    پســند« و 
»غرب   گرا« موسيقي ردگيري كردكه اولي قائل به حفظ خوانش   هاي 
كالسيك ازسنت رديف   نوازي موســيقي ايراني بوده و ديگري هم كه 
به سركردگي غالمحسين مين   باشيان به پيروي مطلق از آموزه   هاي 
موسيقي كالسيك غربي و حركت در آن مسير تمايل دارد. در شرايطي 
كه هر كدام از اين جريان   ها با انتخاب پســوندهايي چون »موسيقي 
اصيل« و »موسيقي علمي« به   دنبال جلوه   دهي و ارزشگذاري بر رويكرد 
موسيقايي دلخواهشان بودند، اين جريان ميانه نيز با اطالق »موسيقي 
ملي«روند كاري خود را متمايز كرد و پس از فراز و نشيب   هايي در 3دهه 
ابتدايي قرن، به جايگاهي مشخص رسيد. شكل   گيري »هنرستان عالي 
موسيقي ملي«، پاگيري برنامه »گل    ها« و راه   اندازي »اركستر راديو و 
تلويزيون ملي ايران« و »اركستر صبا« را مي   توان از مظاهر اين جريان 
دانست كه بيشتربه پشتوانه تصنيف   هاي محبوب   شده   اي كه در اين فضا 

ساخته مي   شد به جرياني قدرتمند و مورد پسند عام و خاص بدل شد.
اما با برگزيدگي جريان معطوف به »مركز حفظ و اشــاعه موســيقي 
ايراني« )به   عنوان ادامــه   اي بر نگرش موســيقي   دانان قائل به اصالت 
موسيقي پيشا راديويي( در دهه60، جريان موسوم شده به »موسيقي 
ملي« هم دســت كم از منظــر حمايت   هاي رســمي، كم   جلوه و جز 
مواردي چون كارهاي حسين دهلوي و كامبيز روشن   روان ساكن شد. 
هم   اكنون الزم است بدانيم آنگاه كه مجموعه   اي از آثار حسين دهلوي 
در سال1369توسط مؤسسه »ماهور« منتشر شد، شوراي صدور مجوز 
مركز سرود و آهنگ   هاي انقالبي وزارت ارشاد پايين   ترين درجه هنري 
)رتبه 3( را به اين مجموعه ارزشمند داده بود. اين رويكرد انحصارطلبانه 
رفته   رفته و با تغيير فضاي جامعه رو به تغيير گذاشت و تحت   تأثير اتفاقات 

پس از دوم خرداد به ساختار بخشــي اركستري 65نفري با تركيبي از 
ســازهاي ايراني و غربي و مديريت هنري و رهبري فرهاد فخرالديني 
منجر شد. اركستر موسيقي ملي ايران، فعاليت رسمي خود را در اسفند 
1377و با اجراي كنسرتي از آثارعلي تجويدي، فخرالديني و حسين 
عليزاده و خوانندگي محمدرضا شجريان و رهبري فرهاد فخرالديني 
در تاالر وحدت آغاز كرد؛ اما معرفي گســترده   تر اين اركستر در مرداد 
1378و طي 4شب اجراي شكوهمند )با 110 نوازنده و گروه همخوان و 
خوانندگي محمدرضا شجريان( در كاخ »چهلستون« اصفهان اتفاق افتاد 
كه استقبال گسترده عمومي از ويدئوي منتشر شده ازآن اجرا، نشانه   اي بر 
موفقيت اين برنامه و عالقه عمومي به چنين فضايي از موسيقي حساب 
مي   شود. اين روند خيلي زود به معرفي و محبوبيت گسترده خواننده   هاي 
تازه اين اركستر، يعني عليرضا قرباني و فاضل جمشيدي منجر شد كه 
پرفروشي آلبوم   هاي منتشر شده از صداي آنها )به   ويژه علير  ضا قرباني( 
راه تازه   اي را پيش پاي بازار موســيقي ايران گذاشت. همچنان كه هم 
اينك و در انتهاي قرن، خوانندگان معطوف بــه اين جريان همچون 
علير  ضا قرباني، ساالر عقيلي، محمدرضا معتمدي، همايون شجريان، 
پوريا اخواص و... از يك سو به   عنوان جلوه   گاه موسيقي به   اصطالح »فاخر« 
مورد استقبال نهادهاي رسمي قرار گرفته   اند و از سوي ديگر هم جزو 

چهره   هاي محبوب براي توده مردم.
* برگرفته از كالم ترانه »موج« ســروده    فريدون مشيري كه در اجراي 

چهلستون با صداي شجريان بازاجرا شد�

مهرداد رهسپار ��������������������������������������������������������������������������
رابطه تئاتر و مطبوعات در نيمه دوم دهه 70 بدون هيچ دليل خاصي، 
ناگهان بسيار تيره و تار  شد زيرا اغلب كساني كه به   عنوان منتقد تئاتر 
در نشريات مي نوشتند، هنوز براي نوشتن يك نقد تئاتر يا حتي نوشتن 
يك مرور ساده بر اجراي يك نمايش آزموده نبودند. به همين دليل از 
ميان همه موضوعاتي كه مي شــد درباره تئاترها نوشت، گاه چنان به 
مسائل عجيب، بي ربط و دور از ذهني مي پرداختند كه موجب اعتراض 
گروه هاي تئاتري مي شد. دو مورد از عجيب ترين و رايج ترين موضوعات 
نقد در نيمه دوم  دهه70، يكي اعتراض به حضور بازيگران تلويزيون و 
سينما در تئاتر بود و ديگري اعتراض به كارگردان نمايش به اين دليل 
كه چرا فالن متن كالسيك را به درستي اجرا نكرده است. در اين ميان 
نقد نمايش هاي »دايره گچي قفقازي« به كارگرداني حميد سمندريان 
در سال 1377 و »ريچارد سوم« به كارگرداني داوود رشيدي در سال 
1378نشان داد كه مطبوعات ايران چقدر متخصص در برتولت برشت و 
ويليام شكسپير دارد! ريچارد سوم بر سر مسئله حضور بازيگران سينما و 
تلويزيون در زمان خود بحث برانگيز شد، درحالي   كه اغلب بازيگران اين 
نمايش سابقه اي طوالني در تئاتر داشتند، اما ظاهرا نسل جديد منتقدان 
اين نكته را فراموش كرده و تصميم داشتند هر طور كه شده، نقدي در 
حمايت از شكسپير و در نكوهش داوود رشيدي بنويسند. اين مسائل 
موجب شد تا جالل ستاري، ســعيد پورصميمي، فاطمه معتمدآريا 
و داوود رشــيدي به مجله نمايش آمده و ميزگردي تشكيل دهند تا 

به رگبار انتقادها پاسخ دهند. مسئله اين بود كه همه اعتراض كردند 
كه چرا داوود رشيدي نمايشنامه ريچارد سوم شكسپير را كامل اجرا 
نكرده و بعضي صحنه ها را حذف كرده است و چرا در اجراي شكسپير از 
بازيگران سينما و تلويزيون استفاده كرده است. با همه اين نقدها نمايش 
ريچارد سوم در سال 1378در زمره نمايش هاي پرفروش بود. بسياري 
از تماشاگران براي ديدن بازي فاطمه متعمدآريا و سعيد پورصميمي در 
نقش ريچارد به سالن اصلي تئاترشهر آمدند. داوود رشيدي با بهره گيري 
از بازيگران خوب موفق شده بود تا اجرايي از شكسپير به صحنه ببرد كه 
بتواند دست   كم بخشي از تماشاگران خود را راضي نگاه دارد. هر چند 

منتقدان روي خوشي به اين اجرا نشان نداده بودند.

يك تكه از صداي تو
 »مرد بي   مورد« اثر محمدسعيد ميرزايي مجموعه   اي است 
كه جريان پيشرو غزل در سال   هاي دهه هفتاد را نمايندگي 

مي   كند

مرتضي كاردر �����������������������������������������������������������������������
انگشت    ها به نرمي، بر شيشه   ها زدند/ با حالت اشاره كسي را 
صدا زدند/ انگشت   هاي سبز بريده، تمام شب/ بر شيشه   هاي 
پنجره خواب ما زدند/ يك   دسته جنگجوي قديمي، سوار 
اســب/ شــيپورها نواخته و طبل را زدند/ و دسته منظم 
سربازهاي خيس/ از ايستگاه ابر، رسيدند، پا زدند/ دزدان 
آب، مدرك جرم نكرده را/ نقشي به روي خاطره شيشه   ها 
زدند/ اما ســپيده پنجره را خون گرفته بود/ـ  باران نبود، 

حرف دروغي به ما زدند!« 
سال   هاي مياني دهه 70 سال   هاي برآمدن جرياني تازه در 
غزل امروز است؛ غزلي كه تالش مي   كند از همه ظرفيت   هاي 
شعر پيشرو فارسي براي دميدن خوني تازه در جاودانه   ترين 
قالب شعر فارسي بهره ببرد� گرايش به تصويرگرايي محض، 
عينيت و صراحت در عاشقانگي، استفاده از زبان و واژه   ها و 
اشياي زندگي روزمره، استفاده از ظرفيت   هاي روايت و به 
تبع آن استفاده از ويژگي   هاي هنرهاي ديگر مثل سينما و 
تكنيك   هايي مثل سكانس   بندي، تعليق، فاصله   گذاري و��� 
تغيير زاويه ديد، كوشش براي خلق شكلي از چندصدايي، 
اســتفاده متفاوت از رديف و قافيه و��� سبب شكل   گيري 
غزلي مي   شــود كه با ويژگي   هاي غزل گذشته فارسي از 
اساس متفاوت است؛غزلي كه به جهت زمان شكل   گيري نزد 
بسياري به غزل دهه 70 شناخته مي   شود و به جهت اينكه از 
ساختار كالسيك بيت   محور غزل فاصله مي   گيرد و كل غزل 
را مثل فرم شعري واحدي در نظر مي   گيرد به غزل فرم نيز 
مشهور شده و به جهت توجه به جريان   ها و حركت   هاي شعر 

مدرن فارسي غزل مدرن هم نام گرفته است�
غزل دهه 70 از يك   سو ريشــه در تجربه   هاي غزلسرايان 
بزرگ فارســي مثل منوچهر نيستاني و سيمين بهبهاني و 
حسين منزوي و محمدعلي بهمني دارد و از حمايت ايشان 
برخوردار مي   شود و از سوي ديگر ادامه تحوالتي است كه 
در غزل از سال   هاي دهه 60آغاز شده� نمونه   هاي اوليه غزل 
دهه70 را در آثار شاعران سال   هاي پاياني دهه 60 و سال   هاي 
آغازين دهه 70 مي   توان ديد� غزل دهه 70 نتيجه مجموعه 
تجربه   ها و آزمون   و   خطاهايي است كه از چند سال پيش آغاز 
شده� بعضي از شاعران دهه 70 شايد يكي دو غزل ماندگار 
داشته باشند اما بخشي از پيكره واحدي به شمار مي   روند كه 

جريان را شكل مي   دهند�
»مرد بي   مورد« سروده محمدســعيد ميرزايي كه در سال 
1378منتشر مي   شود يكي از مجموعه غزل   هاي نمونه   اي 
دهه 70 است� محمدســعيد ميرزايي در سال 1376كتاب 
»درها براي بسته شدن آفريده شد« را منتشر مي   كند كه 
آغازگر تجربه   هاي تازه او در غزل است و در »مرد بي   مورد« 
تجربه   هاي خود را به كمال مي   رساند و شكل   هاي گوناگوني 
از غزل   هاي روايي به   دست مي   دهد� او هم از جهت فضل   تقدم، 
هم از جهت تأثيرگذاري، هم از جهت گستره و گوناگوني و 
ژرفاي تجربه   ها اصلي   ترين شــاعر جريان غزل دهه 70 به 

شمار مي   رود�
مرد بي   مورد مجموعه   اي است كه به ســرعت ميان انبوه 
شاعران جوان دست به   دست مي   گردد و در فراگيري شكل 
تازه    غزل تأثير بسيار دارد� نمونه   هاي بسياري از غزل   هاي 
اين كتاب در طول سال   هاي بعد بازتوليد مي   شود، اگرچه 
شماري از اين تجربه   ها كه بيشــتر وجه هنجارشكنانه و 
تغييرات ظاهري غزل را الگوي خود قرار داده   اند، سيماي 
غزل دهه 70 را نزد عموم دوستداران غزل فارسي مخدوش 

مي   كنند�
كنگره   هايي كه پس از سال   هاي دوم خرداد و گشايش فضاي 
فرهنگي شمارشان روبه   فزوني است آوردگاه غزلسرايان 
جوان دهه 70است، به   ويژه كنگره شعر جوان بندرعباس و 

كنگره شب   هاي شهريور و���
غزل دهه70، مثل بســياري از جريان   هاي پيشــرو شعر 
فارسي، پيش از ثبت جايگاه خود در شعر امروز كنار مي   رود 
و نمي   تواند به   مدت طوالني جريان اصلي غزل باشد� مخالفت 
سنت   گرايان و ميزان حركت   هاي هنجارشكنانه و تقليدهايي 
كه بدون درك درســت از ماهيت جريان صورت مي   گيرد، 
به   اندازه   اي است كه زمينه الزم براي قرار گرفتن اين جريان 
فراهم نمي   شود� محمدسعيد ميرزايي نيز در بسط و گسترش 
تجربه   هاي خود استمرار ندارد� هيچ   گاه شكل   هاي گوناگون 
تجربه   هاي او در غزل، به   طور جدي، مورد بحث و بررســي 

قرار نگرفته است�
اما هنوز هم مرد بي   مورد يكي از مجموعه   هايي اســت كه 
شماري از درخشان   ترين نمونه غزل   هاي دهه 70 را مي   توان 
آنجا يافت و در كارنامه محمدسعيد ميرزايي كه بعدها، به 
تفاريق ايام، كوشيده است به بسط تجربه   هاي خود بپردازد، 

مجموعه   اي يگانه است�
ـ عنوان نوشته نام يكي از غزل   هاي مجموعه مرد بي   مورد 

است�

شعر

علي اكبر شيرواني��������������������������������������������������������

راضيه تجار »هفت بند« كارش را آغــاز كرد و بند به 
بند در سال   هاي بعد داستان نوشــت و كتاب منتشر 
كرد و در بطن جريان   هــاي ادبي بود. تجــار وِر زنانه 
داستان   ها و شخصيت   هايش را با دغدغه   هاي سال هاي 
دهــه60 و دهه   هاي بعــد پيوند زد؛ از جنــگ و زنان 
جنگ نوشت، درباره نگراني   ها و دل   آشوبي   هاي سلسله 
مســتمر بحران   ها قلم زد و در همه اينها رگه   هايي از 

گذشــته   گرايي را با آرمان   ها توأمان ديــد. نثر و زبان 
تجار ساده، پيوســته و در چارچوب مشخص است و 
از همين رو نمونه   اي پرخواننده براي داستان   نويســي 

دوره   اش بود.
 بداعت   هاي زبانــي در كارهاي تجار هســت اما غلبه 
ندارد و مضمون داســتان   هايش بيش از آنچه هست، 
طلب نمي   كند. كارهاي راضيه تجــار پايي در ادبيات 
زنانه و پايي در ادبيات نخبگاني دارد و نقيصه بر كارش، 
اســتحكام پيوند زبان و مضمون اســت. مرور پرونده 

دهه 60 و ســال هاي پس از آن بي   نگاه و مرور كارهاي 
راضيه تجار ناقص است.

»شــب، يك شــبِ گرفته ابري اســت. كاج   ها، آرام و 
پرسكون، ايســتاده   اند. از زير   زمين صدا مي   آيد. انگار 
كسي يا كساني آه مي   كشند. عزيز جايش را پهن كرده 
و خوابيده اســت. جاي مرا هم انداخته است؛ تشكي با 
مالفه سفيد و لحاف اطلس گلدار. اما خواب از من دور 
اســت و من با آن بيگانه. بر لب درگاه اتاق مي   نشينم و 
به شــب نگاه مي   كنم كه نياز به باريدن دارد و به شعله 

ســرخ چراغ كه از پس پنجره خورشيدي اتاق، پنبه   ها 
را به وهم خاكستر مي   كشــاند. برهنه   پا از پله   ها پايين 
 ِمي   روم. بر آجر   فرش   ها به دنبال رد  پاي آهو مي   گردم. در
اتاق پنبه   ها باز است. تلنگري مي   زنم و باز   ترش مي   كنم. 
خزيده بر زمين، جسمي ســياه و بي   حركت، بر دستي 
قلمي و بر جلو رو كاغذي، با يك جفت چشم كه چون 
زغالي گداخته مي   ســوزاند. مي   لرزم چون سيم تاري 
از زخمه   اي. مجيد، ايــن تويي؟ تكان نمي   خورد؛ حتي 

دستش هم«.

از کوچه و اقاقیا
بداعت   هاي زباني
 در آثار راضيه تجار
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