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 جشن 
بدون مهمان

پرونده ای درباره مصايب 
برگزاري جشنواره فيلم فجر 

در عصر كرونا

 پاتك خاموشی
 به مصرف مازوت

مانور دوگانه برق يا مازوت، تهران را 
با چالش مواجه كرد

روحانی: مردم نگران 
تهیه واکسن نباشند

نشست سران قوا  به ميزبانی 
رئيس قوه قضائيه برگزار شد

جلسه سران 3قوه ديروز به  ميزباني 
ابراهيم رئيســي، رئيس قوه قضاييه 
برگــــزار شــد. حســن روحاني 
رئيس جمهور در حاشيه اين جلسه 
سالمت، معيشت، بي اثر كردن تحريم 
و لغو تحريم هاي ظالمانه را محورهاي 
گفت وگوهاي خود عنوان كرد و گفت: 
دولت هم در زمينه تهيه واكســن از 
كواكس درخواست را مطرح كرده و 
هم پول آن را پرداخت كرده اســت و 
ميليون ها دوز واكسني كه از اين طريق 
خريداري شده در اختيار قرار مي گيرد 
و از منابع ديگر هم دنبال تهيه واكسن 

هستيم. صفحه2 را بخوانيد

 مادران 
دشت

روايت همشهري از زندگي 
روزمره زنان در مزارع 
شهرستان »دشتي«

انتخاب ميان قطعي برق و مصرف 
مازوت؛ دوگانه اي بــود كه همين 
چنــد روز پيش رئيس ســازمان 
حفاظت محيط زيســت پيش روي 
مصرف كننــدگان برق نهــاد؛ اما 
ديــروز، آنگونــه كــه از شــواهد 
برمي آيد، مســئوالن حوزه انرژي، 
مانــور اســتفاده از ايــن انتخاب 
دوگزينــه اي را برگــزار كردنــد.  

صفحه4 را بخوانيد

به آينده تهران 
امیدوارم

 گفت و گو با محمد ساالري  
رئيس كميسيون شهرسازي و 
معماري شوراي شهر تهران 

يادداشت

 حسين ايماني جاجرمي
 جامعه شناس

 جواب تاريخ را 
چه خواهيم داد؟

آلودگي هواي 
به  تهـــــران 
حاد  مسئله اي 
شــده  تبديل 
است. پديده اي كه از زمان قاجار با 
آن دست  به گريبانيم و مي شد آن 
را با اقدامات شهرسازي و بهداشتي 
حل كرد، حاال به مسئله اي غامض 
تبديل شده كه مسئول مشخصي 
ندارد. ما نمي دانيم حل مشــكل 
ديرپاي آلودگي هوا را از چه كسي 
پيگيري كنيم. مسئله آلودگي هوا 
در تهران پيچيده تــر از آنچه در 
لندن، نيويــورك، نيومكزيكو رخ 
داد، نيســت. بنابرايــن تجربيات 
موفقي در اين زمينه وجود دارد. 

صفحه9 را بخوانيد

پارازیت های 
آمریکا       روی خط 

انتقال واکسن
اختتاميه دوازدهمين جشنواره پژوهش 
و نوآوري در مديريت شهري با پيام هاي 
معاون اول رئيس جمهور، وزيران كشور 
و علوم، معاون علمي رئيس جمهور 
برگزار شد

اختتاميه دوازدهمين جشنواره پژوهش 
و نوآوري در مديريت شهري با پيام هاي 
معاون اول رئيس جمهور، وزيران كشور 

و علوم، معاون علمي رئيس جمهور 
برگزار شد

پارازیت های 
آمریکا       روی خط 
انتقال واکسن 20 روز 

زندگي
 در دود
 نمايندگان گروه هاي مردم نهاد از لزوم  مطالبه گري مردم 
 و حرف شنوي مسئوالن در موضوع آلودگي هوا مي گويند

صفحه های 10و6
صفحه9

صفحه19

صفحه13صفحه10

صفحه7
بازگشت 

 آمبوالنس ها 
به میدان های شهر

  تماس با اورژانس در روزهاي آلوده دست 
 كم 10 درصد افزايش پيدا مي كند

 پزشك پرسپوليس: عوارض داربی در 
هواي آلوده، چند سال ديگر نمايان می شود

 مطالبه مدنی
  ناجی لندنی ها 
مقابل آلودگی هوا
تالش انجمن هاي مردم  نهاد در دهه1960 
ميالدي به تصويب قانون هواي پاك و 
 كاهش شديد آلودگي  هوا 
طي 3 دهه بعد منجر شد
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  جلسه سران 3قوه ديروز به  ميزباني 
ابراهيم رئيســي، رئيس قوه قضاييه سران قوا

برگزار شد. 
حســن روحاني رئيس جمهــور در حاشــيه اين 
جلسه سالمت، معيشت، بي اثر كردن تحريم و لغو 
تحريم هاي ظالمانه را محورهاي گفت وگوهاي خود 
عنوان كرد و گفت: دولت هم در زمينه تهيه واكسن 
از كواكس درخواست را مطرح كرده و هم پول آن را 
پرداخت كرده است و ميليون ها دوز واكسني كه از 
اين طريق خريداري شده در اختيار قرار مي گيرد و از 
منابع ديگر هم دنبال تهيه واكسن هستيم بنابراين 
مردم در اين زمينه اصال نگراني نداشــته باشــند. 
روحاني در بخش ديگري از سخنانش درخصوص 
بازگشت  آمريكا به برجام با بيان اينكه منطق ما در 
زمينه تحريم روشن است، گفت: تحريم يك عمل 
ظالمانه از سوي دشــمنان ايران است. اين تحريم 
بايد برداشته شود. همانطور كه مقام معظم رهبري 
فرمودند، تعهد در برابر تعهد، گام عملي در برابر گام 
عملي است و خيلي دلمان مي خواهد در پايان دولت 
دوازدهم اگر خدا توفيق داد، در مرداد ماه وقتي امور 
را تحويل دولت سيزدهم داديم اميدواريم آن زمان 
هم كرونا را مهار و كنترل كرده باشيم و هم از تحريم 
عبور كرده باشيم تا دولت سيزدهم بتواند با جاده اي 
هموارتر همــه اهداف ملي ايــران را پيگيري كند. 

محمدباقر قاليباف رئيس مجلس هم در روايت خود 
از اين ديدار با بيان اينكه رئيس جمهور در جلســه 
سران قوا گفتند كه بابت كاهش سهم نفت در بودجه 
بايد به ما بارك اهلل بگوييد،  تصريح كرد: من مي گويم 
همينطور است و بارك اهلل و صدبارك اهلل كه در اين 
مسير گام برداريم و اين يكي از مسائل مهم در حل 
مشكالت كشور مخصوصاً تورم است. قاليباف تصريح 
كرد: همانطور كه رئيس جمهور اشــاره كردند، هر 
3قوه به دنبال اين هســتند كه كاهش وابستگي به 
نفت را بيشتر از گذشته شاهد باشيم و به سمت صفر 
شدن وابســتگي بودجه به نفت حركت كنيم و اين 
بدان معناست كه بودجه نفت را در امور جاري هزينه 
نكنيم. براســاس گزارش ميزان،   ابراهيم رئيسي، 
رئيس قوه قضاييه هم در پايان ايــن ديدار با بيان 
اينكه امروز انتظار مردم از قواي ســه گانه آن است 
كه در اقدامات شان اميدآفرين و گره گشا باشند، به 
رســانه ها گفت: تالش همه دستگاه ها بايد بر شعار 
»ما مي توانيم« باشد؛ حقيقتاً توليد را جهش دهند 
و موانع توليد را رفع كنند. رئيســي گفت: »انتظار 
مردم آن است كه دغدغه هاي معيشتي رفع شود و 
نكته راهبردي ما آن است كه اقدامات قواي تقنيني، 
اجرايي و قضايي و مجموعه نهادهاي حكومتي هرچه 
بيشتر به اميدآفريني در مردم و يأس و نااميدي در 

دشمن بينجامد.« 

 دولت و مجلس بهانه هــاي زيادي براي 
كشــمكش با هم دارنــد. بودجه، قانون دولت

هسته اي و پرداخت نشــدن يارانه هاي 
مصوب تنها بخشي از مجادالت اخير ميان نهاد اصولگراي 
مجلس و دولت اعتدالگرا هستند. نمايندگان در سال 
پاياني دولت بناي مالحظه حال دولت را ندارند و سر هر 
موضوعي پاي عملكرد دولت را بــه »نظارت ميداني« 
رئيس مجلس باز مي كنند. بودجه اصلي ترين محل اين 
مباحثات شده است. سخنگوي دولت در نشست خبري 
روز سه شنبه  خود به ســخنان اخير قاليباف در جلسه 
يكشنبه مجلس پاسخ داد.  خبرنگاري درباره اين سخن 
رئيس مجلس كه بيشترين عوايد ارز 4200توماني نصيب 
دالالن و سودجويان مي شــود و ثمره كسري آن براي 
مردم جز تورم سنگين و گراني افسارگسيخته نخواهد بود 
و صحبت هاي الياس نادران رئيس كميسيون كه اين 
بودجه براي فروپاشي نظام تنظيم شده است پرسيد. علي 
ربيعي هم در جواب به طرح چنين اظهاراتي گفت: »من 
مي خواهم با پاسخ هايي كه ارائه مي كنم در جهت ايجاد 
هماهنگي و همدلي براي آينده به جلو برويم. نياز داريم 
خارج از هياهوها و تنازعات بيهوده بودجه مناسبي را براي 
آســتانه قرن جديد و دوراني كه ترامپ دارد شكست 
مي خورد و نقطه عطفي كه مي تواند وضع زندگي جامعه 

را عوض كند، ببنديم.«

 مصاديق كلي گويي ها بايد مشخص شود
ربيعي با بيان اينكه اليحه بودجه ماحصل مطالعات 
و بررســي تفصيلي و همه جانبه كارشناسان خبره 
دولت با توجه به الزامات و اقتضائات اقتصادي كشور 
بوده است، تأكيد كرد: اين بودجه براساس قواعد و 

شرايط كشور تهيه و تنظيم شده است. كلي گويي 
درخصوص بودجه از سوي برخي افراد و بيان اينكه 
بيشترين عوايد بودجه نصيب دالالن و سودجويان 
خواهد شد، يا اينكه بودجه موجب فروپاشي نظام 
مي شــود، جمله درستي نيســت، تعبير درستي 
هم نيست.  يا اينكه دوســت ديگري گفتند اينها 
ارز را پنهــان كردند تا در شــرايط ديگري بيرون 
بياورند. تعابير غيراقتصادي و غيركارشناسي زيادي 
امروز بيان مي شود. اين به مصلحت جامعه نيست. 
مصاديق اين كلي گويي بايد مشخص شود تا بتوانيم 

به آن پاسخ بدهيم.

 بگويند چه جايگزيني دارند
دستيار ارتباطات اجتماعي رئيس جمهور همچنين 

در پاسخ به اظهارات نادران تصريح كرد: سخناني 
نظير اينكه اليحه با رويكرد سياسي براي فروپاشي 
نظام اســت اساســا فاقد بنيه علمــي و اقتصادي 
است و  بيشــتر دنبال رفتار سياسي و اتهامي عليه 
دولت اســت. ما كه نمي خواهيم منازعه سياسي 
كنيم. بگوينــد كدام تصميم كجــا موجب رانت و 
سوءاستفاده، ســودجويي و دالل بازي است و كجا 
موجب فروپاشــي نظام است و شــما چه تصميم 
جايگزيني داريد كه ما بتوانيــم پيرامونش بحث 
كنيم. بنابراين، حرف هاي بي محاسبه، تحميلي و 
سياســي هيچ دردي از مردم تحريم زده و نگران از 
كرونا درمان نمي كند. علي ربيعي افزود: معتقديم 
در اين برهه حســاس هر تصميمي كه باعث بروز 
نوســان و بي ثباتي در اقتصاد شود، برخالف منافع 

ملي و عمومي مردم است. ما بايد از آن پرهيز كنيم. 
دولت بودجه سال آينده را شــفاف در منظر افكار 
عمومي و زير نور قضاوت افــكار عمومي قرار داده 
است. افزايش ســهم نفت در منابع عمومي آن هم 
از محل افزايش قيمت ارز قطعا ارزش پول ملي را 

كاهش مي دهد.

  فائــزه هاشــمي فرزند 
هاشــمي خبر آيــت اهلل 

رفســنجاني در نامــه اي 
پاسخ انتقادات برادرش را داد و گفت: »به 
او حــق مي دهــم چون بــراي خودش 
آينده اي ترسيم كرده و دنبال حذف موانع 
است.« چند روز پيش، محسن هاشمي، 
رئيس شوراي اسالمي شهر تهران درپي 
اظهارات خواهرش فائزه هاشمي درباره 
پايان دوران ترامپ با انتشــار نامه اي، از 
وي خواسته بود كه صحبت هاي خود را 
اصالح و از موضع خود عذرخواهي كند و 
مانع تخريب آيت اهلل هاشمي رفسنجاني 
از طــرف تجديدنظرطلبــان خارجي و 

افراطيــون شــود. فائزه هاشــمي در 
گفت وگوي تصويري با يكي از رسانه ها 
گفته بود »دوست داشــتم ترامپ رأي 
بياورد چون فشارها مي توانست ايران را 
مجبور به تغيير سياســت كنــد.« اين 
اظهارات وي انتقادات بسياري را از سوي 
فعــاالن سياســي متوجه او كــرد. روز 
گذشــته، فائــزه هاشــمي در نامه اي 
سرگشــاده پاســخ انتقــادات برادرش 
محسن به مصاحبه اش را داد و نوشت: »از 
نامه محســن خوشحال شــدم، سبب 
راحتي هم او و هم مــن گرديد. چنين 
چيزي را بارها خواسته بودم و اين اقدام 
اول او نبود. به او حق مي دهم چون براي 
خودش آينده اي ترســيم كرده و دنبال 

حذف موانع است.« 

كاظم صديقي، خطيب موقت نماز 
جمعه تهران طي ســخناني درباره روحانیت

اظهــارات جنجالــي خــود درباره 
آيت اهلل مصباح يزدي عذرخواهي كرد. به گزارش 
جماران، صديقي در مراســم بزرگداشت حكيم 
مجاهد آيت اهلل مصباح در مســجد جامع قلهك 
گفت: »از روح بلند عالمه مصباح، خانواده ايشان و 
مومنين كه اين سخنان موجب جسارت به آنان 

شد، با همه وجود عذرخواهي مي كنم. اوال جا نداشت كه من در مورد كرامت آيت اهلل 
مصباح چنين چيزي بگويم، ثانيا مطلب دقيق نبود.«  صديقي در اظهاراتي در يك 
برنامه تلويزيوني به نقل از غسال آيت اهلل مصباح گفته بود »وقتي من غسل مي دادم 
آرزو كردم كه كاش آقاي مصباح از ما هم شــفاعت كند و تا اين آرزو آمد ديدم آقاي 
مصباح چشمانشــان را باز كردند. يك نگاه مهربانانه كردند و دوباره چشمانشان را 

بستند. ايشان از اولياي مسلم خدا بود...«

نشست سران قوا ديروز به ميزبانی 
رئيس قوه قضاييه برگزار شد

سخنگوي دولت در پاسخ به انتقادات مجلس:

ربيعي: بگويند كدام تصميم كجا موجب رانت، سوءاستفاده، سودجويي و دالل بازي است

روی خط ديپلماسی

  درخواست بورل از ايران
جوزپ بورل، مسئول سياست خارجي اتحاديه 
اروپا در بيانيه اي گفت كه اتحاديه به حمايت 
از برجام )توافق هســته اي( كه ميان ايران و 

قدرت هاي جهاني امضا شد، ادامه مي دهد.
بورل گفت كــه آغاز غني ســازي  اورانيوم تا 
20درصد در تاسيسات فردو »يك پيشروي 
جدي و موضوعي عميقاً نگران كننده است« 
و مدعي شــد كه اين كار با توافق برجام هم 

سازگاري ندارد.

  انتقاد چین از تحريم ضد ايراني
 ژائو ليجيان، سخنگوي وزارت خارجه چين در 
كنفرانس خبري سه شنبه خود گفت كه مايك 
پمپئو، وزير خارجه آمريكا از هيچ تالشي براي 
شيوع ويروس سياسي دريغ نكرده و يك استاد 

واقعي در دروغگويي است.
ژائو با اشاره به سياست هاي زورگويانه آمريكا 
عليه ايران گفت: آمريــكا به صورت يكجانبه 
اعالم كــرد كه شــوراي امنيــت تحريم ها 
عليه ايران را از ســر گرفته و از سازمان ملل 
و ســاختارهاي ديگر براي تهمــت زدن به 
كشورهاي ديگر استفاده مي كند؛ اقدامي كه 

با مخالفت جامعه بين الملل مواجه شد.

  اتحاديه اروپا به حفظ برجام ايمان 
قوي دارد

نماينده اتحاديه اروپــا در عراق با بيان اينكه 
دولت جديد آمريكا تمايل بيشتري به گفت وگو 
دارد خاطرنشان كرد كه اتحاديه اروپا ايمان 

قوي به حفظ برجام و اجراي آن دارد.

روحانی: مردم نگران تهیه واکسن نباشند

حرفهايبيحسابوتحميليدردمردمرادوانميكند

صديقي عذرخواهي كردمناظره با نامه

گزارش

 لغو تحريم ها
مهمتر از بازگشت آمريکا به برجام

مسئوالن ارشد كشور در گفت و گو با پايگاه اطالع رسانی دفتر 
رهبر معظم انقالب مواضع جمهوری اسالمی درباره برجام را 

تبيين كردند

پايگاه اطالع رساني دفتر رهبر معظم انقالب در سلسله گفت وگوهايي 
ذيل عنوان »حرف قطعي« با اعضاي هيأت نظــارت بر اجراي برجام، 
مسئوالن ارشد كشور، منصوبان و مشاوران رهبر معظم انقالب پيرامون 
اظهارات اخير رهبــري درباره تحريم و برجام انجام داده اســت كه به 
تبيين مواضع جمهوري اســالمي  در اين زمينه پرداخته اند. تاكنون 
گفت وگوهايي با محمدباقر قاليباف، رئيس مجلس شــوراي اسالمي، 
محمدجواد ظريف، وزير امورخارجه و علي اكبر واليتي، مشــاور رهبر 
انقالب در امور بين الملل منتشر شده  و طي روزهاي آينده گفت وگوهاي 
ديگري با علي الريجاني، سعيد جليلي، علي اكبر صالحي و كمال خرازي 
منتشر خواهد شد. رهبر انقالب در سخنراني تلويزيوني 19دي درباره 
گمانه زني ها و مباحث جاري در فضاي سياســي كشور پيرامون رفتار 
جمهوري اسالمي در قبال برجام و وظايف آمريكا در اين خصوص، گفتند: 
»ما هيچ اصراري نداريم، هيچ عجله اي نداريم كه آمريكا به برجام برگردد؛ 
اصال مسئله ما اين نيست كه آمريكا به برجام برگردد يا برنگردد. آنچه 
مطالبه منطقي ما و مطالبه عقالني ما ست، رفع تحريم ها ست؛ اين حق 
غصب شده ملت ايران است.« اين جمالت مواضعي بود كه رهبر انقالب 

آن را به عنوان »سخن پاياني و قطعي« جمهوري اسالمي اعالم كردند.

در مذاكرات بعدي، مکانیسم ماشه بايد برداشته شود
 علي اكبر واليتي در گفت وگو با KHAMENEI.IR با اشاره به بدعهدي 
آمريكايي ها در اجــراي برجام، درباره امكان بازگشــت دولت جديد 
آمريكا به برجام گفت: »طبيعي است كه اگر مي خواهند برگردند، بايد 
تحريم هايي را كه تعهد داشتند، بردارند.« مشاور رهبر انقالب در امور 
بين الملل افزود: »هرچه زودتر اين تحريم بايد برداشته شود، به عالوه 
اينكه ما از قبل هم خسارت ديديم و بايد خسارت هاي ما را تأمين كنند؛ 
چراكه بي جهت و به صورت غيرقانوني تحريم كردند و ما خسارت هاي 
زيادي را متحمل شديم.« واليتي با بيان اينكه »ما هيچ اصرار و عجله اي 
نداريم كه آمريكا برگردد«، گفت:  »اما اگر مي خواهد برگردد، شرايطي 
دارد كه مهم ترينش اين اســت كه تحريم ها را بردارد و معلوم شــود 
كه دولت جديد به تعهــدات برجام پايبند اســت؛ يعني اعالم كند و 
رئيس جمهور آمريكا هم متعهد شود. در نوبت اول مقرر بود كه آقاي 
اوباما، رئيس جمهور وقت تعهد بدهد و شرط رهبر معظم انقالب هم اين 
بود كه رئيس جمهور آمريكا مكتوب بنويسد كه بعدا نتواند كتمان كند. 
البته گفتند قول شفاهي ما كافي است و رهبر معظم انقالب هم به اين 
راضي نبودند و متأسفانه قول شفاهي شد و بعد هم به قول شفاهي شان 
عمل نكردند.« وي با اشاره به پيش شرط هاي رهبري براي اجراي برجام، 
گفت: »آنچه  رهبر معظم انقالب مشخص كردند، به برخي از آن عمل 
شد و به برخي از آن عمل نشد. به هر حال، اگر آن شروط انجام شده بود، 
حتما اين سير وقايع در رابطه با فعاليت هاي هسته اي به گونه ديگري رقم 
مي خورد. البته ايشان فرموده بودند كه رئيس جمهور آمريكا امضا كند 
و حتي رهبر معظم انقالب از اول به قضيه مكانيسم ماشه راضي نبودند 
و خالف نظر ايشان انجام شد. حتما درصورت برگزاري مذاكرات بعدي 

بايد اين مكانيسم به عنوان يك اصل غيرمنطقي كنار گذاشته شود.«

 امضاي بايدن كافي نیست
محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه نيز  مواضع جمهوري اســالمي 
ايران درباره بازگشت آمريكا به برجام و لغو تحريم ها را تبيين كرده است. 
ظريف با تأكيد بر اينكه صرف بازگشت آمريكا به برجام در شرايط كنوني 
كفايت نمي كند، گفت: »هدف برجام اين بود كه تحريم ها را بردارد. امروز 
براي اينكه آن شرايط فراهم بشود، صرفا بازگشت به برجام براي آمريكا 
كافي نيست، بلكه بايد تحريم ها را بردارد؛ يعني نه اينكه بگويد مثال  من 
عين كلمات برجام را اجرا مي كنم. ترامپ در اين 4سال تالش كرد كه 
برجام را از محتوا تهي كند و تحريم هايي را تحميل بكند كه اگر آمريكا 
به برجام برگردد هم آن تحريم ها كماكان باقي بماند. مثال بانك مركزي 
و وزارت نفت ما را از تحريم هاي تحت عنوان هسته اي خارج كردند و با 
عنوان تروريسم تحريم كردند. اصال عناوين و نحوه انتصاب تحريم ها 
را هم عوض كردند.« وزير امور خارجه با اشاره به »عادي  سازي روابط 
اقتصادي ايران با دنيا« به عنوان يكي از اهداف برجام و قطعنامه2231 
تصريح كرد: »آنچه  در ضميمه دوم برجام هست، تأكيد بر آثار اقدامات 
دارد. نه فقط اينكه آقاي بايدن يك متني را امضا بكند. امضا ضروري 
است، اما اين فقط شرط الزم است. شــرط كافي اين است كه ما آثار 
اقدامات آمريكا را ببينيم. هم در برجام، هم در بحث تعهدات اتحاديه 
اروپا و هم در بحث تعهدات آمريكا مطرح و تأكيد شده است. حرفي كه 
ما در 4سال گذشته به اروپايي ها زديم، اين است كه درست است شما 
يك سري امضا كرديد و يك رشته تحريم ها را برداشتيد، اما مردم ايران 
اثري نمي بينند. اآلن مردم ايران مي بينند كه شركت هاي اروپايي ايران 
را ترك كردند. اينها اثراتي است كه ما بايد ببينيم.«  وی در بخش ديگري 
از اين گفت وگو با اشاره به مراحل بازگشت طرفين به برجام، گفت: »اگر 
آنها   به برجام برگشتند و تعهداتشان را انجام دادند، ما هم تعهداتمان 
را انجام مي دهيم. اگر آقاي بايدن دستور اجرايي امضا بكند، ما هم امضا 
مي كنيم. هر وقت اجرا كردند ما هم اجرا مي كنيم. اين مراحلي است كه 
كامال مشخص تدوين شده و فقط هم دستوري نيست. اين آمريكاست 

كه خارج شده و بايد تعهداتش را انجام بدهد.« 

تحريم ها بايد در عمل و نه روي كاغذ لغو شود
محمدباقر قاليباف، رئيس مجلس نيز درباره امكان بازگشت آمريكا به 
برجام و لغو تحريم ها گفت: »برگشــت آمريكا به برجام براي ما و ملت 
ما موضوعيت ندارد. چــرا موضوعيت ندارد؟ چون براي ما في نفســه 
موضوع برجام رفع تحريم است. به هرحال آمريكا خود از برجام بيرون 
رفته و تحريم  اضافه بر برجام به ملت ما تحميل كرده و به تعهدات خود 
براســاس موضوعاتي كه در برجام بوده، عمل نكرده است. اگر آمريكا 
به برجام بازگردد مي خواهد چه كاري انجــام دهد؟ اول اينكه آمريكا 
مكلف اســت تحريم هايي را كه با خروج از برجام وضع كرده است، لغو 
كرده و به تعهداتي كه در برجام عمل نكرده، براســاس تعهداِت برجام 
عمل كند.« قاليباف با تأكيد بر لغو عملــي تحريم ها، افزود: »وقتي ما 
مي گوييم لغو تحريم ها به صورت عملي انجام شود، منظور اين است كه 
ما به صورت روشن در حوزه اقتصادي به صورت عادي و روان كارمان را 
انجام دهيم، نفتمان را صادر كنيم و ساير صادرات و واردات را انجام دهيم. 
سيســتم بانكي بتواند به طور معمول كار خود را انجام دهد، دارايي ها 
و نقدينگي هايي را كه ما در كشورهاي مختلف داريم- كه فعال امكان 
جابه جايي آن را نداريم- آزاد بشوند. اين اقدامات بايد به صورت عملي 
اتفاق بيفتد و ملت، مردم و سيستم اقتصادي ما اين را در عمل ببينند ولي 
اگر آنها بخواهند باز هم روي كاغذ بياورند كه ما تحريم ها را لغو كرديم 

ولي اين اتفاق در عمل نيفتد، اين مدنظر ما نيست.« 

   آيین نامه قانون هسته اي ابطال نشده
سخنگوی دولت درباره آيین نامه اجرايي قانون هسته اي 
مجلس موسوم به قانون اقدام راهبردي براي لغو تحريم ها 
و ايرادات مجلس به اين آيین نامه گفت: آيین نامه اجرايي 
قانون اقدام راهبردي براي لغو تحريم ابطال نشده است. 
اين آيین نامه در چارچوب صالحیت هاي هیأت وزيران 
به موجب اصل138 قانون اساسي تهیه و تصويب شده و 
همواره هم چنین بوده كه تنها اگر مواردي از آيین نامه ها 
با قانون مغايرت داشته باشند، مجلس براي تجديدنظر به 
دولت مي فرستد. در اين مورد هم آيین نامه توسط هیأت 
تطبیق مجلس مطالعه شده و ايراداتي كه هیأت تطبیق 
مجلس تشخیص دادند براي بررســي و اصالحات الزم 
به دولت فرستاده شده است. دولت هم اينها را اصالح و 
بررسي خواهد كرد يا توضیحات دفاعیه در مورد هركدام را 
تهیه خواهد كرد و به مجلس مي فرستد. علی ربیعی درباره 
اينکه آيا دولت درصورت عدم لغو تحريم ها در 1۲بهمن 
اجراي پروتکل الحاقي را متوقف خواهد كرد يا خیر، تأكید 
كرد: در مورد امضاي پروتــکل الحاقي كه قبال هم گفتم 
دولت در مجموع اين قانون را مفید نمي دانست اما اكنون 
آن را الزم االجرا مي داند و اين موضع دولت بوده است. در 
اسفندماه اگر شرايط مجلس محقق نشود دولت ناگزير 
است قانون و بخش پروتکل الحاقي را اجرا كند. تاكنون 
به صورت داوطلبانه اجرا مي شده است كه مجبوريم آن 
را متوقف كنیم. هرچند امیدواريم كه دولت بعدي آمريکا 
با عمل بموقع به تعهدات خود، ما را در شرايط انجام اين 

قانون قرار ندهد.

     كارت زرد مجلس به غالمي 
در جلسه علني ديروز مجلس سؤال رحمت اهلل نوروزي، 
نماينده علي آباد از منصور غالمي، وزير علوم، تحقيقات 
و فناوري درباره علت عدم افزايش ۵0درصدي حقوق 
و مزاياي كاركنان وزارت علوم و مراكز وابســته به اين 
وزارتخانه در دســتور كار قرار گرفت. پس از استماع 
توضيحات وزير علوم، نماينده مردم علي آباد در مجلس 
شوراي اسالمي گفت كه از توضيحات وزير علوم قانع 

نشده است. 
به گزارش خانه ملت، بر اين اســاس، توضيحات وزير 
علوم، تحقيقات و فناوري پيرامون ســؤال مذكور به 
رأي نمايندگان مجلس گذاشته شد و اكثر نمايندگان 
توضيحات غالمــي را قانع كننده ندانســتند و به وي 

كارت زرد دادند.

   استیضاح، وزرا را متوجه نقاط ضعف شان 
مي كند

نماينده سبزوار با اشاره به جريان افتادن استيضاح وزير 
اقتصاد به ايسنا گفت: من طرح استيضاح وزير اقتصاد را 
امضا نكرده ام؛ چراكه من معتقدم كه در اين ايام اگر قرار 
باشد با وزيري برخورد شود، اولويت با وزير نفت است. 
هم اكنون بروز مشــكالتي مانند كمبود گاز و مصرف 
مازوت، نمونه هايي از مديريت نادرســت وزارت نفت 
است. علي اصغر عنابستاني،  افزود: البته من عملكرد 
وزارت اقتصاد را هم  قابل دفاع نمي بينم . وزارت اقتصاد 
در حوزه بورس، ارز، طال و گمــرك عملكرد ضعيفي 

داشته است. 
ميليون ها تن نهاده هاي دامي، موادغذايي و بســياري 
از اقالم ديگر در گمرك هاي ما در حال فاســد شدن 
هســتند، اما به دليل ناهماهنگي بيــن اجزاي وزارت 
اقتصاد، يعني گمرك و بانك مركزي، اين اقالم ترخيص 

نمي شود .

   ضرورت اجراي قانون لغو تحريم ها
190تن از نمايندگان در بيانيه اي با بيان اينكه ايران 
در استفاده از فناوري صلح آميز هسته اي كوتاه نخواهد 
آمد، خواســتار ضرورت اجــراي كامل قانــون اقدام 
راهبردي براي لغو تحريم ها شــدند. به گزارش مهر، 
در بخشــي از اين بيانيه كه در نشست ديروز مجلس 
قرائت شد، آمده است كه مجلس انقالبي دوره يازدهم 
با تصويب قانــون اقدام راهبردي بــراي لغو تحريم ها 
و صيانــت از منافع ملت ايران بــر حقانيت جمهوري 
اسالمي ايران در استفاده از فناوري صلح آميز هسته اي 
و نيز لزوم رفع همه تحريم هاي ظالمانه تأكيد نموده و 

از اين مسير ذره اي كوتاه نخواهد آمد.
 در اين راســتا، ضمن حمايت و تشكر از اقدام مديران 
و كاركنــان خــدوم، انقالبــي و واليت پذير صنعت 
افتخارآميز هسته اي در غني ســازي و توليد اورانيوم 
20درصدي، خواســتار اجراي كامل و دقيق ســاير 

اقدامات قانوني يادشده هستيم.

كافه مجلس 
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  كنده انــد و رفته اند. براي ســاخت 
يك برج بزرگ، زميــن را چندين متر گزارش

حفر كرده اند و وقتي ساخت وساز راكد 
شده است »گود« را همانطور رها  كرده اند. همسايه ها 
اخبار ريزش خاكبرداري ها را در روزنامه مي خوانند و 
از پنجره به گود بزرگي كه كنار ساختمان آنها كنده 
شــده اســت، نگاه مي كنند. خودروها در سمتي از 
خيابان كه به طرف گود است پارك نمي كنند و اهالي 
محله از پياده روي آن طرف رد نمي شوند؛ مبادا خاك 
ناگهان حركت كند و همه  چيز را به درون خود بكشد.

بعد از چند مــورد ريزش گود هــا در تهران كه يك 
نمونه آن مدتي پيش در خيابان ابوذر رخ داد و باعث 
مرگ چند تن شــد، موضوع رسيدگي به گود هايي 
كه مي توانند زندگي ســاكنان اطراف خود را دچار 
مخاطره كنند مطرح شــده است. در بعضي مناطق 
مانند منطقه4 هم تعدادي از گود ها پر شدند. در اين 
بين نگراني ها باعث شد كه تعداد گود هاي خطرناك 

تهران حتي تا 200 ، 300 گود هم اعالم شود و تصور 
اين تعداد محل خطرساز در يك شهر هولناك است 
اما تعداد دقيق گود هاي »پرخطر رها شده« 90عدد 

است.
مديركل معماري و ساختمان معاونت شهرسازي 
شــهرداري تهران در اين باره مي گويد: »بايد بين 
گود   رها شــده و گود خطرناك تفكيك قائل شــد. 
ممكن اســت يك گود عميق باشــد اما خطرناك 
محسوب نشــود زيرا ســازنده در حال كار است و 
دســتگاه نظارت هم آن را رصد مي كند. پروژه نيز 
در زمانبندي خود به نتيجه مي رسد. با وجود اينكه 
اين گود  هم مي تواند ايجاد خطر كند اما آن را گود 

رها شده نمي دانيم.« 
مهدي صالحي تأكيد مي كند: »هدفي كه ما دنبال 
مي كنيم رصد گود هاي رها شــده است كه  نظارت 
نمي شوند و مالك در حال اجراي عمليات ساختماني 
در آنها نيســت. مناطق شــهرداري اين گود ها را 
شناسايي و پايش مي كنند. قبال آمار 290تا300گود 
پرخطر اعالم شــده بود كه با بررسي هاي بعدي به 
215گود رســيد، زيرا بعضي از اين پروژه ها دوباره 

شروع به كار كرده  اند. درنهايت 90گود كه هم پرخطر 
و هم رها شده بودند شناسايي شدند تا به صورت ثابت 

بازديد شوند.« 
او مي افزايد:» از اين 90گود 20عــدد نياز به اقدام 
عاجل دارند. تا امروز 10گود را با همكاري مناطق پر 
كرده ايم كه در مناطق يك، 2، 17 و 22 قرار داشتند. 
در مواردي هم مقاوم سازي  انجام شده است. بعداز 
تعيين تكليف اين 20گود، وظيفه ما رصد و پايش 
ديگر گود ها خواهد بود تا مجريــان پروژه را به رفع 

خطر يا ادامه پروژه سوق بدهيم.« برخي گودها هم 
با وجود عميق و خطرناك بودن در خارج از محدوده 
مســكوني قرار دارند كه باعث مي شــود از اولويت 
رسيدگي خارج شــوند. از ميان باقيمانده ها بعضي 
از گود هاي درون شهر با ريختن خاك و نخاله هاي 
ساختماني به صورت موقت ايمن سازي  شده اند اما باز 
هم احتمال ريزش آنها وجود دارد زيرا تراكم خاك 
قديمي و خاك جديد متفاوت است و مانع حركت 
ديواره ها نمي شــود. براي پركردن كامل گود بايد از 
تركيب خاك و سيمان استفاده كرد و خاك را كوبيد 
تا فضاي خالي كامال پر شود. اين در حالي است كه 
عبدالرضا گلپايگاني، معاون شهرســازي و معماري 
شوراي اسالمي شهر تهران مدتي پيش تأكيد كرده 
بود كه اگر مالكان اين گود ها را تعيين تكليف نكنند 
شــهرداري آنها را پر مي كند يا با ســازه اي تثبيت 

خواهد كرد و هزينه آن به عهده مالك است.

حفاريگودصالحيتنميخواهد
بخش هاي مختلف ساختمان سازي  از جوشكاري تا 
بتن ريزي نياز به صالحيت فني دارد اما گودبرداري 
را مي توان با چند دستگاه خاكبرداري و يك مهندس 
عمومي عمران انجام داد. در آيين نامه ها صالحيت 
معيني براي مرحله اجراي گودبرداري تعيين نشده 
است. بارها مشخص شده اســت كه دقت نداشتن 
در طراحي گــود و نگهداري جداره هــاي آن باعث 
خطر مي شــود. در خيابان ابوذر منطقه18 هم اين 
موضوع مشاهده شد. نهاد هايي مانند وزارت مسكن 
و شهرســازي مي توانند براي گود هاي عميق بيش 
از 3طبقه توانايي فني خاصي را قائل شوند تا از اين 

حوادث پيشگيري شود.
مدير كل معماري و ســاختمان معاونت شهرسازي 
شــهرداري تهران مي گويد:» مشكل ديگري كه در 
زمان حفاري رخ مي دهد، خاكبرداري بيشتر از حد 
مجاز است. برخي سازندگان عمده كه براي تخلف در 
مراحل بعدي كار نقشه  كشيده اند، گود  را عميق تر 
مي سازند يا يك طبقه به پاركينگ اضافه مي كنند تا 
در آينده بتوانند به روش هايي پروانه ساخت را تغيير 
دهند و واحد هاي بيشتري بسازند. نكته اينجاست 
كه از نظر مهندسي نبايد عمليات ساختماني را در 
مرحله گودبرداري متوقف كرد. شهرداري هم حتي 
در صورت اثبــات تخلف در اين مرحلــه وارد عمل 
نمي شود و جلوگيري از ساخت وساز غيرمجاز را به 

مراحل بعدي واگذار مي كند.«
او ادامه مي دهد:» شــهرداري يك تقســيم بندي 
ســاده براي ارزيابي ظاهر گودها دارد. گودهاي تا 
عمق 3طبقه در يك گروه قرار مي گيرند كه معموال 
درصورت رعايت نكات فني خطرســاز نيستند. از 
3طبقه تا 20متر عمق در گــروه بعدي قرار دارند و 

گود هاي عميق تر از 20متر به طراحي ويژه عمراني 
نياز دارند تا حفاري و ساخت در آنها به روش خاص 

خود انجام شود.«
صالحي مي گويد: »رفع خطر يــا پركردن بعضي از 
اين گود ها هزينه زيادي دارد. بعضــي از گود ها در 
ميان خانه هاي مســكوني قرار دارنــد و درصورت 
ريختن ناگهاني نخاله هاي ساختماني به درون آنها، 
ممكن است جداره ها سست شوند. پركردن دقيق يا 
ايمن سازي  هم گاهي 5 تا 10ميليارد تومان هزينه 
دارد و نمي توان از منابع مالي عمومي شهر استفاده 
كرد. اليحه اي درباره ايمني گودبرداري در شهرداري 
تدوين شده است تا به شوراي شهر فرستاده شود و 
درصورت تصويب شورا ضمانت هايي تعيين مي شود 
كه از سازندگان گرفته شود تا بعدا درصورت خطرساز 
بودن گود ها بتوان آنها را پر يا رفع خطر كرد. بر اين 
اساس اگر سازنده در زمان مقرر از گود رفع خطر نكرد 
يا پروژه را تا تراز صفر - صفر نساخت، شهرداري از 

محل اين ضمانت ها گود را ايمن مي كند.«
مديركل معماري و ســاختمان شــهرداري تهران 
مي افزايــد: »االن تعداد گود  ها زياد اســت و از نظر 
قانوني براي آنها ســقفي ديده نشــده است. اگر در 
نظارت هاي ميداني و ظاهري از گود هاي موجود به 
نشانه هاي خطر برخورد كنيم، وضعيت گود با ابزار 

دقيق هم سنجش مي شود.«
او تأكيــد مي كند: »خطر گود ها براي شــهروندان 
زياد است و ما تالش مي كنيم از ابزار ها  و روش هاي 
مختلف براي رفع اين خطرات استفاده كنيم. در اين 
زمينه حفظ منافع مالكاني كه گــود  را رها  كرده  و 
مسئوليتي در اين زمينه نمي پذيرند، در اولويت ما 

قرار ندارد.«

گودكناربرجميالد
صالحي همچنين مي گويد:»يكي از گودهاي پرخطر 
نزديك برج ميالد در كنار بزرگــراه همت و ميدان 
آرش قرار دارد كــه مالكيت پروژه آن قبال متعلق به 
شــهرداري بود و به صورت پروژه مشاركتي به يكي 
از نهادها واگذار شد و آن نهاد هم به داليل حقوقي 
يا قضايي نتوانست كار ســاخت را انجام دهد. االن 
سازمان مشاركت هاي شهرداري تالش مي كند كه 
پروژه را تحويل بگيرد و كار ســاخت يا رفع خطر را 
ادامه دهد. در خيابان مرز داران، نبش خيابان مژگان 
نيزگودي وجود دارد كه شهرداري به مالك آن اخطار 
داده و عمليات اجرايي دوباره شروع شده است. يك 
گود ديگر هم در خيابان ماندال، نبش ســتاري قرار 
دارد كه هنوز تعيين تكليف نشده است. همچنين 
گود قديمي و بزرگي در بلوار كشاورز نبش خيابان 
حجاب وجــود دارد كه با توجه به ســاختمان هاي 

اطراف، مي توان آن  را پر كرد.«

  مديركل شهرسازي و ساختمان شهرداري تهران: گودال هاي پرخطر پايتخت شناسايي شده 
و پركردن و ايمن سازي هركدام از آنها 5 تا 10ميليارد تومان هزينه دارد

10 گود پرخطر، پُر يا  ايمن سازي شدند
دوچرخهسواريكودكانه

كالس اول دبســتان كه قبول شدم، 
پدرم يــك دوچرخه برايــم خريد. 
يك دوچرخه قنــاري قرمز رنگ كه 
با نوارهاي رنگي و برچسب هاي زيادي، تزئين شده بود. در آن 
سال هاي جنگ، براي خانواده اي متوسط رو به ضعيف، خريد 
دوچرخه كار آســاني نبود؛ اما انگار پدرم نمي خواست پسرش 
را نااميد كنــد . دوچرخه دختر يكــي از همكارانش را خريده 
بود و دليل آن همه تزئينات، پنهان كردن آســيب ديدگي هاي 
استفاده هاي قبلي بود؛ من اين موضوع را سال ها بعد فهميدم. 
زماني كه ديگر برايم مهم نبود دوچرخه ام نو باشــد يا دســت 
دوم. زماني كه ديگر حتي نمي توانستم از آن دوچرخه استفاده 
كنم. بزرگ شــده بودم و دوچرخه دوران كودكي، همان اندازه 

مانده بود.
سال ها گذشــت. حاال من پدر شــده ام. براي پسرم دوچرخه 
خريده ام و ســعي مي كنم يادش بدهم چطور بدون چرخ هاي 
كمكي، سوارش شود. هرچند ديگر كوچه ها و خيابان ها آنقدر 
خلوت و امن نيستند كه يك پسربچه زير 10سال بتواند راحت 
ركاب بزنــد و كوچه پس كوچه هاي محله اش را كشــف كند. 
آن زمان كه من و دوســتانم در كوچه ها جــوالن مي داديم و 
مي خواستيم حداكثر سرعت را با پاهاي كودكي تجربه كنيم، 
مثل امروز در هر معبري ماشين ها پشت ســر هم قطار نشده 
بودند. مي شــد اميدوار بود اگر زمين مي خوريم، زير چرخ هاي 
ماشين ها نمي رويم. تنها معبر خطرناك، خيابان اصلي بود كه 
از آن اجتناب مي كرديم. خيابان هــاي فرعي و كوچه ها، هنوز 

سقوط نكرده بودند.
امروز بچه هاي ما مجبورند براي دوچرخه سواري به پارك بروند. 
احتماال اين موضــوع در نگاه اول، بي اهميــت به نظر بيايد؛ اما 
واقعيت اين است كه خالي شدن شهر از دوچرخه هاي بچگانه، 
يعني بي رنگ شدن زندگي. شهري كه براي بچه ها امن نباشد، 
كم كم براي هيچ كــس امن نخواهد بود. وقتــي بچه ها نتوانند 

دوچرخه سواري كنند، طبيعتا بزرگ ترها هم نمي توانند.
دوچرخه سواري كودكان، تنها يك تفريح نيست. درس زندگي 
است. تالش كردن، جلو رفتن و حفظ تعادل در مسير ناهموار، 
زمين خوردن و بلند شدن، ادامه دادن تا به مقصد رسيدن. همه 
اين كارها، به كودك ياد مي دهد در دنياي پيش رويش چطور 
بايد زندگي كند؛ اما محدود كردن آنها به پيست هاي هموار و 

خلوت پارك ها، هيچ كدام از اين دستاوردها را ندارد. 

محمدسرابي
خبرنگار

ميثمقاسمي
شهروند دوچرخه سوار
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موضوعبرايتمامتالشهاوپيگيريهایاعضايشورايشهرپنجمبودهاست؛
ازپيگيريهايمستمروبيوقفهبرايوصولاعتباراتمترووتجهيزوگسترش
ناوگانحملونقلعموميگرفتهتاسياستگذاريهايمعطوفبهكاهشترافيكوآلودگيهواازطريقهزينهزا
كردناستفادهغيرضروريازخودرويشــخصي.اماامروزآلودگيهواازهرزمانديگريشديدتراست.
دياكسيدگوگردپسازسالهابهشهربازگشته؛آنهمباشدتيعجيبوباورناپذير.چراوچگونهچنينشده

است؟هيچكسپاسخگونيست،هيچپاسخصريحوشفافيدادهنميشود.جستهوگريختهشنيدهميشود
درنيروگاههاوصنايعاطرافشهرهامازوتميسوزانندياگازوييلغيراستانداردوبادرجهگوگردباال.اينها
تكذيبميشود،تأييدميشود،نفسشهروندانروزبهروزتنگترميشودوواقعيتدرهالهايتيرهوكدراز
تأييدوتكذيبهايمدامپنهانميشود.درتاريكيوتيرگيحاصلازعدمشفافيت،جايقاضيومتهمعوض
ميشود.مردمكهبايدقضاوتگرعملكردحاكمانودولتمرداندرمديريتشرايطباشند،ميشوندمتهمرديف
اولوميگويندگازوبرقكمترمصرفكنيدتامازوتســوزاندهنشــود!درحاليكههيچكسنميگويد
مصرفكنندگاناصليوبزرگگازوبرقدركشورصنايعهستندوفيشبرقوگازساختمانهايعريضوطويل
دولتيچندينبرابرفيشهايخانگيشهرونداناست.درتاريكيوتيرگيحاصلازعدمشفافيت،دولتاززير
بارمسئوليتهايمسّلماششانهخاليميكندوبازهمهمهبارحلمسائلبهدوشمردمگذاشتهميشود.ما
نمايندگانمردمنيزمانندموكلينمانخشمگينهستيمومستأصل،هيچكسپاسخدرستينميدهد.يكي
ازمســئولينچيزيميگويدوديگريتكذيبميكند.دراينآلودگيتاريككهچشمچشمرانميبيند،
شفافيتكمهزينهترينوممكنترينراهياستكهاندكيازاينحجمازتيرگيوآلودگيفشردهكمميكند.

  جلسه روز گذشته پارلمان شــهري برخالف هفته هاي گذشته به 
بررســي پرونده باغات اختصاص نداشــت و به ضرورت، بررســي شورا

اليحه هاي بسته محرك اقتصادي ناشي از كرونا و ميزباني از دهمين 
مجمع جهاني گردشگري سال1400 در دستور كار قرار گرفت و درنهايت كليات 

اين لوايح تصويب شد.
به گزارش همشهري، الحاقيه اليحه بسته محرك اقتصادي مربوط به كرونا در جلسه 
روز يكشنبه تصويب شد و روز گذشته بار ديگر براي بررسي بيشتر در دستور كار 
قرار گرفت و با 30ماده به تصويب رسيد. محســن هاشمي رفسنجاني كه رياست 
جلسه پارلمان شهري را به عهده داشــت، گفت كه به موجب اليحه بسته محرك 
اقتصادي ناشي از كرونا درآمد شهرداري افزايش مي يابد و مي تواند به تعهدات خود 
عمل كند: »شهرداري به دليل بوروكراســي و تمركزي كه در تصميم گيري دارد 
امكان حل معضالت موجود را ندارد و همين امر باعث مي شــود درآمدي هم كه 
مي توانست كسب كند، جذب نكند. بنابراين يكي از اهدافي كه در اين بسته محرك 
اقتصادي محقق مي شود اين اســت كه مقداري از اختيارات شهردار و ارگان ها به 
مناطق تفويض مي شود و سرعت روند جذب درآمدها افزايش مي يابد.« او به موضوع 

چك هاي برگشتي هم اشاره كرد و گفت: »موضوع ديگر پيش بيني شده در بسته 
محرك اقتصادي ناشــي از كرونا وصول چك هاي برگشتي البته با ارائه تخفيفات 
مربوط به تأخير است كه موديان تشــويق به پرداخت بدهي هاي خود مي شوند و 

براي شهرداري درآمدزايي خواهد داشت.«
ديروز قبل از ورود اعضا به صحن شورا، جلسه هم انديشي برگزار شد كه در آن به گفته 
رئيس شوراي شهر تهران موضوع سؤال از شهردار تهران اعالم وصول شد: »8نفر از 
اعضاي شورا خواستار پاسخگويي شهردار تهران درخصوص تعداد پست هايي كه با 
سرپرست اداره مي شوند و از مدت قانوني سرپرستي شان گذشته، بودند كه براساس 
آيين نامه به شهردار ابالغ مي شود و او هم موظف است در مدت 10روز پاسخ دهد.« 
البته به گفته وي تعداد كساني كه با حكم سرپرستي در شهرداري مشغول فعاليتند 
زياد نيست: »اكنون در شهرداري بيش از 800پست مهم و 200پست ارشد وجود 
دارد و تنها 8پســت با حكم سرپرستي اداره مي شــود و به هر حال اعضا خواستار 

پاسخگويي شهردار در مورد اين 8پست سرپرستي هستند.«
تغيير قانون شــوراها كه در مجلس مطرح شده اســت، موضوع ديگري بود كه در 
جلسه هم انديشي روز گذشته شوراي شهر تهران بررسي شد و هاشمي در توضيح 

گفت: »براي ايجاد اين تغيير از اعضاي شوراي شــهر نظرخواهي شد كه برخي از 
كميسيون ها ي شورا ديدگاهشان را مطرح كردند اما هنوز نهايي نشده و قرار است 

پس از تكميل شدن به مجلس ارسال شود.«

ميزبانيازگردشگران
اليحه الزام شهرداري تهران براي ميزباني دهمين اجالس مجمع جهاني گردشگري  
در سال هاي 2021 و 2022 ميالدي )1400 شمسي( در جلسه روز گذشته پارلمان 
شهري به پيشنهاد حسن خليل آبادي، رئيس كميته ميراث فرهنگي و گردشگري 
شوراي شهر تهران در دستور كار قرار گرفت. ميزباني تهران از اين اجالس مي تواند در 
جذب گردشگري و تبادل اطالعات و برقراري ارتباط با نهادهاي بين المللي مؤثر باشد 
و با كمترين هزينه ولي با بيشترين بهره تهران را به عنوان يك نقطه جدي و كانون 
توجه فضاي گردشگري قرار مي دهد. مخالفان و موافقان نظراتشان را ارائه دادند و در 
نهايت اليحه ميزباني از دهمين اجالس سازمان جهاني گردشگري تصويب شد. بر 
اساس اين مصوبه، مجموعه فرهنگي-گردشگري عباس آباد براي ميزباني از اجالس 

نقش اصلي را ايفا خواهد كرد.

تهران1400؛ ميزبان گردشگري جهاني
 لوايح مربوط به بسته محرك اقتصادي ناشي از كرونا و ميزباني از دهمين اجالس سازمان جهاني گردشگري  بررسي و تصويب شدند

تحريموتورم؛موانعاورهالونوسازياتوبوسهاحركتقطارمليرويريلمترو
ساخت يك رام قطار ملي بيش از 80درصد پيشرفت فيزيكي داشته و 

تا پايان سال روي ريل مترو قرار مي گيرد.مترو
به گزارش همشهري، تيرماه سال گذشته تفاهمنامه   سه جانبه ساخت 
يك رام قطار ملي ميان شهرداري تهران، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري 

و صندوق نوآوري و شكوفايي منعقد شد. 
به گفته علي امام، مديرعامل شــركت متــرو، انعقاد اين تفاهمنامه در راســتاي 
اجراي ماده54 قانون برنامه پنج ســاله ششم توسعه انجام شــد كه براساس اين 
ماده قانونــي، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف اســت با همــكاري معاونت 
علمي و فناوري رياست جمهوري، وزارتخانه هاي كشور و راه و شهرسازي عالوه بر 
حمايت از ســازندگان داخلي، تجهيزات مورد نياز صنعت حمل ونقل ريلي شهري 
 و بين شهري را تأمين و سازماندهي كند: »قبل از انعقاد اين تفاهمنامه سه جانبه، 
توان داخلي ســازي  قطــار در كشــور 25درصد بــود، امــا امروز با مشــاركت 

 30شــركت دانش بنيان و بومي ســازي  تعداد زيادي از قطعات توان قطار ســازي 
 افزايش يافته و پايان امسال شــاهد حركت نخســتين قطار ملي روي ريل مترو 

خواهيم بود.«
وي با بيان اينكه بومي سازي  قطعات قطار كمك مي كند تا هزينه هاي توليدي در 
شرايط تحريم و نوســانات قيمت ارزي، كاهش يابد، گفت: حمايت دولت از توليد 
انبوه ملي عالوه بر نوسازي و توسعه ناوگان عمومي شهر سبب جلوگيري از بيكاري 

جوانان و رونق ملي مي شود.
مديرعامل شــركت مترو با ابراز خرســندي از روند توليد قطار ملــي عنوان كرد: 
»يك رام قطار شامل 7واگن است كه ســاخت نخستين قطار ملي پيشرفت خوبي 
 دارد و اكنون بيش از 80درصد كارها انجام شــده كه بهمن ماه رونمايي نخســت

 و قرار گيري در تســت ســرد آن انجام و پايان ســال به طور رســمي رونمايي و 
بهره برداري مي شود.«

 مديرعامل شــركت واحد اتوبوســراني شــهر تهران موانع اورهال 
اتوبوس هاي بخش خصوصي را تشريح كرد. محمود ترفع درباره جذب اتوبوسراني

اعتبار از سازمان برنامه و بودجه براي اورهال 500دستگاه اتوبوس، به 
تسنيم گفت: »در اين راستا فقط شــهرداري در حد بضاعت خود بودجه اي براي 
اورهال و راه اندازي اتوبوس هاي متوقف شده بخش عمومي اختصاص داده است.« 
او با اعالم اينكه راه اندازي اتوبوس هاي متوقف و اورهال اتوبوس ها همواره در دستور 
كار اين شركت قرار دارد، ادامه داد: »براي اتوبوس هاي بخش خصوصي نيز قرار بود 
از تسهيالت صندوق كارآفريني اميد اســتفاده كنيم اما متأسفانه اين امر به دليل 
عدم امكان توديع وثايق توسط شــركت هاي بخش خصوصي محقق نشده است.« 
ترفع عنوان كرد: »يكي از شركت هاي بخش خصوصي را براي استفاده از تسهيالت 
صنــدوق كارآفريني اميد معرفي كرديــم اما اين صنــدوق در پذيرفتن تضامين 
سختگيري داشت؛ شركت هاي بخش خصوصي ماهانه مبالغي را به عنوان يارانه از ما 

دريافت مي كنند، بر اين اساس طي نامه اي به صندوق اعالم كرديم چنانچه شركت 
معرفي شده اقساط خود را پرداخت نكرد، قسط آنها را از اين محل پرداخت مي كنيم 
ولي صندوق اين نامه را نپذيرفت و اعالم كرد بايد وثيقه ملكي ارائه شود كه اين امر 
براي بخش خصوصي دشــوار اســت، بنابراين براي بخش خصوصي تاكنون وامي 
دريافت نشده است.«  مديرعامل شــركت واحد اتوبوسراني يادآور شد: »باتوجه به 
اينكه با تحريم هــاي ظالمانه، افزايش نرخ ارز و تورم هاي داخلي مواجه هســتيم، 
هزينه ها به صورت سرسام آوري افزايش يافته است. بر اين اساس هزينه اي كه براي 
نگهداشت، تعمير و اورهال اتوبوس ها در سال جاري انجام داديم، بالغ بر 70ميليارد 

تومان است.«  
او گفت: »عالوه بر افزايش قيمت، تحريم و تورم، با كاهش 68درصدي مســافران 
اتوبوس و در نتيجه كاهش درآمد مواجه هستيم و اين وضعيت، شرايط سختي را 

برايمان رقم زده است.« 

   واقعيت آلودگي  هوا در هاله اي تيره از تأييد و تكذيب

پور
ناه

يرپ
/ ام

ري
شه

هم
س: 

عك

ژاد
س ن

عبا
د 

حم
ي/ م

هر
مش

س: ه
عك

مديركل شهرسازي و 
ساختمان شهرداري 
:گودهــاي  تهــران 
عميق تــر از 20متــر 
»ويژه« محسوب مي شوند و درصورت قطع 

عمليات عمراني، خطرناك خواهند بود
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اطالعيه توانير
به دنبال قطعي برق ديروز، شركت توانير نيز در اطالعيه اي اعالم كرد به دليل افزايش مصرف برق و 
گاز در بخش خانگي و تجاري و محدوديت سوخت تحويلي به تعدادي از نيروگاه ها، خاموشي هاي 
پراكنده در برخي مناطق اعمال شده اســت. در اين اطالعيه از مصرف كنندگان خواسته شده با 
كاهش حداقل يك تا 2درجه از دماي منازل و محل كار و مديريت مصرف گاز و برق، امكان استمرار 
تأمين انرژي را فراهم آورند. طبق ادعاي توانير، خاموشي هاي ايجاد شده قابل برنامه ريزي از قبل 
نبوده؛ اما فقط با 10درصد كاهش مصرف گاز و برق، امكان استمرار تأمين مطمئن گاز و برق در كشور 

فراهم خواهد بود.

ث
مك

نبض بازار

بازگشت تراز تحليلي بورس بعد از 3سال

 )EPS(انتشار گزارش پيش بيني سود شركت هاي بورس
كه در سال96 متوقف شده بود، دوباره از سر گرفته مي شود

رئيس ســازمان بورس ديروز از انتشــار گزارش پيش بيني سود 
شركت ها )EPS( بعد از 3سال توقف در بهمن يا اسفند ماه خبر 
داد. انتشار گزارش پيش بيني سود شــركت ها در سال96 بعد از 
25سال انتشار به دستور شــاپور محمدي، رئيس وقت سازمان 
بورس متوقف شده بود. به زعم كارشناسان انتشار دوباره اين نوع 
گزارش از شركت ها به عنوان يك تراز تحليلي مهم مي تواند محيط 
اطالعاتي بازار ســرمايه را شــفاف تر كند. به گزارش همشهري، 
حسن قاليباف اصل، رئيس ســازمان بورس اعالم كرده گزارش 
پيش بيني سود شركت ها از اسفند يا اواخر بهمن اعالم خواهد شد.

حذف پيش بيني سود بعد از 25سال
در زمان حذف گزارش پيش بيني ســود شــركت هاي بورس 
در 3ســال پيش به انتقادات عديده كارشناســان، بي اعتنايي 
و بي توجهي شــده بود. حاال اما دوباره قرار اســت پيش بيني 
ســود شــركت ها كه در گذشــته مالك تحليلي مهمي براي 
فعاالن بازار ســرمايه بود تا پايان ســال منتشر شــود. در آن 
زمان اســتدالل ســازمان بورس اين بود كه پيش بيني سود 
شركت هاي بورس انحراف زيادي با سود تحقق يافته آنها دارد. 
به اين معنا كه ممكن بود شركتي به طور مثال سود سال مالي 
آينده را 100تومان اعالم كند اما در آخر سال به ازاي هر سهم 
50تومان سود محقق كند اما شواهد ميداني در طول سال هايي 
كه پيش بيني سود شركت ها منتشــر مي شد، اين ادعا را تأييد 
نمي كند و نشــان مي دهد اين انحراف يك رويه همگن در بين 
شــركت هاي بورس نبوده؛ به اين معنا كه برخي شــركت ها 
سودشــان نزديك به واقعيت و حتي مطابق با پيش بيني سود 
بوده و عمدتا پيش بيني شركت هاي زيان ده مطابق با واقعيت 

نبوده است.
ضمن اينكه انحراف پيش بيني سود شركت ها از واقعيت ها خود 
مالكي بود براي ارزيابي عملكرد و صداقت مديران شــركت هاي 
بورس كه در نوســان قيمت ســهام آن شــركت ها نقش زيادي 
داشت؛ به طوري كه اعتماد سهامداران از شركتي كه پيش بيني 
سودش با انحراف زيادي همراه بود سلب مي شد و همين موضوع 
يك اهرم اجرايي براي افزايش شفافيت و كارايي بيشتر مديران 
بود. يكي ديگر از استدالل هاي سازمان بورس براي حذف گزارش 
پيش بيني سود شــركت ها اين بود كه انتشار گزارش پيش بيني 
سود، فضاي تحليلي بازار سرمايه را از بين مي برد و موجب مي شود 
قدرت تحليلي سهامداران تضعيف شود. به همين دليل سازمان 
بورس هدف از اين كار را افزايش دانــش تحليلي بازار اعالم كرد 
و از شركت ها خواســت به جاي گزارش پيش بيني سود گزارش 
تفســيري مديريت به همراه صورت هاي مالــي 6ماهه، 9ماهه 
و يك ساله را منتشــر كنند. اما با گذشت 3ســال از اجراي اين 
طرح مشخص شد كه گزارش هاي تفســيري مديريت، خالي از 
اطالعات مفيد و بعضا تكرار جمالت دوره هاي قبل است. بررسي 
گزارش هاي تفسيري مديريت شركت ها نشان مي دهد اغلب اين 

گزارش ها بار تحليلي قابل توجهي ندارد.
برخي اطالعات دريافتي نشــان مي دهد يكي از مهم ترين داليل 
حذف پيش بيني سود شــركت هاي بورس فارغ از استدالل هايي 
كه ســازمان بورس مطرح مي كرد ســودآور كردن شركت هاي 
پردازشــگر اطالعات مالي بود كه اين كار نيز محقق نشد. به اين 
معنا كه سهامداران مجبور شــوند براي به دست آوردن گزارش 
پيش بيني سود شــركت هاي بورس به شــركت هاي پردازشگر 
اطالعات مالي مراجعه كننــد و در قبال پرداخــت هزينه، اين 

اطالعات را دريافت كنند.

كارشناسان چه مي گويند؟
تقريبا بيشتر كارشناســان كهنه كار موافق انتشار دوباره گزارش 
پيش بيني ســود شــركت هاي بورس هســتند. علي رحماني 
مديرعامل سابق بورس تهران در اين باره مي گويد: بازار سرمايه در 
انتظار مشخص شدن مسائلي مانند روابط خارجي ايران با ديگر 
كشورها و احتمال كاهش تحريم هاست. در كنار آن مسائلي مانند 
رويكرد مجلس و دولت در بازار و تصميماتي كه قرار است گرفته 
شود بر روند بازار تأثيرگذار خواهد بود. درصورت انتشار پيش بيني 
سود شركت ها شاهد ايجاد محيط شــفاف تري از اطالعات آنها 
خواهيم بود كه مي تواند باعث ايجاد نقطه حمايت در بازار شود، 
بنابراين بهتر اســت اين اقدام با توجه به وضع حاكم در بازار در 

دستور كار قرار گيرد.
عليرضا كريميان، كارشناس و مدرس بازار ســرمايه هم درباره 
مزاياي انتشــار پيش بيني سود شــركت ها مي گويد: اين كار به 
تحليلگران كمك مي كند نگاهي به آينده شركت ها داشته باشند و 
بتوانند تشخيص دهند كه كدام شركت ها و كدام صنايع مي توانند 
سودسازي بهتري داشته باشند. او مي افزايد: معايب آن هم اين 
است كه ممكن است خطا داشته باشد. اين يك پيش بيني است 
و مي تواند خطا داشته باشد. اما طبيعت پيش بيني كردن همراه 
با خطاست و نمي توان به آن خرده گرفت. دركل بايد گفت انجام 
محاسبات پيش بيني سود آينده شــركت ها مي تواند در انتخاب 

سهم، به فعاالن بازار سرمايه كمك كند.

انتخاب ميــان قطعــي برق و 
مصرف مــازوت؛ دوگانه اي بود 
كه همين چند روز پيش رئيس 
سازمان حفاظت محيط زيست 
پيــش روي مصرف كنندگان بــرق نهاد؛ امــا ديروز، 
آنگونه كه از شواهد برمي آيد، مسئوالن حوزه انرژي، 
مانور اســتفاده از اين انتخاب دوگزينــه اي را برگزار 
كردند. گفته مي شــود علت قطعي گســترده برق در 
روز سه شــنبه، قطع ســهميه مازوت مصرفي برخي 
نيروگاه هاي خــارج از محدوده كالنشــهرها آن هم 
به درخواســت ســازمان حفاظت محيط زيست بوده 
اســت. با توجه به اينكه امكان جايگزيني و گازرساني 
ســريع به نيروگاه هايي كه مــازوت مصرف مي كنند 
وجود نــدارد مســئوالن ذيربــط در حــوزه انرژي 
به دنبال لغو حكم ســازمان حفاظت محيط زيست در 
مراجع ذيربط هســتند. برخي مقام هاي ذيربط كه با 
همشهري گفت و گو كرده اند مي گويند مصرف مازوت 
به خودي خود عامل آلودگي هواي كالنشهرها نيست 
بلكه نبود فيلترهاي ضــروري در نيروگاه ها در زمان 
مصرف مازوت دليل اصلي آلودگي هاي زيست محيطي 

اخير است.

قطع برق و ترافيك در پايتخت
روز سه شنبه با از مدار خارج شدن چند نيروگاه به دليل 
تأمين نشــدن گاز، قطعي برق گســترده پايتخت به 
امري ناگزير تبديل شد. ديروز با قطع مازوت مصرفي 
نيروگاه ها به درخواست سازمان حفاظت محيط زيست 
و خارج شــدن برخي نيروگاه ها از مدار شبكه تامين 
برق، فشار بر شــبكه توزيع و مصرف افزايش يافت كه 
اين موضوع در نهايت به قطع گسترده برق، به ويژه در 
مناطق مختلف پايتخت منجر شد. قطع برق در پايتخت 
كه طبق اعالم سخنگوي صنعت برق 10منطقه تهران 
را در بر مي گرفت، جدا از تبعاتي كه براي زندگي روزمره 
شهروندان به دنبال داشــت، ترافيك برخي از مسيرها 
را نيز با اختــالل مواجه كرد. مشــاهدات خبرنگاران 
همشهري نشــان مي داد قطعي برق موجب خاموشي 
چراغ هاي راهنمايي و رانندگي در مناطق مركزي شهر 
شده و عبور و مرور خودروها را با مشكل مواجه كرده بود.

دوگانه برق يا مازوت
به گزارش همشهري، با افت فشار گاز در يك ماه اخير، 
اغلب نيروگاه هاي كشور به مازوت سوزي روي آوردند 
تا توانايي تأمين برق مشــتركان را داشــته باشند؛ اما 

مازوت سوزي، طوري نفس شهرها را بند آورده كه كار 
به انتخاب ميان برق و مازوت رسيده است. وقتي عيسي 
كالنتري، رئيس ســازمان حفاظت محيط زيست اين 
انتخاب را مطرح كرد، اگرچه به تيتر رسانه ها تبديل شد 
اما كمتر كســي گمان مي كرد واقعا كار به مرحله اجرا 
برسد. نظر شخصي كالنتري اين بود كه بهتر است روزي 
2ساعت برق قطع شــود؛ اما از مازوت استفاده نشود. 
ديروز اما، مناطقي از تهران با قطعي برق گسترده مواجه 
شدند و پيگيري رسانه ها از منابع آگاه حاكي از اين بود 
كه چند نيروگاه به واسطه تأمين نشدن سوخت موردنياز 
از مدار خارج شده اند و تأمين برق پايتخت و حتي برخي 

استان هاي شمالي با مشكل مواجه شده است.

معاون وزير نفت: مشكل گاز نداريم
فارغ از دعواي محيط زيســت و نيروگاه ها در ماجراي 
مازوت، وزارت نفت نيز كمبود گاز را تأييد نمي كند و 
عمال معادله چندمجهولي آلودگي هواي كالنشــهرها 
را بيش از پيــش پيچيده مي كند. معــاون وزير نفت 
در امــور گاز مي گويد: از ابتداي امســال تاكنون فقط 
5درصد ســوخت نيروگاه ها با مازوت تأمين شده، از 
سويي امسال تأمين سوخت نيروگاه هاي مازوت سوز 

نزديك كالنشهرها به طور كامل با گاز طبيعي يا نفت گاز 
انجام شده است. حســن منتظرتربتي، در واكنش به 
اينكه اســتفاده مازوت در صنايع و نيروگاه ها ناشي از 
كم كاري شــركت ملي گاز در تحويل گاز به آنهاست، 
تأكيد مي كند: امسال موضوع كمبود توليد گاز به هيچ 
عنوان مطرح نبوده است، زيرا با توسعه فازهاي جديد 
پارس جنوبي توليد روزانه گاز به طور ميانگين از ابتداي 
امسال تاكنون نسبت به زمان مشــابه پارسال روزانه 
39ميليون مترمكعب افزايش يافته است. مديرعامل 
شركت ملي گاز ايران مي گويد: در زمان موازنه منفي 
توليد و مصرف، مصرف مازوت در نيروگاه ها براي تأمين 
بخش كمي از نياز ســوخت نيروگاه ها متداول است و 
در مدت سپري شده امسال نيز فقط 5درصد سوخت 
موردنياز نيروگاه ها با مازوت تأمين شــده و از سويي 
امسال تأمين سوخت نيروگاه هاي مازوت سوز نزديك 
كالنشهرها به طور كامل با گاز طبيعي يا نفت گاز انجام 

شده است.

نيروگاه هاي خاموش
پيگيري ها حاكي از اين است كه محدوديت سوخت رساني 
به نيروگاه ها، موجب از مدار خارج شدن برخي از آنها شده و 
زمينه بروز قطعي برق در نقاط مختلف كشور را فراهم آورده 
اســت ؛ به گونه اي كه ديروز شهر تهران با قطعي قابل توجه و 
تقريبا گسترده برق مواجه شــد و همزمان با تهران، برخي 
ديگر از شهرهاي كشــور، به خصوص در مناطق شمالي نيز 
با قطع پراكنده برق مواجه شدند. مصطفي رجبي مشهدي، 
سخنگوي صنعت برق نيز با اشــاره به برخي خاموشي ها در 
تعدادي از كالنشهرهاي كشور ازجمله پايتخت، تأييد كرد اين 
خاموشي ها ناشي از كمبود سوخت نيروگاه هاست. به گفته او 
اگر 10درصد در مصرف گاز خانگي صرفه جويي شود، مشكل 
برق برطرف خواهد شد. فعال گمانه زني هاي رسانه اي حاكي از 
اين است كه ديروز در شهر تهران، نيروگاه هاي طرشت، ري و 
3واحد نيروگاه رودشور از مدار بهره برداري خارج شده و دليل 
خاموشي اين نيروگاه ها به خصوص نيروگاه هاي ري و رودشور، 

كمبود سوخت رساني به اين واحدها بوده است.

پاتك خاموشی به مصرف مازوت
مانور دوگانه برق يا مازوت، تهران را با چالش مواجه كرد

بورس

خودرو

گزارش

با نزول 200هــزار ميليارد توماني بازار ســهام در 
مبادالت ديروز ميزان كل افت ارزش بازار ســهام از 
20مرداد تاكنون به مرز 3000هزار ميليارد تومان، 
معادل 120ميليارد دالر رســيد. نزول 3درصدي 
ديروز، دومين نزول با اين ميزان در 10روز گذشته بود. اما ريشه اين نزول 
سنگين و بي وقفه چيست؟ بررسي هاي همشــهري نشان مي دهد ريشه 
نزول هاي بورس را بايد در 3عامل، شامل؛ تغيير در چشم انداز هاي اقتصاد 
كالن، گران شــدن بازار و سياســتگذاري هاي مبهم و متناقض در داخل 

مجموعه دولت جست وجو كرد.
به گزارش همشــهري، شــاخص كل بورس تهران ديروز سقوط سنگين 
ديگــري را در كارنامه خود ثبت و بيش از 3درصد افــت كرد. اين دومين 
نزول سنگين بورس ظرف 10روز گذشته است. با نزول 200هزار ميليارد 
توماني بازار سهام در مبادالت ديروز، مجموع رقم نزول ارزش بازار سهام از 
20مرداد ماه تاكنون، به مرز 3000هزار ميليارد تومان رسيد. ارزش كل بازار 
سهام در مرداد ماه امسال به 9200هزار ميليارد تومان معادل 422ميليارد 
دالر)با احتســاب هر دالر 21هزارو 700تومان( رسيده بود اما با نزول روز 
گذشــته ارزش كل بازار ســهام )بورس تهران و فرابورس( به 6296هزار 
ميليارد تومان معادل 252ميليارد دالر)با احتساب هر دالر 25هزار تومان( 
رسيد. ارزش دالري بازار ســهام نيز در 150روز گذشته 170ميليارد دالر 
كاهش يافته است. اين نزول آشفتگي زيادي در بين سهامداران ايجاد كرده 
و حتي ظرف چند روز گذشته به تجمع اعتراضي  جلوي در سازمان بورس 

در خيابان مالصدرا منجر شد.

تغيير چشم اندازهاي كالن و توقف رشد ارزش دارايي ها 
بررسي رفتار بازارها در ماه هاي گذشته نشان مي دهد تقريبا همه بازارهاي 
دارايي كه محل اصلي سرمايه گذاري ايرانيان هستند، مانند بازار طال، ارز، 
مسكن، سهام و حتي خودرو از 20آبان ماه با تغيير چشم اندازهاي سياسي با 
نزول مواجه شده اند. اين نزول بعد از مشخص شدن نتايج انتخابات آمريكا و 
شكست دونالد ترامپ اتفاق افتاد. شكست دونالد ترامپ مي تواند به معناي 
پايان سياست فشار حداكثري و كاهش تحريم ها بر ايران باشد كه در طول 
2سال گذشته بنيان هاي اقتصاد كالن را با چالش هاي زيادي مواجه كرده 
بود. اين تحول سياسي، چشم انداز هاي كالن اقتصاد را تغيير داده و به توقف 
رشد ارزش دارايي ها در همه بازارها منجر شده است. بانك مركزي هم به 
تازگي گزارش داده، ميزان سياليت ســپرده هاي بانكي در ماه هاي اخير 
كاهش يافته است. مطابق گزارش بانك مركزي رشد صفر درصدي پول در 
آذر ماه امسال نسبت به ماه گذشته و كاهش 10.3درصدي رشد 12ماهه 
اين متغير در آذر ماه سال جاري )69.7درصد( نسبت به رشد 12ماه منتهي 
به آبان ماه سال جاري )80.0درصد( از كاهش سياليت سپرده ها و ماندگار 
شدن بيشتر آنها حكايت دارد؛ اين عالمتي مهم از كاهش انتظارات تورمي 

است.
 اين ارقام نشان مي دهد نقدينگي به دليل چشم انداز هايي كه بعداز آبان ماه 
ايجاد شــده، تمايل خود را براي جابه جايي بين بازار ها از دست داده است 
و اين موضوع يعنــي كاهش تمايل نقدينگي بــراي جابه جايي در بازار ها 
تحت تأثير كاهش انتظارات تورمي و همينطور رشد توليد ناخالص داخلي 
و كاهش تورم ماهانه بوده است. با اين حال به نظر مي رسد آنچه بيشتر از 
ساير عوامل به افت ارزش بازار ها در كوتاه مدت منجر شده كاهش انتظارت 
تورمي است. تا قبل از برگزاري انتخابات آمريكا هيچ چشم انداز روشني براي 
توقف روند رو به رشد منحني تورم وجود نداشت اما رخداد سياسي يادشده 
اين اميدواري را ايجاد كرد كه دســت كم اگر تورم كاهش پيدا نمي كند از 
اين بيشتر هم رشد نخواهد شــد. اين موضوع اكنون به توقف رشد ارزش 
دارايي هاي منقول و غيرمنقول در اقتصاد ايران منجر شــده است. حتي 
اين اميدواري وجود دارد كه در نتيجه حل نصفه و نيمه تنش هاي سياسي 
حجم تجارت نفتي و غيرنفتي ايران افزايش يابد كه مي تواند چشــم انداز 
بهتري را براي اقتصاد ايران ترســيم كند و مانع از رشد حباب گونه ارزش 
دارايي ها تحت تأثير تورم شود. به باور برخي كارشناسان يكي از داليل رشد 
تورم در ايران صرف نظر از سياست هاي پولي و رشد شديد نقدينگي كاهش 
رشــد اقتصادي و نزول عرضه كل در اقتصاد است و چنانچه گشايش هاي 

سياسي به افزايش عرضه كل منجر شود مي توان اميدوار بود جلوي رشد 
حباب گونه ارزش دارايي ها ازجمله طال، ارز، مسكن و خودرو گرفته شود. 
ضمن اينكه بايد توجه كرد همه دارايي ها در اقتصاد ايران به صورت دوره اي 
متناسب با قاعده ارزش جايگزيني، ارزش خود را در سيكل هاي اقتصادي با 
تورم منطبق مي كنند. در چنين شرايطي بازار سهام نيز از همان قاعده اي 
پيروي كرده كه ســاير بازارها از آن تبعيت كرده اند به اين معنا كه تغيير 
در چشم انداز هاي محقق نشــده اقتصاد كالن اما قابل پيش بيني موجب 
شده رشد ارزش دارايي ها در بازارسهام با قيمت هاي فعلي توجيه نداشته 
باشد مگر اينكه قيمت ها دوباره به سطوحي برسند كه جذابيت خريد آنها 

افزايش يابد.

گران شدن بازار
بررسي هاي آماري از داليل نزول بازار ســهام نشان مي دهد يكي ديگر از 
داليلي كه به افت سنگين شاخص هاي بورس منجر شده رشد حباب گونه 
قيمت ها به ويژه از ابتداي سال جاري تاكنون بوده است. طبق ادبيات مالي 
هر زمان كه قيمت ها بيش از ارزش ذاتي خود رشــد كنند بازار به مرحله 
اشباع خريد مي رسد و ديگر حجم ورودي نقدينگي هم براي رشد دوباره 

شاخص ها كفاف نمي دهد.
 آن طوركه آمارها نشان مي دهد شــاخص كل بورس تهران از ارديبهشت 
سال97 تا 20مرداد امسال 2200درصد رشد كرده و ميزان رشد بازار سهام 
به ويژه از ابتداي سال جاري تا مرداد ماه به حدي بود كه بازار سهام را به مرحله 
اشباع خريد رسانده بود و حتي ديگر با هدف گذاري هاي تورمي هم سازگاري 
نداشت. اعداد و ارقام مربوط به نسبت قيمت به درآمد بورس تهران اثبات 
مي كند در تابستان امسال قيمت سهام شركت هاي بورس به چنان سطحي 
از رشد رسيده بودند كه در تاريخ بورس بي سابقه بود و عمال قيمت سهام 
بسياري از شركت ها در بورس به شــدت گران شده بود زيرا نسبت قيمت 
به درآمد بازار سهام كه معياري براي محاســبه گران بودن قيمت سهام 
شركت هاست، به محدوده 40مرتبه رسيده بود درحالي كه نسبت قيمت به 
درآمد تاريخي بازار سرمايه عمدتا در محدوده 4.5تا 7.5مرتبه است و به جز 
در موارد خاص ازجمله آذر1392 اين نسبت هرگز از 10مرتبه تجاوز نكرده 
است. در چنين شرايطي روشن است كه قيمت سهام شركت هاي بورس 
بايد دوباره به سطوحي برسد كه براي خريداران جذاب باشد و اعداد و ارقام 
نشان مي دهد براي اينكه قيمت سهام شركت ها جذابيت گذشته را به دست 
بياورند بايد يا ارزش سهام شركت ها با افت بيشتري مواجه شود و يا ميزان 

سود شركت هاي بورس رشد كند.

سياست هاي متناقض
صرف نظر از تغيير در چشم انداز هاي كالن اقتصادي و گران شدن قيمت 
سهام شــركت ها عامل ديگري كه به ويژه در چند ماه گذشته نقش زيادي 
در فراز و فرود شاخص هاي بورس داشــته نامتناقض بودن سياست هاي 
اقتصادي، ابهــام در تصميم هاي اقتصادي و تعــدد مراكز تصميم گيري 
اقتصادي است. البته اين يك مشكل قديمي براي بازار سرمايه است و در 
طول چند دهه گذشته به ويژه از ابتداي دهه90 هربار به پاشنه آشيل بازار 
سرمايه تبديل شده است. نخستين بار در اواسط دهه80 اجراي سياست هاي 
شبانه در مورد نرخ سنگ آهن اثرات عميقي بر بازار سهام برجاي گذاشت 
و بعد از آن در دوره هاي مختلف ابالغ بخشــنامه هاي مختلف از ســوي 
وزارتخانه هاي مختلف هربار منجر به متالطم شدن شاخص هاي بورس شد. 
با اين حال آنچه بيش از هرچيز بازار سهام را در 2دهه گذشته رنج داده تعدد 
مراكز تصميم گيري، فقدان سياست واحد و اجراي نظام سركوب قيمت ها 
يا قيمت گذاري دستوري بوده كه ظرف يك ماه گذشته دوباره اجرا شد و 
اين بار روند توليد در صنعت فوالد را نشانه گرفت و به اعتماد سرمايه گذاران 
آسيب جدي وارد كرد. نمونه چنين تصميم هايي در همه صنايع از خودرو 
گرفته تا دارو و صنايع پتروشيمي گرفته مي شود و اين موضوع به يك عامل 
مخرب براي بازار ســهام تبديل شده اســت. به طوري كه بازار سرمايه در 
دوره هاي كوتاه مدت با تكاليف متفاوتي در صنايع مختلف مواجه مي شود 
اين موضوعي است كه اصل اول سرمايه گذاري كه ثبات در سياستگذاري 

و تصميم گيري است را نقض مي كند و منجر به فرار سرمايه ها مي شود.

همشهري بررسي مي كند

3وزنه نزول بورس
از20مرداد امسال تاكنون 3000هزار ميليارد تومان از ارزش بازارسهام ذوب شده است

مشكالت تامين نقديندگی و مواد اوليه 
زمينه افت تيراژ روزانــه توليد خودرو را 
فراهم آورده است. به گزارش همشهری، 
تازه ترين آمارهای رسمی وزارت صنعت 
از رشــد تيراژ توليد خودرو در 9 ماه امســال نسبت به مدت 
مشابه پارسال حكايت دارد اما قطعه سازان با استناد به كمبود 
نقدينگی، افزايش حجــم مطالبات معوق از خودروســازان و 
مشكالت تامين مواد اوليه، از افت تيراژ توليد خبر مي دهند و 
مي گويند احتمال تعطيلی برخی واحدهای قطعه سازی افزايش 
يافته است. در مقابل خودروســازان هم تداوم قيمت گذاری 
دستوری خودرو و تداوم زيان خود را عامل ناتوانی در پرداخت 

مطالبات قطعه سازان اعالم مي كنند. 
 

روايت های رسمی از رشد توليد خودرو
بر اســاس آمارهای رســمی وزارت صنعت از توليد خودروسازان 
تا پايان آذر 99 نشــان می دهد تيراژ توليد خودروهای ســواری 
در شركت های خودروسازی 18 رشــد داشته است به طوری كه 
ميزان توليد ســواری ها در 9 ماه 99 به 656 هزار دستگاه رسيده 
است. همچنين با احتساب انواع ون، كاميون، كاميونت، كشنده، 
مينی بوس، اتوبوس، وانت و سواری ها تا پايان آذرماه 99، توليد انواع 
خودرو سواری و تجاری در كشور به 722 هزار دستگاه رسيده است. 

افت تيراژ روزانه توليد خودرو از 2 هفته گذشته  
دبير انجمن قطعه ســازان با بيان اين كه اكنــون تيراژ توليد 
روزانه ايران خودرو از 2 هزار و 500 دســتگاه به هزار و 600 تا 
هزار دســتگاه رسيده، گفت: به همين نســبت ظرفيت توليد 
قطعه سازان نيز كاهش يافته، اگرچه تحويل قطعه از قطعه سازان 
به خودروسازان كم نشــده اما بعضی قطعات به موقع به خط 
توليد نمی رسد. مازيار بيگلو با اشاره به اين كه 700 قطعه ساز 
در حال تامين قطعات خودرو هستند، افزود: وقتی تنها يكی از 
اين قطعه سازها نتواند قطعه را به موقع برساند، خودرو تكميل 
نمي شــود، توليد متوقف می  شــود و تيراژ روزانه كاهش پيدا 
می كند. به دنبال آن فروش خودرو كاهش يافته و بازهم مطالبات 
قطعه سازان بيشتر می شود. او افزود: اگر از بين 700قطعه ساز 
فعال، هر روز تنها يك كارخانه نتواند قطعه را به موقع برساند، 
ميزان توليد در طول ســال به شــدت كاهش مي يابد. اگرچه 
از ابتدای امســال روال به گونه ای بود كه توقف توليد به دليل 
دير رســيدن قطعه اتفاق نمی افتاد، اما اكنون به دليل كمبود 
نقدينگی و دشواری تامين مواد اوليه، قطعات به موقع نمی رسد 
 و در نتيجه با كاهش تيراژ توليد روبه رو شــده ايم.  دبير انجمن 
قطعه سازان تاكيد كرد: اگرچه امسال هنوز كمبود نقدينگی 
باعث تعطيلی كارخانه های قطعه ســازی نشده اما معموال در 
اين مواقع ابتدا كاهش تيراژ توليد، سپس تعديل نيرو و در آخر 
تعطيلی كارخانه های قطعه ســازی رخ می دهد. او افزود: اين 
بحران از دو هفته پيش؛ اثر خود را بــا كاهش توليد خودرو در 
دو خودروساز بزرگ نشان داده است . به گفته او، قطعه سازان 
ديگر راهكاری برای تامين نقدينگی الزم برای تامين مواد اوليه 

در دست ندارند.

مطالبات 37 هزار ميليارد تومانی قطعه سازان 
دبير انجمن قطعه سازان درباره رقم مطالبات سازندگان قطعه 
از شــركت های خودروســازی توضيح داد: رقــم مطالبات تا 
اين لحظه 30 هزار ميليارد تومان اســت. او گفت: البته اصالح 

تعدادی از قراردادها، از جمله قراردادهاي سه ماه سوم امسال، 
باقی مانده است كه هنوز هيچ اقدامی در مورد آنها انجام نشده 
است و اگر رقم آنها هم به ميزان مطالبات اضافه شود، اين رقم 
به 37 هزارميليارد تومان خواهد رسيد. بيگلو با اشاره به كمبود 
نقدينگی در صنعت قطعه سازی افزود: مشكل فعلی اين است 
كه هيچ كدام از وعده ها عملی نشــده و 5 هزار ميليارد تومان 
باقی مانده از تسهيالت 10 هزار ميليارد تومانی مصوب در سال 
گذشته، پرداخت نشده است. عالوه بر آن قرار بود ساز و كارهای 
جديد بانكی راه اندازی شود كه همچنان در حال آزمايش است. او 
افزود: همچنين قرار بر اين بود كه شيوه قيمت گذاری به گونه اي 
اصالح شود كه خودروسازان از زيان خارج شوند و توان پرداخت 
مطالبات قطعه سازان را داشته باشند كه  اين موضوع نيز هنوز 

عملی نشده است. 

افت تيراژ توليد و دپوی 100 هزار خودروی ناقص
دبير انجمن خودروسازان در گفت و گو با همشهری با اشاره به 
تاثير مشــكالت كمبود نقدينگی و تامين مواد اوليه در صنايع 
قطعه سازی بر كاهش تيراژ توليد قطعات و خودرو گفت: ميزان 
مطالبات قطعه سازان از خودروسازان افزايش يافته و شركت های 
خودروسازی نيز به دليل زيان ناشی از قيمت گذاری دستوری 
 محصوالتشــان در شــورای رقابت، قادر به پرداخت مطالبات 
قطعه سازان نيستند و اين چرخه زمينه كمبود توليد و تامين 
برخی قطعات، دپــوی خودروهای ناقص و افــت تيراژ توليد 
خودرو را فراهم كرده است. احمد نعمت بخش با اشاره به اين 
كه 100هزاردســتگاه خودروی ناقــص در كف خطوط توليد 
2خودروساز بزرگ كشور ،به دليل كمبود برخی قطعات، دپو 
شده است، افزود: اين شــرايط موجب شده تا برخی قطعات به 

خط توليد خودروسازان نرسد .

هدفگذاری توليد خودرو محقق نمی شود
دبير انجمن خودروسازان با  بيان اين كه هدف گذاری امسال 
وزارت صمت برای رشــد تيراژ توليد خــودرو محقق نخواهد 
شــد، گفت: با توجه به وضعيت تامين قطعات و توليد خودرو، 
به نظر نمی رســد هدفگــذاری امســال وزارت صنعت برای 
توليد يك ميليون و 200 هزار دســتگاه خودرو محقق شــود 
و در خوش بينانه ترين حالت خودروســازان تا پايان امســال 
قادر به توليد كمتر از يك ميليون دســتگاه خودرو ســواری 
می شوند كه با احتساب ساير خودروهای توليدی، تيراژ امسال 
 توليد خودرو حداكثــر به يك ميليون و 100 هزار دســتگاه 
می رســد. نعمت بخش با انتقاد از مصوبه اخير شورای رقابت 
برای قيمت گــذاری خودروهــای كم تيراژ بر مبنای رشــد 
50درصدی تيراژ توليد از بهمن ماه امســال گفت: گره زدن 
افزايش قيمت خودروهای پرتيراژ به افزايش 50 درصدی تيراژ 
توليد خودرو نيز اجرايی نيســت زيرا با توجه به روند كنونی 
تامين قطعات خودروسازان قادر به افزايش تيراژ توليد خودرو 
نيستند.  او با بيان اين كه تحميل زيان ناشی از قيمت گذاری 
دستوری خودرو به شركت های خودروســازی موجب زيان 
بيشتر و ناتوانی آنها در پرداخت به موقع مطالبات قطعه سازان 
شده اســت، افزود:يك خودرو با در نظر گرفتن مجموعه های 
قطعات 2هزار و 500 و به طور جزئی نيازمند 4 تا 5 هزار قطعه 
است كه با توجه به مشكالت قطعه سازان در صورتی كه بخشی 
از اين قطعات تامين نشود نيز موجب زمين گيرشدن خطوط 

توليد و دپوی خودروهای ناقص در اين شركت ها می شود.

موج تعطيلي در كمين صنايع قطعه سازي  نشسته است

كاهش تيراژ توليد روزانه خودرو

   سقوط 3درصدي بورس و خروج 2هزارميليارد تومان نقدينگي
شاخص كل بورس تهران در مبادالت ديروز براي دومين بار در 
10روز گذشته 3درصد افت كرد و به يك ميليون و 260هزار واحد 
رسيد. ديروز ارزش كل معامالت بازار سهام 8هزارميليارد تومان 
معادل 32درصد افت كرد و 2هزار ميليارد تومان از نقدينگي 
سهامداران حقيقي از بازار سهام خارج شد. اين باالترين ميزان 
خروج پول ســهامداران حقيقي در يك ماه گذشته است. در 
طول يك ماه گذشته سهامداران حقيقي 15هزار ميليارد تومان 

نقدينگي از بازار سهام خارج كرده اند.

نماگرهاي بازار سهام در مبادالت روز گذشته

درصدتغييرمقدار تغييرمقدارنماگر

3.12-40627-1260679شاخص كل بورس-واحد

32.02-8051-17090ارزش معامالت- ميليارد تومان

2.99-194-6296ارزش بازار- هزار ميليارد تومان

0.26-1015-388263ارزش صندوق هاي سرمايه گذاري- ميليارد تومان

دبير انجمن قطعه سازان: از 2 هفته پيش، توليد روزانه ايران خودرو از 2500دستگاه به 1600 تا 1000 دستگاه رسيده و ظرفيت 
توليد قطعه سازان نيز به همين نسبت كاهش يافته است .
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بعد از رشــد بهاري توليد مســكن 
مناطق شــهري كشــور نسبت به 
تهران، اين بار در فصل تابستان رونق 
مضاعفي در ساخت وساز مسكوني 
خارج از تهران شكل گرفته و توليد مسكن در اين مناطق 
39.3درصد نسبت به سال قبل افزايش يافته؛ درحالي كه 
توليد مسكن در شــهر تهران با افت 4.9درصدي مواجه 

بوده است.
به گزارش همشهري، بهار امســال، آغاز چرخش آمارها 
در حوزه توليد مســكن ميان تهران و ديگر نقاط شهري 
در كشور بود؛ به گونه اي كه در اين فصل تعداد واحدهاي 
پيش بيني شده در پروانه هاي ساختماني صادر شده در شهر 
تهران15.3درصد كمتر از بهار سال قبل بود درحالي كه 
اين آمار در ســاير نقاط افزايشــي بود و از ميانگين رشد 
6.8درصدي حكايت داشت؛ حاال اطالعات منتشر شده 
مركز آمار ايران از وضعيت صدور پروانه هاي ساختماني در 
شهرداري هاي كشور نشان مي دهد: تغيير مناسبات توليد 
مسكن ميان پايتخت و ساير نقاط شهري كشور در فصل 

تابستان با شدتي بيشتر ادامه پيدا كرده است.

انقباض توليد مسكن در پايتخت
نتايج طرح گرد آوري اطالعات پروانه هاي ساختماني 
صادر شده در شهرداري هاي كشور در تابستان سال 
1399 از كاهش 4.9درصدي واحدهاي مســكوني 
پيش بيني شده در پروانه هاي ساختماني صادر شده 
براي شهر تهران حكايت دارد. البته در اين فصل قدري 
از عقب ماندگي توليد مسكن شهر تهران جبران شده 
و مجموع واحدهاي پيش بيني شده براي شهر تهران 
نسبت به فصل بهار 7.8درصد بيشتر بوده؛ اما در هر 
دو فصل، مقايسه آمارهاي توليد مسكن شهر تهران و 
ساير نقاط شهري كشور از بي رغبتي و قهر سازندگان 
پايتخت با توليد مســكن خبر مي دهــد. آمارهاي 
رســمي حاكي از اين است كه در تابســتان امسال، 
مجموعاً 13هزار و 822واحد مسكوني در پروانه هاي 
صادرشده براي احداث ساختمان از شهرداري  تهران 
پيش  بيني شده كه نسبت به فصل گذشته 7، 8 درصد 
افزايش و نســبت به فصل مشابه ســال گذشته4.9 
درصد كاهش نشــان مي دهد. همچنيــن مجموع 
مســاحت زيربنا در پروانه هاي احداث ســاختمان  
شهر  تهران در تابستان امسال 2ميليون و 426هزار 
مترمربع بوده كه نســبت به فصل گذشته 6.4درصد 
افزايش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته 9درصد 

كاهش داشته است.

ريسك گريزي سازندگان تهراني
انبوه سازان دليل اصلي بي رغبتي سازندگان در پايتخت 
را هزينه بســياري باالي ساخت وســاز در پايتخت اعالم 
مي كنند كه البته بخش قابل توجهي از آن به هزينه زمين 
مربوط مي شود. فرشيد پورحاجت، دبير كانون سراسري 
انبوه سازان به همشهري مي گويد: رابطه مستقيمي ميان 
هزينه پروژه، سود مورد انتظار و ريسك آن وجود دارد و در 
بازار فعلي مسكن هرچه هزينه پروژه باالتر برود، ريسك 
ســرمايه گذاري نيز افزايش پيدا مي كند؛ زيرا به واسطه 
كاهش قدرت خريد متقاضيان مسكن و كساد شدن بازار، 
پروژه هاي مسكوني بزرگ با خطر خواب سنگين سرمايه 
مواجه هستند. بر همين اســاس در شهر تهران به واسطه 
سنگيني هزينه هاي ساخت وســاز، انتظار كاهش صدور 
پروانه ساختماني وجود داشــت. اما به عقيده پورحاجت، 
فعالً تحوالت بازار مسكن به باال رفتن صرفه اقتصادي توليد 
در شهرستان ها منجر شــده و براي يك دوره نه چندان 
طوالني، وضعيت توليد در خارج از تهران رونق بيشتري 

خواهد داشت.
اين فعال حوزه مسكن مي گويد: در شرايطي كه با جهش 
قيمت زمين و مسكن، سرمايه موردنياز براي ساخت وساز 
در تهران نجومي شــده، وضعيت در شهرستان ها  قدري 
متفاوت تر است و هنوز رشــد هزينه هاي توليد نتوانسته 
است سازندگان را وادار به عقب نشيني كند. البته به عقيده 
پورحاجت، رونق توليد مسكن در خارج از تهران نيز چندان 
دوام ندارد؛ زيرا پايتخت نقش ليدر بازار مســكن ايران را 
بازي مي كند و در تمام دوره هاي رونق و ركود، شهرستان ها 
نيز با اندكي وقفه از تحوالت اين بــازار تبعيت مي كنند. 
نكته ديگري كه او مطرح مي كند، تأثير صدور پروانه هاي 
مسكن ملي بر آمارهاي توليد مسكن است كه باعث شده 
آمار توليد مسكن در خارج از تهران با رشد قابل توجه مواجه 
شود؛ به خصوص كه در شهر تهران تعداد اندكي پروانه براي 
ساخت مسكن ملي صادر شده و بخش عمده اين طرح به 

شهرستان ها اختصاص داشته است.

نهضت خانه سازي خارج از پايتخت
اطالعات مركز آمار ايران نشان مي دهد در تابستان امسال 
تعداد 137هــزار و 431واحد مســكوني در پروانه هاي 
صادرشده براي احداث ساختمان از سوي شهرداري هاي 
كشــور )به جز تهران( پيش  بيني شــده است كه نسبت 
به فصل بهار 34.5درصد و نســبت به تابستان سال قبل 
39.3درصد افزايش داشته اســت. اگرچه انبوه سازان باال 
رفتن صرفه اقتصادي ساخت وســاز مســكوني را يكي از 
داليل افزايش اســتقبال ســازندگان براي توليد مسكن 

خارج از تهران عنوان مي كنند؛ اما همانگونه كه دبير كانون 
سراسري انبوه ســازان نيز مي گويد، تجميع پروانه هاي 
ساختماني مرتبط با مسكن ملي با آمارهاي معمول اين 
حوزه نيز نقش به سزايي در ترقي آمارها داشته است. البته 
رشد توليد مسكن خارج از پايتخت، چه نتيجه باال رفتن 
حاشيه سود و جذب سازندگان باشــد و چه ثمره ترويج 
نهضت خانه سازي و اجراي مسكن ملي، درهرصورت به 
توليد يك كاالي ضروري و داراي ضريب اشتغال باال منجر 
مي شود و همين نكته براي استقبال از اين وضعيت كافي 
است؛ اما نكته اينجاست كه اگر رشد آمارها ناشي از صدور 
پروانه ساخت مسكن ملي باشد، در ماه هاي آتي، ركودي 
ســخت نظير ركود ساخت وســاز پايتخت در ساير نقاط 
شهري كشور نيز تجربه خواهد شــد و اين يعني تحليل 

رفتن اشتغال صنعت ساختمان در كل كشور.

ترديد در توليد
جهش نرخ ارز و افت شديد ارزش ريال، مستقيماً قدرت 
خريد ســرمايه در گردش توليدكنندگان را كاهش داده 
و حوزه مسكن نيز از اين قاعده مســتثنا نبوده است. در 
حقيقت سازنده اي كه فرضاً در سال 96با سرمايه گذاري 
2ميليارد توماني مي توانست 10دستگاه آپارتمان متناسب 
با الگوي مصرف بســازد و با احتســاب خواب سرمايه و 
حاشــيه ســود مطلوب، اين واحدها را 4ميليارد تومان 
در بازار عرضه كند، در ســال 99به وضعيتي رسيده كه 
بايد براي ساخت همين 10دســتگاه ها آپارتمان، بيش 
از 10ميليارد تومان هزينه كند؛ آن هم در شــرايطي كه 
قيمت معقول فروش اين سرمايه گذاري 20ميليارد تومان 
است و فعاًل به واسطه عقب نشيني تقاضاي سرمايه گذاري 
و حذف متقاضي مصرفي، امكان فروش آن وجود ندارد. بر 
همين اساس، توليدكنندگان مسكن براي حفظ مقياس 
توليد خود نيازمنــد افزايش چند صد برابري ســرمايه 
در گردش هســتند و وقتي امكان چنين كاري نداشــته 
باشــند يا توليد را تعطيل مي كنند يا مقيــاس كار خود 
را به يك پنجــم كاهش مي دهند. ايــن موضوع حتي در 
مورد انبوه سازان و توليدكنندگان كالن مسكن نيز صدق 
مي كند؛ به گونه اي كه حسن محتشم، عضو هيأت مديره 
انجمن انبوه سازان مسكن تهران به همشهري مي گويد: 
بسياري از توليدكنندگان مسكن به دليل اينكه در شرايط 
فعلي اقتصاد و تورم، امكان بــرآورد هزينه ها وجود ندارد 
و قيمت تمام شــده ساخت وساز روشــن نيست، ترجيح 
مي دهند وارد گود نشوند و براي ســرمايه گذاري جديد 
صبر كنند تا شرايط به ثبات برسد و برنامه ريزي براي آينده 

ميان مدت امكان پذير باشد.

منحني آمار ساخت وساز تهران در تابستان نزولي شد

ادامهرونقدرتوليدمسكنشهرستانها
مسكن

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

ماجراي بررسي افزايش سقف تسهيالت بانكي حوزه مسكن در جلسه بانك 
مركزي، به پيشنهاد وزارت راه وشهرسازي براي افزايش 50درصدي وام ساخت 
مسكن ملي ختم شده و احتماال، هيچ ثمري براي احياي تقاضاي مصرفي بازار 
مسكن نخواهد داشت. به گزارش همشــهري، اواسط هفته گذشته، معاونت 
مسكن و ساختمان وزارت راه وشهرسازي از برگزاري جلسه بررسي افزايش سقف تسهيالت مسكن در 
بانك  مركزي خبر داد؛ اما يك منبع آگاه در وزارت راه وشهرسازي به همشهري گفت محور اين جلسه 
افزايش وام ساخت مسكن است نه تسهيالت خريد. حاال، آنگونه كه از اظهارات محمود محمودزاده، 
معاون وزير راه وشهرسازي برمي آيد، پيشنهاد ارائه شده در اين جلسه افزايش 50درصدي وام ساخت 

مسكن ملي بوده كه نتيجه نهايي آن تا دو هفته آتي مشخص خواهد شد.

افزايش وام مسكن يا كاهش قيمت تمام شده
نخستين خبر رسمي از جلسه اخير بانك مركزي در زمينه تسهيالت حوزه مسكن را معاون مسكن 
و ساختمان وزارت راه وشهرسازي اعالم كرده است كه از تمركز جلسه بر طرح مسكن ملي حكايت 
دارد. محمود محمودزاده، با تأكيد بر اينكه افزايش سقف مسكن پيشنهاد جديدي نيست و از مدت ها 
قبل مطرح شده، مي گويد: تا كمتر از دو هفته درباره پيشنهاد افزايش سقف تسهيالت مسكن براي 
متقاضيان طرح اقدام ملي مسكن تصميم گيري مي شود و نتيجه آن اعالم خواهد شد.  محمودزاده 
مي گويد: درباره تأمين مالی اين طرح هم اكنون بانك ها تا 80درصد سهم خريدار مسكن ملي را به 
متقاضيان وام مي دهند؛ اما سود اين تســهيالت باالتر از نرخي است كه بانك مسكن به متقاضيان 
مسكن ملي مي دهد؛ ازاين رو يا بايد منابعي را براي جبران پرداخت اين تسهيالت درنظر گرفت يا 
اينكه بايد وام گيرنده ســود اين وام ها را بپذيرد و آن را پرداخت كند. او با اشــاره به سياست وزارت 
راه وشهرسازي براي افزايش قدرت خريد مردم در بخش مسكن مي افزايد: يا بايد مبلغ وام افزايش يابد 
يا قيمت تمام شده را كاهش دهيم اين دو گزينه در فضاي جدا از هم پيگيري مي شود و متقاضي براي 
اين دو بايد حق انتخاب داشته باشد. البته محمودزاده در بخش ديگري از مصاحبه  خود، بدون اشاره 
به مسكن ملي، از پيشنهاد وزارت راه وشهرسازي برای افزايش 50درصدي سقف وام خريد مسكن 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
باال بردن مبلغ تســهيالت پرداختي به خريداران مســكن يكي از اصلي ترين ابزارهاي دولت براي 
تحريك اين بازار در دوره هاي ركود مسكن است كه تا حدودي با حمايت از توليد و اشتغال در حوزه 
ساخت وساز نيز همراه است؛ اما بنا به وضعيت رشد تورم، نرخ ارز و روند صعودي قيمت مسكن، تقريبا 
در هيچ دوره اي از 4دهه گذشته، دولت ها نتوانسته اند تسهيالت حوزه مسكن را به حدي تقويت كنند 
كه مشكل بخش بزرگي از متقاضيان را برطرف كند. عالوه بر اين، ثابت ماندن تسهيالت مسكن در 
مقابل رشد تورم و جهش قيمت مســكن در برخي دوره ها به حدي طوالني است كه افزايش چند 
صددرصدي تسهيالت نيز نمي تواند اين ابزار را كارآمد كند. به عنوان نمونه، در دولت يازدهم مبلغ 
تسهيالت خريد مسكن با رشد 300درصدي مواجه شد و مثال در شهر تهران از 20ميليون تومان 
تا 80ميليون تومان )از طريق صندوق پس انداز مســكن 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 اجرا شده در اين 
حوزه، طرح صندوق پس انداز مسكن يكم بود كه در سال94 توســط عباس آخوندي، وزير سابق 
راه وشهرسازي و با همكاري بانك مسكن اجرا شــد و البته فقط در يكي، دو سال اول توانست مؤثر 

عمل كند. 

صندوق مسكن يكم احيا مي شود؟
بررسي ها نشان مي دهد در شرايط فعلي نسبت پوشش دهي كالن ترين تسهيالت مسكن به ارزش 
آپارتمان هاي مطابق با الگوي مصرف به 10درصد نيز نمي رســد؛ درحالي كه ابتكار ايجاد مسكن 
يكم توانسته بود با اتكا به ابزار سپرده گذاري قرض الحسنه متقاضيان، ميانگين نسبت پوشش دهي 
تسهيالت مسكن يكم زوجين را تا مرز 50درصد ارزش واحد مسكوني متوسط نيز برساند. حاال اما، 
با درنظر گرفتن قيمت 26ميليون و900هزارتوماني يك مترمربع زيربناي مسكوني در شهر تهران، 
كالن ترين تسهيالت خريد مسكن پايتخت به اضافه وام 40ميليون توماني جعاله، فقط كفاف خريد 
8.9مترمربع آپارتمان 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 مسكن 
طبقه متوسط شهري باشد، تسهيالت خريد مسكن بايد تا 5برابر افزايش پيدا كند. البته با توجه به 
سياست هاي ضدتورمي بانك مركزي و مخالفت اين نهاد با تزريق نقدينگي به بازارها، اصولي ترين 
ابزاري كه مي تواند براي احياي قدرت خريد تقاضاي مصرفي در بازار مســكن كارآمد باشد، ادامه 

سياستي نظير صندوق مسكن است.

رؤياي مسكن ملي
تمركز سياستگذار حوزه مســكن بر تقاضاي مصرفي طبقه متوسط از مسير 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 
كاستي ها و تبعات اقتصادي توانســته نام دولت هاي نهم و دهم را در بازار مسكن برجسته كند، 
طرحي براي برجسته كردن نام دولت دوازدهم در بازار مسكن بيابد. در ادامه، اين احتمال وجود 
دارد كه با 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.

مرغ در ميادين؛ 1500تومان زير قيمت 
تنظيم بازار

مرغ كامل تازه در ميادين ميوه و تره بار با قيمت 
هر كيلوگرم 18900تومان عرضه مي شــود كه 
1500تومان از قيمــت 20400توماني مصوب 
ســتاد تنظيم بــازار ارزان تر اســت. به گزارش 
همشهري، هم اكنون، مرغ كامل تازه با پوشش كيسه نايلوني به قيمت 
هر كيلوگرم 18.900تومان و با بسته بندي بشقابي به قيمت هر كيلوگرم 
19.200تومان در ميادين ميوه و تره بار به فروش مي رسد. بر اين اساس 
تهيه يك عدد مرغ متوســط به وزن يك كيلــو و 800گرم با پرداخت 
34هزار تومان در ميادين امكان پذير است. براساس اين گزارش، تخم مرغ 
تازه تنظيم بازار نيز با قيمت هر كيلوگرم 16900تومان در ميادين ميوه 
و تره بار عرضه مي شود و به عبارتي، يك شانه 30عددي تخم مرغ تنظيم 
بازاري به وزن يك كيلو و 900گرم در ميادين به قيمت 32100تومان و 
يك شانه 30عددي تخم مرغ شناسنامه دار به وزن يك كيلو و 900گرم 

نيز در ميادين به قيمت 32600تومان به فروش مي رسد.

 قيمت مرغ كامل و قطعه بندي شده در ميادين ميوه و تره بار تهران 

قيمت )تومان(مشخصاتنام محصول

19.690بين 1700 تا 2200 گرممرغ كامل

31.100بدون پوست ران مرغ

36.200بدون پوست و استخوان كعب رانمغز ران

33.500بدون پوست و بالسينه مرغ

36.900بدون پوست و سرساقساق

32.400بدون پوست و بالران و سينه

28.700ساده بدون زعفرانبال كبابي

50.900فيله

37.900بدون آرد با بازوشنيتسل

42.000بي استخوان - ساده بدون زعفرانجوجه كباب

34.100با استخوان - ساده بدون زعفرانجوجه كباب

10.100بدون پوستگردن مرغ

7.000پاك شده - بسته 400گرميپاي مرغ

قفسه هاي فروش شامپو بدن در اختيار 
برندهاي ايراني

شايد شــما هم جزو افرادي باشيد كه هنوز ميان 
استفاده از صابون يا شامپو بدن مردد مانده ايد و 
نمي دانيد كدام بهتر است. شامپوهاي مخصوص 
شست وشــوي بدن مدت زيادي نيست كه بين 
شوينده هاي روزمره مورد استفاده خانواده ها قرار گرفته اند و در اين حوزه 
محصوالت جواني محسوب مي شوند. هنوز هم تعداد زيادي از خانواده ها 
صابون هاي جامد را به عنوان تنها شوينده مورد اعتماد براي بدن قبول 
دارند و خيلي ها هم از منظر اقتصادي به موضوع نگاه مي كنند و مي گويند 
مصرف شامپو بدن به صرفه نيست. با اين حال اين محصوالت امروز جاي 
خود را به ويژه در ميان نســل جوان باز كرده اند و شواهدي مثل ميزان 
فروش، نشان مي دهد آمار مصرف آن رو به افزايش است. درباره تفاوت آنها 
اطالعات كامل و جامع را مي توانيد از اينترنت جست وجو كنيد اما به طور 
خالصه بايد گفت اگر براي استفاده در حمام صابون هاي نسبتا گران قيمت 
و خاصي را مصرف مي كنيد كه گليسيرينه هستند، كارتان را با همان ها 
ادامه دهيد اما اگر مصرف كننده صابون هاي ارزان قيمت هســتيد، بهتر 
است از اين به بعد شامپو بدن را انتخاب كنيد كه باپوست بدنتان مهربان تر 
اســت. مصرف صابون هاي جامد به دليل ماندن در فضاي باز و احتمال 
آلودگي به ميكروب نيز در مقايسه با شامپوهاي مخصوص بدن در جايگاه 
پايين تري قرار مي گيرند. از نظر اقتصادي هم استفاده از اين محصوالت 
چندان هزينه بر نيســت؛ وجود برندهاي بســيار زياد توليدكننده اين 
محصول باعث مي شود دست شما براي انتخاب باز باشد. امروز خارجي ها 
سهمشان از بازار اين محصول بسيار كم شده و اگر باشند بسيار گران قيمت 
هستند اما برندهاي ساخت ايران با بازه وســيعي از قيمت و كيفيت در 
سوپرماركت هاي شهر به راحتي در اختيار مصرف كنندگان هميشگي و 
كساني است كه مي خواهند اين محصول را به تازگي امتحان كنند. اكتيو، 
اوه، بنسر، درماكلين، فوليكا، گلرنگ، هيدرودرم، ماي، شون، صحت و نيوآ 

از معروف ترين شركت هاي سازنده شامپو و شامپو بدن هستند.

قيمت برخي انواع شامپو بدن در سوپرماركت هاي تهران

قيمت )تومان(مشخصاتنام برند

35.700فلورال دنس - 420ميلي ليتريماي

23.800اسكراب شير - 400ميلي ليترياوه

24.100سرمه اي - 400ميلي ليترياكتيو

19.300آبي - 280ميلي ليتريگلرنگ

36.400چاي سبز و نعنا - 420ميلي ليتريشون

مخصوص پوست خشك و اگزما - فوليكا
20084.800ميلي ليتري

با رايحه توت فرنگي و ماست - هيدرودرم
25028.490ميلي ليتري

15.500زغالي - 300ميلي ليتريبنسر

97.500با عصاره ابريشم طاليي - 700ميلي ليتريداو

3008.500ميلي ليتريصحت

34.500 مدل Dark Temptation - 250ميلي ليترياكس

8.500ويتامين دوش - 300ميلي ليتريناتل

133.000مدل اسپورت - 250ميلي ليترينيوآ

سوپرماركت

تره  بار



2 چهارشنبه 24 دي 99  شماره 8136 6 3 0 2 3 6 9 3 ورزش

گزارش روز  

اميرحســين اعظمي| محمدرضا خلعتبري با 37 سال سن 
يكي از باتجربه هاي ليگ امسال به حساب مي آيد. او امسال 
به سپاهان برگشته، سپاهاني كه با يك بازي كمتر نسبت به 
نفت آبادان، 4 امتياز با صدر فاصلــه دارد و صاحب بهترين 
خط حمله ليگ است. پس از تساوي خانگي با فوالد در بازي 

عقب افتاده هفته نهم، گفت و گويي با خلعتبري داشته ايم.

  با تساوي مقابل فوالد فرصت نزديك شدن به 
صدر را از دست داديد.

اين تساوي براي ما ناراحت كننده بود اما ديگر اين بازي تمام شده 
و بايد به فكر بازي بعدي باشيم. ما مقابل فوالد زود گل خورديم 

اما در همــان نيمه اول به بازي برگشــتيم و قبــل از رفتن به 
رختكن چند موقعيت خيلي خوب هم از دســت داديم. شايد 
اگر توپ هايمان در نيمه اول گل شده بود، سرنوشت بازي فرق 

مي كرد اما متأسفانه اين اتفاق رخ نداد.
 شما بهترين خط حمله ليگ برتر را در اختيار 

داريد، ولي مثل اينكه در اين بازي بدشانس بوديد.
به هر حال فوتبال هميشــه قابل پيش بيني نيســت و ممكن 
است يك تيم با بدشانسي روبه رو شود. ما بايد ياد بگيريم كه از 

فرصت هايمان نهايت استفاده را ببريم.
 مرزبان از وقت تلــف كردن بازيكنان فوالد 

حسابي شاكي بود. در اين خصوص صحبت مي كني؟

من يك بازيكن هستم و دوست ندارم زياد در اين مورد صحبت 
كنم. ما بايد در مورد توانايي تيــم خودمان صحبت كنيم. اگر 
اين بازي را با برد پشت سر مي گذاشتيم االن ديگر اين حرف و 
حديث ها وجود نداشت. حق ما در اين بازي برد بود ولي متأسفانه 

به حقمان نرسيديم.
 از 5بازي آينده در 4بازي ميزبان هســتيد. 
مي توانيد از اين فرصت براي رسيدن به صدر استفاده 

كنيد؟
بله، ما فقط به آبادان مي رويم تا با صنعت نفت بازي كنيم ولي 
4بازي در اصفهان انجام مي دهيم كه بايد نهايت استفاده را ببريم. 
ما در اين بازي ها اصال فرصت اشتباه نداريم و با اين كيفيت فني 
مي توانيم نتايج خوبي بگيريم. ما تيمي هستيم كه تنوع تاكتيكي 
داريم و از همه را ه ها براي رســيدن به گل اســتفاده مي كنيم. 

سپاهان اصال دنبال اين نيست كه با يك روش به گل برسد.
 چرا امسال مدعيان قهرماني زياد امتياز از 
دست مي دهند و هنوز تيمي خودش را جدا نكرده است؟

تازه 10هفته از ليگ سپري شــده. در ضمن تمام تيم ها قوي 

هســتند و هيچ تيمي در ليگ امسال بازي آســان ندارد. همه 
مدعيان هم شانس برابري براي قهرماني دارند و بايد ديد كدام 

تيم تا پايان ليگ برتر كمتر اشتباه مي كند.
 فكر مي كني سپاهان بتواند بعد از چند سال 

قهرمان شود؟
هدف ما چيزي جز كسب قهرماني نيست و براي رسيدن به اين 
هدف تالش خواهيم كرد. سپاهان با اين بازيكنان، كادر فني و 

اين مديريت لياقت قهرمان شدن را دارد.
 در ارتباط با كانديدا شدن علي كريمي براي 

رياست  فدراسيون فوتبال چه صحبتي داري؟
من از ايــن اقدام كريمي لذت بــردم. علي آقــا و افرادي مثل 
مهدوي كيا يا سعيد دقيقي از جنس فوتبال هستند و مي توانند 
مشكالت اين فوتبال را برطرف كنند. در خارج از ايران فوتبال 
ما را با نام هايي مثل دايي، مهدوي كيا و كريمي مي شناســند 
و اميدوارم كريمي رأي بياورد. بــراي من افتخار بزرگي بود كه 
در كنار كريمــي بازي كردم و قول مي دهم اگر ايشــان رئيس 

فدراسيون شود، خيلي از مشكالت فوتبال برطرف خواهد شد.

  خلعتبري: از كانديدا شدن كريمي لذت بردم
   مهاجم باتجربه سپاهان كه زماني در تيم ملي همبازي جادوگر بوده، اعتقاد دارد 

 خيلي از مشكالت فوتبال با رأي آوردن او در انتخابات حل خواهد شد
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 ميليچ از قفس پريد
  بازيكن كروات استقالل چند ساعت بعد از نيمكت نشيني در داربي

  ايران را ترك كرد؛ آيا اميدي به بازگشت او هست؟
هروويه ميليچ كه ســال گذشته با نظر اســتراماچوني به 
استقالل آمده بود پس از بازي نكردن در داربي، درست راه 
مربي ايتاليايي را رفت و بامداد ديروز خيلي ناگهاني همراه 
خانواده اش ايران را ترك كرد. ابتدا به نظر مي رســيد اين 
خبر بيشتر در حد شايعه باشــد اما اين بازيكن ظهر ديروز 
گفت و گويي كوتاه با تســنيم انجام داد و همه  چيز را تأييد 
كرد. او در بخش ابتدايي صحبت هايش گفته است: »اكنون 
زمان مناســبي براي مصاحبه كردن نيست، اما بايد بگويم 
كه با قلبي آكنده از درد و ناراحتي زياد به خانه )كرواسي( 
بازمي گردم. هميشه به وظيفه ام عمل كرده  و به تيم استقالل 

و پيراهن اين تيم، متعهد بوده ام.«
 اختالف با فكري يا دوپينگ؟!

ميليچ در حالي ايران را ترك كرد كه خيلي ها انتظار داشتند 

او پس از چند هفته در داربي بازي كنــد اما فكري در اين 
مسابقه حساس هم به مدافع كروات بازي نداد، مدافعي كه 
در داربي گذشته 2 گل براي آبي ها ساخته بود. از همين رو 
خيلي ها اختالف بــا فكري را دليل اصلــي جدايي ميليچ 
مي دانند، اختالفي كه پــس از خروج نام ايــن بازيكن از 
فهرست نفرات اصلي تيم در بازي با گل گهر رخ داد و با پست 
اينستاگرامي او اوج گرفت. فكري پس از اين داستان ميليچ 
را در اختيار باشگاه قرار داد و او را به كميته انضباطي فرستاد 
اما در نهايت با بازگشــت او به تمرينات موافقت كرد. با اين 
اتفاق پيش بيني مي شــد فكري پس از 3 بازي در داربي از 
ميليچ استفاده كند اما او حتي به عنوان بازيكن ذخيره هم 
به ميدان نرفت و پس از بازي به تنهايي اســتاديوم را ترك 
كرد. البته اين تمام ماجرا نيســت چراكه چند روزي است 

شايعه دوپينگي شــدن ميليچ هم پيچيده و حاال خيلي ها 
خروج او از ايران را به اين شايعه ربط داده اند. خود ميليچ در 
اين خصوص گفته است:» مردم هر كاري كه دوست دارند، 
مي توانند انجام دهند و رسانه ها هم مي توانند چيزهاي خوب 
و بدي بنويسند، اما من هيچ گاه كار اشتباهي انجام نداده ام  و 

هميشه به خاطر باشگاه استقالل جنگيده ام.«
 تصميمي كه گرفته شده بود!

با وجود تمام حرف و حديث ها به نظر مي رســد ميليچ هم 
درست مثل ســاير بازيكنان استقالل به مســائل مالي و 
عدم پرداخت دستمزدها اعتراض داشته اما خيلي بعيد است 
بدون برنامه ريزي و مشاوره با مديربرنامه هايش تصميم به 
ترك ناگهاني ايران گرفته باشــد. حامد افضلي كه سال ها 
مدير امور بين الملل باشگاه استقالل بوده اعتقاد دارد ميليچ 
و وكيلش به حدي حرفه اي هستند كه امكان ندارد بدون 
اخطار 15 روزه قرارداد را فســخ كنند و بعد از آن به دردسر 
بيفتند. افضلي با توجه به همين موضوع احتمال مي دهد 
مديران اســتقالل از 15 روز پيش در جريان اين داســتان 
بوده اند و كاري براي حل مشــكل نكرده اند. حجت نظري 
ســخنگو و عضو هيأت مديره باشگاه اســتقالل نيز در اين 

خصوص گفته است: »صبح امروز مطلع شديم كه ميليچ 
آخر وقت شــب گذشــته ايران را ترك كرده است! به نظر 
مي رسد او از قبل برنامه خروج از كشــور را داشته است و 
امكان نداشته بتواند دو ســاعت پس از داربي بليت تهيه 
كند و از ايران برود. ميليچ چه در داربي بازي مي كرد يا 
نمي كرد، قصدش خروج از ايران بود. باشگاه تالش كرده 
است بخش قابل توجهي از مطالبات ميليچ را پرداخت 
كند. با اطمينان مي گويم مطالبات ميليچ حتي بيش از 
بازيكنان ايراني پرداخت شده است. نمي گويم طلبي 
ندارد، اما طلبش كمتر از بازيكنان ايراني بوده است. ما 
در بحث پرداخت، مسكن و اقامت خانواده اش در ايران 
هرگونه همكاري را انجام داديم و همچنان هم انتظار 
داريم به عنوان بازيكن استقالل به اين تيم برگردد. از 
فسخ قرارداد اطالعي ندارم، اما فرصتي براي پرداخت 
مطالباتش تعيين كرده بود. ما هم براساس مستندات 
پاسخ او را داديم. البته هنوز فسخي انجام نشده است. 
االن 2  ماه است كه پولش را نگرفته، اما طلبش نسبت 
به بازيكنان ايراني خيلي كمتر است. فسخ تشريفاتي 

دارد كه بايد انجام شود.«

   قاعده دي
10نكته در مورد داربي زيباي تهران كه برنده نداشت

  سخت ترين بازي استقالل، آسان ترين بازي پرسپوليس
   پرسپوليس 8ضربه به چارچوب دروازه استقالل زد؛ بيشتر از تمام بازي هاي قبلي خودش

  و بيشتر از همه حريفان قبلي استقالل

گناه ميليچ خارجي بودن اوست؟
سابقه بي عالقگي كادر فني استقالل به بازيكنان غيرايراني

مســئله هرويه ميليچ همچنان حل نشده و روشن نيست محمود 
فكري چرا از حضور اين بازيكن در مســابقات استقالل استفاده 
نمي كرد. مدافع كروات، هم فصل گذشته عملكرد خوبي داشت و 
هم در مسابقات آغازين فصل جديد مؤثر نشان داد، اما يكباره از 
سوي فكري از تركيب خارج شد و آنقدر بيخودي بيرون نشست 
كه شايعه دوپينگ او بر سر زبان ها افتاد. ميليچ در داربي هم مورد 
استفاده قرار نگرفت. در پست او ابتدا محمد نادري به ميدان رفت و 
سپس نوبت به محمد دانشگر رسيد كه به عنوان يار تعويضي فرصت 
بازي پيدا كند. در دقايق پاياني هم داريوش شجاعيان در اين پست 
بازي كرد تا دانشگر به نوك خط حمله برود. در نتيجه اين اتفاقات 
ميليچ به تنهايي و با دلخوري ورزشگاه آزادي را ترك كرد و مهم تر 
اينكه پس از چند ساعت از ايران هم خارج شد. همه اينها در حالي 
است كه محمود فكري در نشست خبري بعد از بازي بار ديگر در 
مورد ميليچ جواب سر باال داد و استفاده از او را منوط به تشخيص 
كادر فني دانســت. در هر صورت اتفاقي كه براي اين بازيكن رخ 
داده بار ديگر شــائبه ضديت مربيان فعلي استقالل با خارجي ها 
را تقويت كرده است. از ياد نبريم يكي مثل صمد مرفاوي سابقه 
تحقير رينالدوي پرويي را در كارنامه دارد؛ كســي كه بعد از طرد 
شدن از استقالل به ستاره كيه وو تبديل شد! مرفاوي در پيش فصل 
ليگ ششم سابقه رد كردن ابراهيم توره را هم داشته، بازيكني كه 
پس از درخشش در پيكان راهي پرسپوليس و سپاهان شد و پس 
از آن از موناكو فرانسه سر درآورد. پرويز مظلومي هم در آلومينيوم 
هرمزگان ايمون زايد را نيمكت نشين كرده بود، درحالي كه خود 
او به خاطر داربي بهمن 90بهتر از هر كس ديگري از توانايي هاي 
زايد آگاه بود. محمود فكري هم در طول همين چند ماه تا جايي كه 

توانسته به استراماچوني طعنه و كنايه زده است. 

پيامدهاي داربي در دود
چند بازيكن از 2 تيم مي گويند در داربي به سختي نفس 
كشيده اند، پزشك پرسپوليس معتقداست عوارض بازي 

كردن در هواي آلوده، چند سال ديگر خودش را نشان مي دهد
داربي 94 پايتخت شــايد يكي از خاص ترين ديدارهاي استقالل و 
پرسپوليس در طول تاريخ باشــد، ديداري كه در يكي از آلوده ترين 
روزهاي تهران برگزار شــد و صداي خيلي ها را درآورد، از بازيكنان 
گرفته تا خبرنگاران و عكاساني كه به ورزشــگاه رفته بودند. عكاس 
همشهري كه خودش در ورزشگاه آزادي حاضر بوده مي گويد به دليل 
آلودگي هوا حتي عكس گرفتن با دوربين هاي حرفه اي هم ســخت 
بوده چه برسد به نفس كشيدن! وريا غفوري هم از اولين بازيكناني بود 
كه به برگزاري داربي در اين شرايط اعتراض كرد و در حالي كه مقابل 
خبرنگاران سرفه مي كرد از مســئوالن خواست تا فكري به حال اين 
هواي آلوده كنند تا مردم بتوانند نفس بكشند. او در خصوص فوتبال 
بازي كردن در اين شرايط هم گفت: »در اين هوا نمی شود فوتبال بازی 
كرد. بايد فكری به حال ما شود. اصال ما ورزشكاران به كنار، االن بايد 
فكري به حال مردم شود تا بتوانند به راحتي نفس بكشند.«براساس 
اطالعات به دســت آمده وريا تنها بازيكني نبــوده كه در پايان بازي 
مشكل پيدا كرده و به سرفه افتاده است. اين طور كه دكتر حقيقت، 
پزشك پرسپوليس مدعي شده احســان پهلوان هم عصر دوشنبه از 
سوزش چشم شكايت كرده و تداركات تيم هم به دليل همين آلودگي 
هوا مشكالتي پيدا كرده است. عليرضا حقيقت در خصوص تاثيرات 
بازي در هواي آلوده به همشــهري مي گويد: »ما نبايد انتظار داشته 
باشــيم همين امروز تاثير بازي در هواي آلوده در بازيكنان مشخص 
شود. بازيكنان االن جوان هستند و از آن مهم تر اينكه ورزش مي كنند 
اما 2 يا 3 سال ديگر اين تاثيرات نمايان خواهد شد و شايد عمر ورزشي 
فوتباليست را كوتاه كند. شايد بهتر بود بازي در اين هواي آلوده اصال 
برگزار نمي شد.«داربي عصر دوشنبه در حالي برگزار شد كه وزارت 
ورزش شب قبل از بازي توصيه كرده بود اين ديدار به دليل آلودگي هوا 
به زمان ديگري موكول شود اما سازمان ليگي ها به دليل برنامه فشرده 
رقابت هاي ليگ برتر زير بار داستان نرفتند. البته اين اولين باري نيست 
كه فوتباليست ها مجبور مي شــوند در روزهاي آلوده به زمين بروند. 
دقيقا 5 ســال و 17 روز پيش و در تاريخ هفتم دي ماه 1394، تهران 
يكي از آلوده ترين روزهايش را پشت سر مي گذاشت اما سازمان ليگ 
استقالل و سياه جامگان را مجبور كرد در چنين شرايطي وارد زمين 
شوند. حاصل اين ماجرا هم حضور بازيكنان 2 تيم با ماسك در داخل 
زمين بود كه ســروصداي فراواني به راه انداخت. البته چندباري هم 
پيش آمده كه سازمان ليگ به برگزار نشدن بازي ها در آلودگي رضايت 
بدهد. آخرين بار آذرماه 98 بود كه ديدار تيم هاي پرسپوليس-نساجي 
و پيكان-تراكتورسازي به دليل آلودگي هواي تهران لغو شد. به اين 
نكته هم بايد اشاره داشت كه خود تيم هاي تهراني تا حدودي با اين 
شــرايط كنار آمده اند و حداقل در روزهاي آلوده تمرينات شان را يا 
لغو مي كنند يا زمان كمتري به تمرين مي پردازند. براي مثال همين 
ديروز محمود فكري تصميم گرفت بازيكنانش خيلي زود محل تمرين 

را ترك كنند.

نكته بازي

بهروز رسايلي| پرسپوليس و استقالل در يك بازي جذاب 
و نفسگير كه از دقيقه يك تا 93 پر از اتفاقات مهم بود به 
تســاوي 2 بر 2تن دادند. نكاتي چند از دل اين مسابقه 

تماشاگرپسند به جا مانده است.

1   اين دوازدهمين داربي برگزار شده در دي ماه بود و عجيب 
اينكه  هيچ كدام از مسابقات رودرروي پرسپوليس و استقالل 
در اين ماه برنده نداشته است. 11مسابقه قبلي با نتايج مساوي 
به پايان رسيده، گرچه در 2مورد بعدا كميته انضباطي نتيجه 
نهايي را به سود استقالل اعالم كرده است. حتي يك بار در نهم 
دي ماه 79مي رفت تا استقالل اين طلسم را بشكند و بازي را 
ببرد، اما نهايتا گل لحظات پاياني علي كريمي كار را به تساوي 
كشاند. اين بار هم مهدي قائدي، نگهبان »قاعده دي« شد و 

در آخرين دقيقه كار را برابر كرد.
2 با نتيجه مساوي، ركورد 4مســاوي در 4شهرآورد براي 
يحيي گل محمدي ثبت شد. او داربي برگشت ليگ دوازدهم، 
داربي برگشت ليگ نوزدهم، داربي جام حذفي فصل گذشته 
و داربي ليگ بيستم را با نتيجه مساوي به پايان برده است؛ 

گرچه در بازي حذفي در ضربات پنالتي شكست خورد.
3   اين سومين تساوي 2بر 2پياپي در داربي هاي تهران بود. 
پيش تر 6بار نتيجه مساوي يك بر يك و 4بار هم نتيجه مساوي 
بدون گل به طور پياپي در مصاف هاي پرسپوليس و استقالل 
ثبت شده بود. حاال هم به نظر مي رسد سوزن اين بازي روي 
نتيجه 2بر 2گير كرده است؛ به هر حال اگر هم قرار است 2تيم 

مساوي كنند، چه بهتر كه با چنين نتيجه پرگلي باشد.
4  2تساوي اخير در داربي شباهت هاي جالبي به هم دارد. 
در بازي قبلي كه در جام حذفي برگزار شــد، مهدي قائدي 
در دقيقه چهارم گل اول را زد، اين بار ارســالن مطهري در 
دقيقه دوم اين كار را كرد. در داربي قبلي هم مثل اين بازي 
پرسپوليس در نيمه دوم 2گل پشــت سر هم زد و در مسير 
پيروزي قرار گرفت، اما درســت مثل اين مسابقه در دقيقه 
آخر گل مساوي را دريافت كرد؛ آنجا محمد دانشگر گل زد و 

اينجا مهدي قائدي.
5   هر 4گل بازي دوشــنبه توسط مهاجمان به ثمر رسيد. 
مهدي قائدي و ارســالن مطهري مثل مســابقه قبلي برابر 
آلومينيوم اراك 2گل استقالل را زدند. مهدي عبدي و وحيد 

اميري هم كه در طول ليگ بيســتم موفق به گلزني نشده 
بودند، 2گل پرسپوليس را وارد دروازه حريف كردند.

6  عملكرد مهدي عبدي در مســابقات مهم حيرت انگيز 
اســت. او در داربي رفت فصل گذشته نخســتين گلش را 
براي پرسپوليس زد و در ادامه 3گل ديگر هم در ليگ به ثمر 
رساند. عبدي در نيمه نهايي و فينال ليگ قهرمانان آسيا هم 
موفق به گلزني شد. او در نيمه دوم داربي دوشنبه ستاره بود 
و غيراز گلي كه زد، روي گل دوم اثر گذاشت، يك گل خالي 
براي احمد نوراللهي ساخت و حتي مي توانست باعث اخراج 
عارف غالمي شــود؛ هرچند رضا كرمانشاهي به يك كارت 

زرد بسنده كرد.
7  همچنان باوركردني نيست كه يحيي گل محمدي در بازي 
قبلي با سپاهان مهدي عبدي را در دقيقه91 به ميدان فرستاد 
و به جاي او از احمد نوراللهي در خط حمله استفاده كرد. به 
لطف همين تدابير، سپاهان يكي از 4كلين شيتش تا اينجاي 

فصل را جلوي پرسپوليس ثبت كرده است!
8  آرمان رمضاني همچنان نقش تعويضي بي اثر پرسپوليس 
را بازي مي كند. او در حالي در دقايق پاياني داربي به ميدان 
فرستاده شــد كه پرسپوليس مي توانســت از سرعت اميد 
عاليشاه در ضد حمالت استفاده كند. تيمي كه جلو افتاده، 
قاعدتا به بازيكن توپ نگه دار و تكنيكي نياز دارد، نه مهاجم 

هدف بلندزن.
9  نمايش هــاي نااميدكننده احمــد نوراللهي در تركيب 
پرســپوليس همچنان ادامــه دارد. فرصت ســوزي هاي 
باورنكردني او باعث شد پرســپوليس يك پيروزي پرگل و 
به شدت روحيه بخش را با يك تساوي ديرهنگام عوض كند. 
شايد اگر نوراللهي از موقعيت ها استفاده مي كرد، سرنوشت 

كل فصل عوض مي شد.
10   و احتماال بزرگ ترين اشتباه محمود فكري و دستياران 
پرشــمارش اين بود كه بين  2نيمه تصــور كردند بهترين 
زمان ممكن بــراي ضربه زدن به پرســپوليس را در اختيار 
دارند؛ بنابراين با به ميدان فرســتادن شيخ دياباته تيم شان 
را 3مهاجمه كردند و فضــاي كافي را بــراي جوالن دادن 
هافبك هاي پرسپوليس در اختيار اين تيم گذاشتند. سوداي 
كســب يك پيروزي پرگل و فراموش نشدني، نزديك بود به 

قيمت تحمل يك باخت سنگين و تاريخي تمام شود.

داربي94آن قدر پرگل و پرحادثه بود كه روزهاي زيادي مي توان 
درباره اتفاقات متن و حاشــيه آن صحبت كرد. پرسپوليسي ها 
معتقدند اگر موقعيت هايشان گل مي شد نتيجه عجيبي به دست 
مي آمد و استقاللي ها هم اعتقاد دارند اگر پنالتي دقيقه4گرفته 
مي شد اصال كار به اينجاها نمي كشيد. در اين ميان ما هم اعتقادات 
خودمان را داريم! چند نمونه از اين اعتقادات را در قالب نكات فني 

و حاشيه اي بخوانيد.

  8تا به چارچوب، يكي به آسمان
داربي تهران قاعدتا بايد سخت ترين بازي دو تيم در اين فصل بوده باشد 
اما خط حمله پرسپوليس بهترين آمار شــوت به دروازه را در اين بازي 
ثبت كرد! آمارهاي متريكا از داربي94را مرور كنيم؛ استقالل 6شوت 
)3شوت در چارچوب( و پرسپوليس 14شوت )8شوت در چارچوب(. 
پرسپوليس طي 7مســابقه قبلي اش مقابل هيچ حريفي نتوانسته بود 
8ضربه به چارچوب دروازه بزند. قرمزها در تعداد شــوت به اعداد 16و 
15هم رســيده بودند اما بيشترين شــوت در چارچوب آنها در مقابل 
شهرخودرو بود كه 6ضربه به چارچوب حريف زدند و 3ضربه  گل شد. 
استقالل هم مقابل هيچ حريف ديگري تا اين حد تهديد نشده بود. طي 
9بازي قبلي آبي پوشان، گل گهر )7شوت( و آلومينيوم )5شوت( بيشتر 
از هر تيم ديگري دروازه استقالل را تهديد كرده بودند. اما پرسپوليس 

اين ركورد را به 8شوت در چارچوب ارتقا داد.
  هنوز استقالل بهتر است

با وجود اينكه پرســپوليس در داربي تهران نمايش بهتري نسبت به 
استقالل داشت و امتياز فني باالتري از متريكا گرفت، اما باز هم استقالل 
در مجموع بازي هايش عملكرد فني بهتري نســبت به پرســپوليس 
داشته اســت. بعد از داربي تهران، متريكا به نمايش فني پرسپوليس 
نمره7/3داد و استقالل هم نمره 7را دريافت كرد. اين نمرات، ميانگين 
نمرات پرســپوليس را تا 7/20باال كشيد و ميانگين نمرات استقالل را 
تا 7/23پايين آورد. در جدول نمرات متريكا، گل گهر با ميانگين نمره 
7/26بهترين تيم ليگ بوده و استقالل و پرسپوليس دوم و سوم هستند. 
تا قبل از داربي تهران پرسپوليس پايين تر از سپاهان در رتبه چهارم بود 

اما با امتياز خوب داربي از زردپوشان سبقت گرفت.
 صمد كه هست، از او درس بگيريد

محمود فكري از تســاوي در داربي راضي بود اما هواداران استقالل از 
نمايش تيم او رضايت نداشتند. سرمربي استقالل براي اينكه كنايه اي به 

پرسپوليسي ها زده باشد و شايد هواداران را هم با خودش همراه كند، در 
پايان بازي به اختالف دو تيم در جدول رده بندي اشاره كرد. اين اظهارنظر 
او همه را به ياد صحبت هاي مرفاوي بعد از داربي برگشــت ليگ ششم 
انداخت. بعد از آن بازي كه 1-1مساوي شده بود، سرمربي وقت استقالل 
گفت: »مهم اين است كه ما 12امتياز از پرسپوليس بيشتر داريم.« اما 
چند هفته بعد، وقتي فصل به پايان رسيد اين 12امتياز جبران شده بود و 
استقالل پايين تر از پرسپوليِس دنيزلي قرار گرفت. تازه آن روز استقالل 
12امتياز بيشتر داشت؛ تيم فكري كه با 2بازي بيشتر 7امتياز باالتر دارد 
و اين اختالف آن قدرها نيست كه آدم با تكيه بر آن يك نيمه را كامال در 

اختيار حريف بگذارد و با گل دقيقه93از شكست فرار كند.
 عيار پرسپوليس اين هفته مشخص مي شود

كادر فني پرســپوليس بعد از داربي مانور زيــادي روي نمايش خوب 
تيم شان داشــتند كه صحبت هاي مطهري در »فوتبال برتر« اوج اين 
مانورها بود. اغلب هواداران پرســپوليس هم با وجــود اينكه از نتيجه 
راضي نبودند از نمايش تيم و آن همه خلق موقعيت ابراز رضايت كردند. 
اما يك نكته را در اين ميان نبايد ناديده گرفــت؛ اغلب موقعيت هاي 
پرسپوليس فقط با يك حربه يعني ارسال بلند توپ به پشت مدافعان 
مياني ناهماهنگ استقالل به دست آمد. به نظر نمي رسد ساير حريفان 
پرسپوليس تا اين حد در دفاع سهل انگار باشند و پرسپوليس بتواند در 
مقابل بقيه تيم ها هم به اين اندازه موقعيت بسازد. بازي دوشنبه آينده 
مقابل فوالد نشــان خواهد داد اين همه موقعيتي كــه در داربي براي 
پرسپوليس ساخته شــد، حاصل تاكتيك هاي ناب سرخپوشان بود يا 

نتيجه نمايش عجيب خط دفاعي استقالل.
 برهان لق برهاني 

آرش برهاني در برنامه دوشنبه شــب فوتبال برتر اصــرار زيادي بر رد 
كردن نظر كارشناســان داوري داشــت. او معتقد بود هند دقيقه10، 
صد درصد پنالتي بوده و حتي نظر كولينا را هم قبول نداشــت! منطق 
كمك مربي اســتقالل اين بود كــه كارشناســان داوري تصميم رضا 
كرمانشــاهي را »كوركورانه« تأييد مي كنند تا بر ضعف او ســرپوش 
بگذارند. اما چند ثانيه بعد از اين اظهارنظر، 2نفر از همان 3كارشناس 
كارت زرد داور به عارف غالمي را تأييد نكردنــد و معتقد بودند او بايد 
اخراج مي شد! اخطاري كه به سيدجالل حســيني داده نشد هم يكي 
ديگر از موارد اختالف نظر كارشناســان با داور داربي بود. پس چه شد 
 آقاي برهاني؟ مگر قرار نبود كارشناســان همه تصميمات داور را تأييد 

كنند؟!
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محمدرضا پارسيان
كارشناس  رسانه و مديريت شهري

يادداشت

درشهر

نقش روابط عمومي در مديريت شهري

معاون خدمات شهري شهرداري تهران از اجراي ويژه طرح انضباط 
شهري در سطح شهر تهران در مناطق 1، 7، 13، 15 و 19خبر داد. به 
گزارش همشهري، جلسه هماهنگي در راستاي اجراي طرح انضباط 
شهري در سطح شهر تهران با حضور سردار حميد هداوند،  جانشين 
فرمانده انتظامي پايتخت، مجتبي يزداني، معاون خدمات شــهري 
شــهرداري تهران، ســردار بيات، فرمانده يگان حفاظت شهرداري 
تهران، عبدالحميد امامي، معاون مالي و اقتصاد شــهري شهرداري 
تهران، شهرداران مناطق 1، 7، 13، 15 و 19 و  سيدعلي مفاخريان، 
مديرعامل شركت ساماندهي صنايع و مشــاغل شهر تهران برگزار 
و تصميمات الزم در اين راســتا اتخاذ شــد. مجتبي يزداني در اين 
رابطه گفت: »در راستاي اجراي ويژه طرح انضباط شهري در سطح 
شهر تهران تاكنون هماهنگي هاي بسيار خوبي با تمامي ارگان هاي 
ذيربط انجام شده است.« معاون خدمات شهري شهرداري تهران با 
اعالم اينكه نيروي انتظامي، يگان حفاظت شهرداري تهران، شركت 
شهربان و شركت ساماندهي و همينطور مناطق مربوطه ياري رسان 
ما در اين امر بوده و هستند، ادامه داد: »براي رسيدن به نتيجه مطلوب 
هماهنگي هاي الزم با ارگان ها و نهادهاي فوق صورت گرفته است و 
ان شــاءاهلل با كمك و همراهي تمامي عزيزان به نتيجه خوبي دست 

خواهيم يافت.« 
ســردار حميد هداوند، جانشــين فرمانده انتظامي پايتخت در اين 
جلسه درخصوص ساماندهي بساط گســتران و دستفروشان گفت: 
»براي رسيدن به نتيجه مطلوب نيازمند همكاري و هماهنگي هاي 
بين بخشي هستيم و ان شاءاهلل با مساعدت و همكاري تمامي عزيزان و 
با درنظر گرفتن شرايط موجود مكان هاي مناسبي براي دستفروشان 
و بساط گستران از سوي شهرداري تعيين می شود تا آسيبي متوجه 
اين قشر از جامعه نشود و اميدواريم با تالش يكديگر اقدامات ويژه تري 
را در اين راستا تا پيش از فرارسيدن عيد نوروز انجام دهيم.«  همچنين 
عبدالحميد امامي، معاون مالي و اقتصاد شــهري شهرداري تهران 
در اين جلسه عنوان كرد: »براساس نظرســنجي هاي انجام شده از 
شهروندان 2موضوع نظافت و امنيت در كل كشور به ويژه شهر تهران 
از موضوعاتي بوده اســت كه مردم از آنها رضايت داشته اند و بر خود 
الزم مي دانيم از زحمــات تمامي عزيزان در ايــن خصوص تقدير و 

تشكر كنيم.« 

مديرعامل شهربان شهرداري تهران از اجراي طرح »سفير مهرباني« ويژه 
كودكان كار در شرايط كرونايي خبر داد. به گزارش همشهري، سيدامير 
فتاحيان با اشاره به اينكه در شرايط كرونايي، همه ما موظف به حمايت 
از هم براي عبور از اين شرايط خطرناك هســتيم، گفت: »در شرايط 
كرونايي و در روزهاي سرد سال، توجه به اقشار آسيب پذير كه بيشتر 
در معرض خطر ابتال به كروناويروس هستند، اهميت ويژه اي دارد.« او 
ادامه داد: »در همين راستا، نيروهاي شهربان، حريم بان و معبربان به 
رسم وظيفه و در حد وسع و توان، در قالب طرح »سفير مهرباني« سراغ 
كودكان كار مي روند و با اهداي بسته هاي سالمت )شامل ماسك، مايع 
ضدعفوني كننده، كاله و شال زمستاني، تغذيه، كوله پشتي و...( در انجام 
وظيفه شهروندي حمايت از اقشــار آسيب پذير به ويژه كودكان كار در 

بحران كرونايي و سرماي زمستان سهيم مي شوند.« 

حدود 8سال از اجراي طرح 
تفصيلي كه به نوعي مربوط به توسعه 
شهر تهران اســت، مي گذرد، اما به 
اعتقاد برخي از كارشناسان  نه تنها در 
رويكرد تدوين شده يعني توسعه موفق 
نبوده، بلكه چالش ها و مشكالتي را در 
كالبد شهر و شــهروندان ايجاد كرده 

است. اين موضوع را مي پذيريد؟
اجازه دهيد جواب اين سؤال را با بله و خير 
پاســخ ندهم؛ چرا كه تصويب كنندگان 
و ابالغ كنندگان اين طــرح وقتي ابتداي 
سال 1391تصميم گرفتند آن را عملياتي 
كنند، خودشان مي دانستند كه اين طرح 
قابليت اجرايي كامل نــدارد و به اهداف 
پيش بيني شــده كه از آن جمله مي توان 
به توسعه شــهر و افزايش بهبود كيفيت 

زندگي اشاره كرد، دست نمي يابند.
با اين پاســخ مي توان گفت 
قبول داريد طرح تفصيلي موفق نبود؟

تدوين آن درست نبود و به موفقيت ختم 
نشد.

پس چرا اجرايي شد؟
متوليان طــرح مي خواســتند به جامعه 
القا كنند كه كارهايي كه در شــهر انجام 
مي شود، شفاف اســت و ديگر خبري از 
فســاد و رانت و امضای طاليي و ساليق 
نخواهد بود. البته اين يك ســوي ماجرا 
بود و از سوي ديگر هم با بارگذاري طرح 
تفصيلي روي سامانه شهرداري زمينه ای 
فراهم شد تا مردم بدانند امالكشان در چه 
پهنه اي )مسكوني، تجاري، حفاظت شده 
و مختلــط( از طرح قــرار دارد و چه نوع 
كاربــري دارد و مي تواننــد چندطبقــه 
بسازند. درحقيقت حقوق مكتسبه براي 

شهروندان قائل شدند.
موارد ذكر شده قطعًا براي 
مردم قابل پذيرش بود و به نوعي مردم 
ذي نفع بودند. مشكل اصلي طرح چه 

بود كه  موفق نشد؟
طرح تفصيلي وقتي ابالغ شد تا در مناطق 
اجرايي شود، تكاليفي در آن بود كه هنوز 
به طور كامل وضعيتشان مشخص نشده 
بود. صرف اينكــه محدوده ها پهنه بندي 
شــوند و شــهر را به پهنه هاي مسكوني، 
تجاري و اداري، حفاظت شده و مختلط 
تبديل كنيم و دستور ساخت وساز دهيم، 
به نتايج مطلوب نمي رســيم. 940هزار 
پارسل در جغرافياي طرح تفصيلي شهر 
تهران وجود دارد كه نحوه ساخت وســاز 
و نوع كاربري بايد دقيــق و جامع تعيين 
و تبيين شــود. به طــور مثــال ضابطه 
بلندمرتبه سازي الزاماً بايد تعيين تكليف 
مي شد كه در چه مناطقي، با چه ارتفاعي 
و با چه ضابطه اي انجام شود كه در طرح 
تفصيلي مغفول مانده و در حقيقت چنين 
مواردي طرح را با شكســت مواجه كرده 

است.
ماجــراي بخشــنامه هاي 

ستادي چيست؟
معاونت شهرســازي و معمــاري وقت، 
براي رفع مشكالت نه تنها بخشنامه هاي 
طرح تفصيلي را مورد بازنگري قرار نداد 
بلكه براي رفع برخي از مــوارد كه مردم 
و شــهر را با چالش مواجه مي كرد حدود 
1100بخشنامه ستاد حمايتي ابالغ كرد 
كه اين كار هم نه تنها راهگشــا نبود بلكه 

مردم را دچار سردرگمي كرد.
براي رفع مشــكالت طرح 
تفصيلي، قرار شــد ايــن طرح مورد 
بازنگري قرار گيرد. ايــن كار در چه 
مرحله اي اســت و چه اقداماتي انجام 

داده ايد؟
دوره چهــارم شــورا  بود كــه از طريق 
كميسيون شهرســازي و معماري براي 
نخستين بار پيشــنهاد داديم مشكالت 
طرح تفصيلي و مــواردي كه اين طرح با 
سند باالدستي يعني طرح جامع مغايرت 
دارد احصا شود كه در نهايت با بررسي هاي 
متعدد مشخص شــد اين طرح دو ايراد 
و مشكل اساســي دارد. اول اينكه اساساً 
فرايند تدويــن معطوف بــه درآمدزايي 
از عرصه شــهر براي دولت، شهرداري و 
سرمايه گذاران بوده است و دومين ايراد 
هم اين بود كه با وجود اين نوشته تكاليف 
و محتوا تعيين تكليف نشــده بود و فقط 
پهنه بندي چهارگانه را اعالم كرده بودند 
و لذا پيگيري هايي كه كرديم بخش قابل 
توجهي از اين تكاليف به سرانجام رسيد و 
يكي از اولويت هاي جدي مديريت شهري 
دوره پنجم تعيين تكليف طرح تفصيلي 

است كه با جديت پيگيري مي كنيم.
تالش هايتان چه دستاوردي 

داشته است؟
اساساً نظام مهندسي شهرسازي در كشور 
ما به ويژه شــهر تهــران از دهه هاي قبل 
وارد يك چرخــه معيوب و باطل شــده 
است. چرا كه در دهه 60  از يك سو دولت 
تصميم گرفت تا كالنشــهرهاي كشــور 
خودكفا اداره شــوند اما مشخص نكردند 
بر چه اصول و اساســي درآمدزايي انجام 
و شهر اداره شود و از سوي ديگر موضوع 
درآمدهــاي پايدار مطرح شــد تا دولت 
اليحه درآمدهاي پايدار را بنويســد و در 
مجلس تصويب كنــد. بخش اول اجرايي 

شد اما بخش دوم درآمدهاي پايدار مغفول 
ماند تــا دوره دوم رياســت جمهوري كه 
به مجلس ارائه شــد و هنوز به سرانجام 
نرسيده است. همين دوگانگي سبب شد 
تا در گذشته شاهد باشيم شهرداري هاي 
كالنشــهرها راحت تريــن راهــي كــه 
شهرفروشــي بود را انتخاب كردند و اين 
حجم از ساخت و ســازها شكل گرفت و 
به تبعيت از تهران به ســاير كالنشهرها 
نيز تسري داده شــد و با ابرچالش هايي 
كه مهم ترين آنها آلودگي هوا، ترافيك و 
كاهش كيفيت زندگي  بود مواجه شديم. 
در دوره مديريت شــهر فعلي مهم ترين 
دستاورد متوقف شدن اين چرخه يعني 
شهرفروشي است. حدود 70تا 80درصد 
ريل گذاري انجام شــده و هنــوز با نقطه 
مطلوب فاصله داريم و اميدواريم اين رويه 
ادامه پيدا كند و طرح جامع شهر را به ريل 

اصلي بازگردانيم.
مديريت شهري درخصوص 
تملك و صيانت از باغــات عملكرد 
خوبي دارد اما پس از ملغي شدن مصوبه 
برج باغ ها، به اعتقاد برخي كارشناسان 
در اجراي طرح خانه باغ خيلي موفق 

نبود. چرا؟
لغو مصوبه برج باغ هر چند بــا انتقادات 
زيادي مواجه بود اما يك تصميم تاريخي 
محســوب مي شــود و مصوبــه خانه باغ 
جايگزين شد. نكته مهم اين است كه كار 
يك اقدام ارزشــمند بود اما چون حقوق 
مكتسبه مالكان مدنظر قرار نگرفته است 

خيلي با اســتقبال مواجه نشد و به نوعي 
شكست خورده است.

چگونه مي تــوان اين حق 
مكتسبه را محقق كرد؟

اجراي طرح حق توسعه در شهر يا همان 
)TDR( بود كــه در مجلس هم تصويب 
شده است اما دولت كه مسئوليت ابالغ آن 
را داشت به سرانجام نرساند. بنابراين در 
اين دوره با معاونت معماري و شهرسازي 
اليحه پيش بيني شده كه در آستانه ارائه 
به شوراست تا با اختيارات مديريت شهري 
به احيــاي باغات تهران كمــك كنيم و 
نهضت درخت كاري و باغداري تداوم يابد.
مديريت شــهري مي تواند 
با استفاده از همين طرح حق توسعه 
درشهر درخصوص تملك پادگان 06 

اقدامي انجام دهد؟
اين پادگان عرصه حدود 50هكتاري دارد 
كه در شمال شرق تهران و در بافت متراكم 
و بسيار جمعيت پذيري قرار گرفته است. 
به جــرأت مي توانم بگويــم اگر پيگيري 
كميسيون شهرسازي و معماري شوراي 
شهر تهران نبود االن 2ميليون و 200 هزار 
مترمربع در آن ساخت وساز شده بود. اين 
محدوده جزو پهنه حفاظت شده است كه 
در ســند طرح تفصيلي در پهنه مختلط 
قرار گرفته اســت و مي توانــد بارگذاري 
قابل توجهي در آن انجام شــود كه پيروز 
حناچي شهردار تهران با آن مخالفت كرد 
و توانســتند با توجه به حقوق مكتسبه 
ايجاد شــده در طرح تفصيلــي، حدود 

630هزار مترمربع ساخت وســاز انجام و 
35هكتار يعني 70درصد هم به شــهر و 
شهرداري تحويل شــود. توافقات صورت 
گرفت اما حقيقتاً بنده هم بي اطالعم كه 
چرا يكباره منصرف شــدند. درخصوص 
استفاده از حق توسعه در شهر بله امكان 
دارد شــهرداري در نقطه اي ديگر از شهر 
بحث بارگذاري و ساخت وساز براي ارتش 
را انجام دهد تــا همين 630مترمربع هم 
از ساخت وساز خارج شــود اما با توجه به 
شرايط ارتش شــهرداري اين موضوع را 

قبول كرده است.
اين پــادگان ظرفيت هاي بســيار خوبي 
دارد كه شــهرداري مي تواند براي تأمين 
سرانه هاي خدماتي، اجتماعي، فرهنگي، 
موزه داري و... از آن اســتفاده كند. به هر 
حال دليل منصرف شدن ارتش مشخص 
نيســت و نمي توانــم در ايــن مــورد به 
صراحت صحبــت و اظهارنظر كنم. فقط 
مي گويم  اي كاش ارتش در راستاي ايفاي 
مســئوليت پذيري اجتماعي ايــن كار را 
انجام مــي داد و مي توانســتيم به عنوان 
دســتاورد بســيار مهم مديريت شهري 
دوره پنجــم و ارتش جمهوري اســالمي 
ثبت كنيــم. همچنين مي تــوان اين كار 
را بــه عنوان الگــوي موفق بــراي ايفاي 
مسئوليت پذيري ساير نهادهاي حاكميتي 

و سازمان هاي دولتي معرفي كرد.
اجــراي طــرح تفصيلي 
درخصــوص تخريــب و نوســازي 
بافت هاي فرسوده در برخي از مناطق 
با مشكالتي مواجه است كه مي توان 
مشخصًا به منطقه 12اشاره كرد. مدتي 
پيش طــرح تفصيلي ويــژه اي براي 
اين منطقه تدوين و تصويب شــد. آيا 
مي توان از اين طرح در ساير مناطق هم 

استفاده كرد؟
منطقه 12در مركز تهــران قرار گرفته و 
قلب تاريخي پايتخت محسوب مي شود و 
بخش زيادي از بناهاي تاريخي و ميراثي 
در اين محدوده قــرار دارد. اولويت طرح 

تفصيلي در احيــا و بازآفريني بافت هاي 
فرسوده، تخريب و نوسازي است كه عماًل 
در برخي از معابــر منطقه 12امكان پذير 
نيســت؛ چراكه به بافت هــاي تاريخي و 
ارزشمند آسيب وارد مي شود. با توجه به 
اين موضوع،  طــرح تفصيلي ويژه مطرح 
و در اين منطقه اجرايي شــد و در تالش 
هستيم تا فرايند تدوين آن به گونه اي باشد 
تا در ساير مناطق ازجمله 11، 20و يك 

هم اجرايي شود.
صدور پروانه اضطراري براي 
بافت هاي فرســوده محله هايي چون 
هرندي و شوش هم دستاورد ارزشمند 
مديريت شــهري بود. آيا اين اقدام 
درخصوص بافت هاي فرسوده اوقافي 

هم عملي است؟
در محله هاي قديمي ازجمله شــوش و 
هرندي بافت هاي فرســوده زيادي وجود 
دارد كــه براثر بارش برف و بــاران دچار 
تخريــب و ريــزش مي شــود. دريافت 
پروانه يــك فرايند طوالني اســت كه با 
هماهنگي هاي انجام شده قرار است براي 
ساكنان چنين بافت هايي بدون دريافت 
استعالمات و طي شدن فرايند بوركراتيك 
پروانه نوسازي صادر شود. امالك اوقافي يا 
امالكي كه به نوعي در اختيار ساير نهادها 
و سازمان هاســت همواره شهرداري را با 
مشــكالت جدي مواجه كرده و مي كند. 
براي انجام چنين كاري نيــاز به رايزني 
و برگزاري جلسات اســت كه تا حدودي 
اين كار انجام شــده، اما شهرداري خارج 
از اختياراتش نمي تواند عمل كند و به نظر 
قانونگذار بايد بــه موضوعات اين چنيني 

ورود كند تا مشكل رفع شود.
پروانه هــاي  ماجــراي 

مقاوم سازي  چيست؟
عالوه بر پروانه اضطراري كه به بافت هاي 
فرسوده و البته بناهاي در معرض تخريب 
داده مي شــود در حال پيگيري موضوع 
پروانه هاي مقاوم سازي  و بهسازي لرزه اي 
نسبي هستيم كه درصورت محقق شدن 

مي تواند به عنوان الگويي در تمام كشــور 
معرفي شود.

پايتخت به پاركينگ تبديل 
شده است. درحقيقت مي توان گفت 
اين معضل يكي از نتايج درست اجرا 
نشدن طرح تفصيلي در تهران است. 
چگونه مي توان اين معضل را رفع كرد؟

مســئله پاركينگ ازجمله مســائل مهم 
كالنشهرهاي دنيا و كشور ازجمله تهران 
اســت. نظريه جديدي كه در شهرسازي 
مطرح شده اين اســت كه نمي توان براي 
مناطق مركزي و ساير مناطق يك تصميم 
گرفــت. مناطق مركــزي به دليل جذب 
سفر، مملو از ماشين است و براي رفع اين 
مشــكل بايد مدهاي مختلف حمل ونقل 
عمومي را افزايش دهيم تا شهروندان به 
استفاده از اين وســايل ترغيب شوند و از 
خودروی شــخصي كمتر استفاده كنند. 
با ايــن روش، معضل ترافيــك و كمبود 
پاركينگ رفع مي شــود. به عبارت ديگر 
ســاخت پاركينگ در مناطــق مركزي 
اشتباهی اســتراتژيك است. وضعيت در 
ساير مناطق فرق مي كند و از اين رو بايد 
نهضت پاركينگ ســازي  را ايجــاد كرد. 
اقدام مهمي كه انجام شــده اين اســت 
كه با هماهنگي ســازمان ثبت كشــور 
پاركينگ هايــي كه در مناطق ســاخته 
مي شــوند، چه به صــورت طبقاتي، چه 
در فضــاي زيرســطحي يا رو ســطحي 
قابليت انتقال سند به ســاختمان هايي 
كه پاركينــگ ندارند،  برايشــان فراهم 
شده است؛ يعني شهرونداني كه در واحد 
مســكوني پاركينگ ندارنــد، مي توانند 
در واحدهاي مســكوني ديگر پاركينگ 
خريداري و سند دريافت كنند. درحقيقت 
با چنيــن برنامه ريزي مي توان ســرانه 

پاركينگ را تأمين كرد.
شــهرداري در تـــأمين 
پاركينگ چه سهم و نقشي مي تواند 

داشته باشد؟
اين روزها مشــغول آماده ســازي  طرحي 
هستيم كه به زودي در شوراي شهر مطرح 
مي شود كه براساس آن، شهرداري تهران 
مكلف اســت از فضاهاي زيرســطحي كه 
متعلق به شهرداري است با مشاركت بخش 
خصوصي پاركينگ بسازد و در اختيار مردم 
قرار دهد. درحقيقت اجــاره دادن فضاي 
پارك در مناطقي كه بــا كمبود پاركينگ 
مواجه هســتند، توجيه اقتصــادي دارد و 
اميدواريم محقق شود و براي هميشه شاهد 

رفع اين چالش در تهران باشيم.
بيــش از 20ســال از طرح 
تعريض برخي از معابــر مي گذرد كه 
به تازگي هم اين طرح ملغي شده و جزو 
دستاوردهاي ارزشمند مديريت شهري 
محسوب مي شود. براي رفع معضالت 
ناشي از اجراي ناقص اين طرح، مديريت 

شهري چه برنامه اي دارد؟
تصميم گيــري  فضــاي  در  اساســاً 
مديريت هاي شــهري كشور و شهرداري 
تهران ايــن نگاه طي دهه هاي گذشــته 
حاكم بود كه براي حل مشــكل ترافيك، 
معابر بايد تعريض شوند. درحقيقت اين 
نگاه ناشــي از رويكرد خودرومحوري بود 
و از اين رو امالك پــس از تملك تخريب 
و به عرض خيابان افزوده مي شد كه اين 
كار خود منجر به افزايش تعداد خودروها 
و بار ترافيك مي شــد. با تغييــر رويكرد 
از خودرومحــوري بــه انســان محوري، 
تعيين تكليف تعريض معابر در كميسيون 
ماده 5شهر تهران مطرح و تصميم گرفته 
شــد تا اين طرح در معابري كه ضرورت 
ندارد، ملغي شــود؛ كار ارزشــمندي كه 
پس از سال ها نتيجه داد و با رضايتمندي 
شــهروندان مواجــه شــد. اســتفاده از 
فضاهاي موجود در معابر تعريض شــده 
براي تأمين ســرانه هاي خدماتي مانند 
پاتوق هاي محلي و فضاي بازي كودكان 
و بوستان هاي كوچك مقياس، برنامه هاي 
مديريت شــهري براي افزايش ســيما و 

منظر شهري در معابر است.
شهرداري در تعيين تكليف 
ساكنان محدوده طرح توسعه دانشگاه 

تهران چه اقدامي انجام داده است؟
 شوراي عالي شهرسازي و معماري مقرر 
كرده بــا مقاومتي كه شــوراي شــهر و 
كميسيون شهرسازي و معماري انجام داد، 
تملك متوقف و مالكان در طرح توســعه 

دانشگاه تهران مشاركت كنند.
چه نوع مشاركتي؟

دانشــگاه تهــران قصــد دارد در طرح 
توســعه برخي از فضاها را به شركت هاي 
دانش بنيان و اســتارت آپ ها اختصاص 
دهد؛ بنابراين مالكان مي توانند از ظرفيت 
امالكشان با توجه به اقدامات تعيين شده 

بهره برداري كنند.
اگر تمايلي به اين مشاركت 

نداشته باشند، چه بايد بكنند؟
به هر حال بايد بپذيريــم اين محدوده از 
حالت سكونتگاه خارج شده است و مردم 
اگــر بخواهند در آن به زندگي گذشــته 
خود ادامه دهند، قطعاً اذيت مي شــوند. 
اگر مشاركت نكنند، مي توانند ملك را به 

دانشگاه تهران واگذار كنند.

در روزي كه باز هم شاخص آلودگي هوا باالي 
150قرار گرفته بود و همزمان، داربي پايتخت 
برگزار مي شد، رئيس كميسيون معماري و 
شهرسازي شوراي شهر تهران مهمان همشهري شد. محمد ساالري، همان ابتداي 
ورودش در گفت وگو با تعدادي از خبرنــگاران، به وضعيت پر از دود هواي تهران 
اشاره كرد و از اين گفت كه ظهر، به طبقات بااليي ساختمان در حال احداث پالسكو 
رفته و از چشم انداز خاكستري آسمان شهر شگفت زده شده است. او با اين جمله 
كه »آلودگي هوا نفس مردم را بند آورده«، سراغ اين موضوع كه تهران به پاركينگی 
بزرگ تبديل شده است، رفت و گفت: »بايد رويكرد اداره شهر و سبك زندگي  از 
خودرومحوري به انسان محوري تغيير كند؛ البته كه كار سختي است، اما به هرحال 
مثل شهرهاي بزرگ دنيا ما هم بايد براي رهايي از آلودگي هوا و ترافيك، فضاي 

بيشتري را به شهروندان به جاي خودروها اختصاص دهيم.«
ساالري با حضورش در تحريريه همشــهري، به سرويس هاي سياسي، ورزشي، 
فرهنگ و هنر، عكس، اجتماعي، مجازي و شــهر رفت و خيلي خودماني هم با 
خبرنگاران گفت و گو كرد. ميزبانان از مشــكالت و دغدغه هايشان گفتند، اما او 
با آرامش از آينده خوش حرف زد و نشــان داد كه به زندگي اميدوار است و روی 

تخته اي كه برخي از اعضاي تحريريه، سن  اميد به زندگي شان را مي نوشتند، نوشت: 
»98سال.« اما واقعيت آن است كه توسعه شهرنشيني در سال هاي اخير كوهي از 
مشــكالت اقتصادي ايجاد و مردم را در تهران با چالش هاي بزرگي مواجه كرده 
است. همين عوامل كافي است تا اميد به زندگي كاهش يابد  و روند بهبود كيفيت 
زندگي شهري از ريل خارج شود؛ روندي كه سال ها قبل قرار بود با اجرايي شدن 
طرح تفصيلي شكل و شمايل نظام مندي به خود بگيرد و شهري استاندارد براي 
پايتخت نشينان ترسيم كند و كيفيت زندگي در اين كالنشهر را بهبود بخشد، اما 
در گذر زمان و به دليل وجود برخي از مشكالت در سند تدوين شده طرح تفصيلي 
و البته مالحظات، حركت به سوي توسعه نه تنها روي ريل انجام نشد، بلكه با خروج 
از روي ريل، تهران را با چالش هاي بزرگ و بزرگ تري مواجه كرد و منجر به كاهش 
اميد به زندگي در ميان پايتخت نشينان شد. محمد ساالري اما به آينده اميدوار 
است و بارها و بارها بر اين موضوع تأكيد كرد. او باور دارد با مشاركت مسئوالن و 
مردم مي توان طرحي كه سبب تخريب تهران شده را دوباره روي ريل قرار داد و با 
انجام برخي اصالحات در سند طرح تفصيلي كه مهم ترين سند توسعه شهر تهران 
محسوب مي شود، شاهد اتفاقات خوب بود. با او در همين ارتباط و ساير موضوعات 

مهم حوزه شهرسازي و معماري گفت وگو كرديم كه در ادامه مي خوانيد.

 رئيس كميسيون شهرسازي و معماري شوراي شهر تهران در گفت وگو با همشهري به جزئيات دستاوردهاي 
مديريت شهري و در عين حال شكست و تأثيرات منفي برخي از طرح هاي دهه هاي گذشته پرداخت

به آينده تهران اميدوارم
    زينب زينال زاده

خبر نگار

   ورود قوه قضاييه براي احقاق حــق عموم مردم در تخلفات 
پاالديوم

مركز تجاري پاالديوم يكي از موضوعاتي بــود كه من به عنوان تخلفات بزرگ مقياس 
شهر تهران آن را پيگيري مي كردم كه طيف قابل توجهي از اين ساختمان هاي داراي 
تخلف وجود دارد. در مديريت شهري گذشته اين ملك باغ بوده  از ديوان عدالت اداري 
رأي گرفته و شهرداري هم پروانه داده و در فرايند ساخت بارها بارها فراتر از پروانه و 
طرح تفصيلي بارگذاري جديد تعريف و تخلف كرده و مديريت شهري تهران را هم با 
رويكرد درآمدزايي تثبيت كرده و حقوق مكتسبه ايجاد كرده تا اين ساختمان شكل 
گرفته است. پاالديوم مثل خيلي از ساختمان هاي ديگر حقوق عمومي را زير پا گذاشته 
و به حقوق شهروندي هم توجه نشده و شهرداري تهران در اين اتفاق بيشترين نقش 
را در دوره مديريت گذشته داشته اســت. با پيگيري هاي انجام شده پرونده تخلفات 
پاالديوم به كميســيون ماده 100رفته و بارها و بارها هم تذكراتي داده و مقرر شــده 
براساس رأي كميسيون ماده 100برخي از تخلفات مانند جمع آوري تونل و پل رفع شود 
كه ديوان عدالت اداري دستور موقت براي توقف اجراي كميسيون ماده 100داده است كه 
درحقيقت با اين كار، حقوق عمومي شهر و شهروندان زير سؤال رفته است. درحقيقت 
نمي توان براي تعدي به حقوق عمومي اقامه دعوي كرد و از اين رو نامه اي براي رئيس 
قوه قضاييه ارسال كردم مبني بر تغيير قوانين و فراهم شدن امكان اقامه دعوي توسط 
شــهروندان درخصوص تخلفات و تعدي طرح هاي تفصيلي و طرح هاي جامع و اصول 

شهرسازي. بنابراين اميدوارم اين درخواست به نتيجه برسد.
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امروزه به دليل گسترش فرهنگ شهرنشيني و افزايش جمعيت ساكن 
در شــهرها، تامين مايحتاج زندگي جامعه شهري ازجمله مهم ترين 
مسائلي است كه مورد توجه ســازمان هاي مرتبط با امور شهري و در 

رأس همه اين سازمان ها، شهرداري قرار مي گيرد.
توسعه روزافزون شهرها و مسائل و مشكالت ناشي از آن، شهرداري ها 
را از يك سازمان صرفاً خدماتي، تبديل به ســازماني گسترده با ابعاد 
اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياســي كــرده و روزبه روز به نقش 

اجتماعي اين نهاد مردمي رونق بيشتر مي دهد.
بدون مشاركت شــهروندان، اداره مطلوب يك شهر تقريباً غيرممكن 
خواهد بود. در اين ميان برقراري ارتباط صحيــح و تعامل منطقي با 
شــهروندان حائز اهميت و نقش روابط عمومي ها در چنين سازماني 
نقشــي بي بديل و تعيين كننده به نظر مي رسد كه به هيچ عنوان قابل 
مقايســه با روابط عمومي نهادهاي دولتي و بخش خصوصي نيست؛ 
چرا كه در نهادهاي دولتي اكثراً بودجه از طريق دولت تامين و معموالً 
نقش مردم و رضايت آنها چندان تأثيري در امورات چنين سازمان هايي 
ندارد، درصورتي كه در شهرداري ها، رضايت و عدم رضايت شهروندان 

مستقيماً در نحوه اداره شهرها تأثير مي گذارد.
واضح است كه هرگونه اختالل در ارتباط بين شهرداري ها و شهروندان، 
مشكالت جبران ناپذيري را بر مديريت شــهري وارد خواهد كرد. لذا 
روابط عمومي در شهرداري ها، بايستي با ايجاد و حفظ خطوط دوجانبه 
ارتباطي و درك متقابل بين مردم و ســازمان پايه و اساس همكاري 
متقابل و تعامل سازنده را پي ريزي و با استفاده از تكنيك هاي ارتباطي 
معقول و مناسب، پيوسته از خواســته ها و نظريات عموم مردم آگاه و 

پاسخگوي نياز آنها باشد.
روابط عمومي در شهرداري ها، بايستي به عنوان وكيل مدافع از يك سو، 
سعي در اطالع رساني و تبليغ عملكرد مديران و كاركنان مجموعه كرده 
و از سويي ديگر، به عنوان مدعي العموم نيازها و پيشنهادات شهروندان 

را به مديران انتقال و پيگير خواسته هاي آنان باشند.
روابط عمومي در مديريت شهري عالوه بر اينكه بايد در اطالع رساني 
صحيح و سريع طرح ها و برنامه هاي شهرداري ها و پديد آوردن زمينه 
مشاركت شهروندان در برنامه هاي شهرداري به طور شبانه روزي فعال 
باشد، مي بايســت به علت افزايش انتظارات شهروندان و سازمان هاي 
موجود در جامعه از شــهرداري ها و مديران شهري، به سمت ايجاد و 
تحقق روابط عمومي مردم گرا، كه در آن آگاهي از محتواي افكار عمومي 
و ارائه پاسخ هاي حرفه اي به شهروندان و رسانه ها اصل عمده است، گام 
بردارند و با انجام نظرسنجي هاي علمي و اصولي، نيازها و اولويت هاي 
اصلي شهروندان را براي مديران ارشد شهري مشخص كند تا فاصله 

ميان اين نيازها و اولويت هاي اجرايي مديران كاهش يابد.
بنابراين توجه به هر دو بعد ارتباطات، يعني ارتباطات درون سازماني و 
ارتباطات برون سازماني، ضرورتي براي انجام بهينه فعاليت هاي روابط 
عمومي در شهرداري محسوب مي شود. در بعد ارتباطات درون سازماني، 
همگرايي سازمان را مدنظر قرار داده و در بعد ارتباطات برون سازماني، 

همراهي رسانه ها و مشاركت مردمي را مورد توجه قرار مي دهد.

اجراي طرح ويژه رفع سد معبر در 5 منطقه

سفيران مهرباني ويژه كودكان كار

نظام مهندسي شهرسازي در كشور ما به ويژه شهر تهران از دهه هاي 
قبل وارد يك چرخه معيوب و باطل شده است. چرا كه در دهه 60  دولت 
تصميم گرفت تا كالنشهرهاي كشور خودكفا اداره شوند اما مشخص 

نكردند بر چه اصول و اساسي درآمدزايي انجام و شهر اداره شود
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ايجاد گذرهاي فرهنگ و هنر يكي از 
طرح هاي وزارت فرهنگ و ارشــاد گزارش

اسالمي با هدف تجميع ظرفيت ها و 
توانمندي هاي فرهنگي و هنري در نقاط مشخصي از 
هر شهر بود كه سال96 ابالغ شد. براساس اين طرح 
قرار بود بخش هايي از شهرهاي بزرگ به مكاني براي 
رويدادهاي فرهنگي تبديل شــوند و هنرمندان 
بتوانند دستاوردهاي خود را بدون واسطه به مردم 
عرضه كنند. تهران، يزد، مشــهد جزو نخستين 
كالنشهرهايي بودند كه از اين طرح نوپا استقبال و 
گذرهاي فرهنگ و هنر را راه اندازي كردند. پس از آن 
بسياري از شهرهاي ديگر چون شــيراز، تبريز، 
اصفهان و رشت نيز خواهان اجراي اين پروژه شدند 
و اقداماتي هم در اين زمينه انجام شد. حاال مسئوالن 
فرهنگي همدان خبر از ايجاد گذر فرهنگ و هنر در 
اين شهر تاريخي مي دهند و طي فراخواني از مردم 
خواســته اند براي راه اندازي اين گذر، طرح و ايده 

بدهند.
هرچند كه به گفته سيدعباس صالحي،وزير فرهنگ 
و ارشاد اسالمي هدف از ايجاد گذر فرهنگ و هنر، 
افزايش دسترسي مردم به محصوالت فرهنگي و 
هنري، رونق بخشــيدن به اقتصاد و ايجاد روحيه 
نشاط و شادي و نيز اميدبخشي به مردم است، اما 
بايد ديد راه اندازي اين مكان هاي فرهنگي تا چه 
ميزان مي تواند به توســعه كسب وكارهاي هنري 
رونق ببخشد و فاصله مردم با هنرمندان را كاهش 

دهد.

همدان به شهرهاي با گذر فرهنگي مي پيوندد 
راه اندازي گذر فرهنگ و هنر در خيابان بوعلي همدان، 
نخستين بار در ســال97 مطرح و كارهاي اوليه آن نيز 
انجام شد، اما اين طرح پيشرفتي نداشت تا اينكه امسال 
مدير فرهنگ و ارشاد همدان خبر از ايجاد اين گذر در 
شهرك مدني داد؛ شهركي با جمعيتي 120هزار نفري 

كه به خوابگاه همدان معروف است.
ساكن شهرك مدني همدان از راه اندازي گذر فرهنگي 
در اين منطقه ابراز خوشحالي كرد و به همشهري گفت: 
اين شــهرك به دليل اينكه امكانات فرهنگي و هنري 

ندارد، به خوابگاه همدان مشهور شده و ساكنان آن براي 
استفاده از اين امكانات بايد به مناطق ديگر شهر بروند.

فرشاد صابري، راه اندازي گذر فرهنگي در اين منطقه 
را موجب افزايش روحيه نشاط در ساكنان و كمك به 

معيشت هنرمندان اين شهرك مي داند.
مدير فرهنگ و ارشــاد همدان نيز با بيــان اينكه گذر 
فرهنگ و هنر عــاوه بر ابعاد فرهنگــي براي تقويت 
اقتصاد اين حوزه نيز ضروري است به همشهري توضيح 
مي دهد: مجتمع فرهنگي و هنري سردار شهيد قاسم 
سليماني واقع در شــهرك مدني براي راه اندازي گذر 
فرهنگ و هنر آماده شده است و به محض اينكه مجري 
طرح بــراي مشــاركت بخش خصوصــي در مناقصه 

مشخص شود، اين گذر افتتاح خواهد شد.
احمدرضا احســاني، با بيان اينكه اطاع رساني دقيق 
و گسترده در اين زمينه ضروي اســت، مي افزايد: اين 
گذر با ايجاد نمايشگاه هاي دوره اي و غرفه هاي دائمي 
از توليدات هنــري راه اندازي و با يك ســوم قيمت به 
هنرمندان واگذار مي شــود. براي اســتقبال مردم و 
هنرمندان از اين مجتمع نيز از ظرفيت هاي صدا و سيما 
و ديگر رسانه ها استفاده مي كنيم تا همه شهروندان در 
جريان راه اندازي اين گذر قرار بگيرند و از آن استفاده 

كنند.
مدير فرهنگ و ارشــاد همدان همچنين با اشــاره به 
محدوديت هاي كرونا در شهر اضافه مي كند: راه اندازي 
و فعاليت ايــن بازار فعا با 50درصــد ظرفيت خواهد 
بود و بعد از پشت سر گذاشــتن اين روزها از ظرفيت 

صددرصدي آن استفاده خواهيم كرد.

اولين گذر فرهنگ و هنر در يزد
گذر مازاري ها در خيابان آيت اهلل كاشاني يزد از ديرباز 
محل فعاليت حناساب ها و ادويه كوبان يزدي بود. اين 
گذر پس از مرمت در نوروز97 با حضور وزير فرهنگ 
و ارشاد اسامي به عنوان نخستين گذر فرهنگ و هنر 
كشور معرفي و با استقبال گسترده يزدي ها به مكان 
اصلي برگزاري رويدادهاي فرهنگي و هنري شــهر 

تبديل شد.
يك هنرمند يزدي كه در زمينه هنرهاي تجســمي 
فعاليت دارد، مي گويد: تا پيش از شيوع كرونا چندبار 
در گذر مازاري ها نمايشگاه برگزار كرديم و با استقبال 
خوبي مواجه شــديم. رويدادهاي فرهنگي و هنري 
ديگري هم در اين گذر برگزار مي شد كه كمك زيادي 
به معيشت هنرمندان مي كرد و موجب آشنايي هرچه 

بيشتر شهروندان با حوزه فرهنگ و هنر مي شد.
محمد دهقان، معتقد اســت راه اندازي اين گذرها در 
نقاط ديگر شــهر نيز مي تواند موجب ارتقاي فرهنگ 
در جامعه شــود و مردم مناطق مختلــف را با خود 

همراه كند.
رئيس سازمان فرهنگي اجتماعي شهرداري يزد نيز با 
بيان اينكه تاكنون اين گذر ميزبان ده ها برنامه متنوع 
فرهنگي، هنري و اجتماعي بوده است به همشهري 
مي گويد: كوي مازاري ها بعــد از افتتاح به عنوان گذر 
فرهنگ و هنر به پاتوق فرهنگــي مردم يزد تبديل و 
بسياري از برنامه هاي هنري مانند نمايشگاه هاي نقاشي 
و عكس، تئاتر خياباني، هنرهاي تجســمي، بازارچه 
خيريه، كتاب فروشي و برنامه هايي چون نقد كتاب در 

محل اين گذر فرهنگي اجرا شد.
عباس مازينلي  معتقد است شــيوع كرونا گذرهاي 
فرهنگــي را از رونق انداخته و به تبــع آن در يزد نيز 
هنرمندان ضررهاي زيادي كردند و برنامه هاي فرهنگي 

و هنري كاهش چشمگيري داشته است.
او مي افزايــد: هرچنــد در اين 10 مــاه هيچ فعاليت 
فرهنگي در گذر مازاري ها انجام نشده، اما اميدواريم با 
سفيد شدن وضعيت شهر تا پايان سال بتوانيم در نوروز 
1400بار ديگر اين گذر را به پاتوق فرهنگي شهروندان 
تبديل كنيم. او همچنين از راه اندازي 2گذر فرهنگ و 
هنر ديگر در شهر خبر مي دهد و مي گويد: گذرهاي 
فرهنگ و هنر در بلوار بســيج و محله صفاييه يزد نيز 
برنامه ريزي شــده اند كه بعد از عبــور از دوران كرونا 

اجراي اين طرح ها نيز عملياتي خواهد شد.

توقف طرح در سايه كرونا
پس از يزد، شهرهاي كاشان، تهران، مشهد و اصفهان 
نيز صاحب گذر فرهنگ و هنر شدند و از 2سال گذشته 
تاكنون بر تعداد گذرهاي فرهنگي در اين شهرها افزوده 

شده است.
خيابان برادران مظفر تهران ازجمله نخستين گذرهاي 
فرهنگي پايتخت بود كه با واگذاري غرفه به صاحبان 
و توليدكننــدگان محصوالت هنــري، پاتوقي براي 

هنرمندان و شهروندان هنردوست شد.
2سراي »هشت  بهشــت« و »عباســي« در خيابان 
چهارباغ عباســي اصفهان و برج »آســمان« در شهر 
مشــهد نيز نخســتين گذرهاي فرهنگــي در اين 
2كانشــهر بودند كه هنرمندان زيــادي را دورهم 
جمع كردند و به كسب وكارشــان رونق دادند. عاوه 
بر اينها ايجاد گذر فرهنگي در بســياري از شهرهاي 
بزرگ و كوچك مانند تبريز، اراك، قزوين، ســمنان، 

ساري و رشت نيز برنامه ريزي شــده بود كه با شيوع 
كرونا، بسياري از اين طرح ها بر زمين ماند و گذرهاي 

راه اندازي شده، خالي و سوت و كور شد.
يكي از اين نمونه ها مربوط به شــيراز بود. مهر سال 
گذشته طرح راه اندازي نخستين گذر فرهنگ و هنر 
شــيراز در محله سنگ ســياه در بافت تاريخي شهر 
تصويب شــد و مديران ارشــاد اجراي آن را به پايان 
سال موكول كردند. تا بهمن 98، 60غرفه در اين گذر 
آماده شد و مسئوالن در تدارك دعوت از هنرمندان و 
واگذاري غرفه ها بودند كه شيوع كرونا همه برنامه ها 

را برهم زد.
مديركل فرهنگ و ارشاد اســامي فارس در اين باره 
مي گويد: قصد ما اين بود كه با تبديل بازار هنر محله 
سنگ سياه به گذر فرهنگ و هنر، اين بافت تاريخي را 
بار ديگر احيا كنيم، اما كرونا مانع شد و هم اكنون اين 

بازار مانند ديگر مراكز فرهنگي و هنري تعطيل است.
صابر سهرابي اضافه مي كند: اداره ارشاد و شهرداري 
آمادگي كامل دارند كه اين گذر فرهنگي را راه اندازي 
كنند و منتظر دستور ســتاد مقابله با كرونا و بهبود 

وضعيت شهر هستيم.
   

به نظر مي رســد در شــرايط فعلي، كرونــا عرصه را 
براي فعاليت هاي اقتصــادي هنرمندان تنگ كرده و 
آمار و ارقام نيز تأييدي بر اين مدعاســت. بسياري از 
فروشگاه ها، بازارچه ها و حراجي هاي هنري متحمل 
خســارت و مراكز فرهنگي نيز ماه ها تعطيل شدند و 
در سكوت فرو رفتند. بايد اميدوار بود با كاهش روند 
كرونا در كشور، بار ديگر طرح وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسامي روي ميز مديران شهري قرار گيرد و گذرهاي 
فرهنگ و هنر در همه شهرها در حمايت از هنرمندان 

راه اندازي شوند.

گذرفرهنگوهنرازكوچههايشهرها

فاطمه عباسي
خبر نگار

آب و هوا

باران و برف در غرب كشور 

احیایهویتشهری
رئيس كميسيون فرهنگي شوراي اسالمي شهر شيراز درباره فلسفه راه اندازي گذرهاي فرهنگ و هنر در 
برخي از شهرها و تأثير اين مكان هاي فرهنگي به همشهري مي گويد: گذرهاي فرهنگ و هنر عالوه بر اينكه 
به گسترش فضاي كسب وكار در اين حوزه كمك مي كند، موجب حركت به سمت اجتماعي شدن فرهنگ و 
هنر در شهرها نيز مي شود. اين محيط هاي فرهنگي شهر را از حالت عبوري خارج و خيابان ها را از محل صرف 
تردد به جايي براي تعامل اجتماعي و گفت وگو بدل مي كند. احمد تنوري البته معتقد است در اين گذرها بايد 
كارهاي تركيبي و نوآورانه انجام شود تا هم شاهد بازگشت اقشار مختلف مردم به ميدان هاي شهر براي تعامل 
و گفت وگو باشيم و هم گردش اقتصادي حوزه فرهنگ جان بگيرد. اين كارشناس فرهنگي با بيان اينكه شهرها 
امروزه مكان كار و استراحت شده اند و مفهوم اجتماعي خود را از دست داده اند، ادامه مي دهد: شهر مي تواند 
ساختار هويت شهري خود را در گذر فرهنگ و هنر احيا كند. به گفته او، تبديل فضاهاي ميراثي و تاريخي به 

فضاهاي فرهنگي و هنري نيز در زنده كردن هويت شهري بسيار مؤثر خواهد بود.

ث
مك

گذرهاي فرهنگ و هنر با هدف افزايش دسترسي شهروندان به محصوالت فرهنگي و هنري، رونق 
روز پنجشنبه با وزش باد از آلودگي هواي تهران كاسته مي شوداقتصاد و ايجاد روحيه نشاط شهري در برخي شهرهاي كشور ايجاد شده اند

پس از يك هفته بدون بارش، 
خبرهايــي از ورود ســامانه 
جديد بارشــي به كشــور به 
گوش مي  رســد و ســازمان 
هواشناســي نيز پنجشنبه و 
جمعه باراني را براي مناطق 
غربي كشور پيش بيني كرده 

است. كارشناس سازمان هواشناســي با اعام آخر هفته باراني و برفي 
در استان هاي غربي و شمال غربي كشور به همشهري مي گويد: با وجود 
تداوم آلودگي هوا در شهر هاي صنعتي و پرجمعيت مانند تهران، كرج، 
قم، اراك، اصفهان، تبريز و مشــهد در 2روز گذشته انتظار مي رود روز 
پنجشنبه ابتدا در اســتان هاي واقع در شمال غرب و روز جمعه و شنبه 
در اســتان هاي واقع در نواحي مركزي و سپس شــمال شرق كشور با 
وزش باد از ميزان آلودگي هوا كاسته شود.  همچنين اواخر وقت امروز 
)چهارشنبه( و پنجشــنبه و جمعه با عبور موج بارشي از روي كشور در 
برخي نقاط شمال غرب و غرب، بارش باران، برف و وزش بادهاي به نسبت 

شديد آغاز خواهد شد. 
فريبا گودرزي با بيان اينكه امروز و فردا، وزش باد نســبتا شــديد در 
شرق كرمان، شــرق هرمزگان و برخي مناطق سيستان و بلوچستان 
پيش بيني مي شود، مي افزايد: روز جمعه نيز استان هاي خراسان رضوي، 
خراسان شمالي و سمنان شاهد وزش باد شديد خواهند بود كه خيزش 
گرد و خاك و كاهش ديــد افقي را به همراه خواهد داشــت. وي ادامه 
مي دهد: از روز پنجشــنبه بارش باران در استان هاي آذربايجان غربي، 
آذربايجان شــرقي، كردســتان و برخي از مناطق كرمانشــاه و زنجان 
پيش بيني مي شود و روز جمعه استان هاي آذربايجان غربي، كردستان 
و برخي مناطق آذربايجان شرقي، كرمانشاه، ايام، لرستان و ارتفاعات 
چهارمحال و بختياري، خوزســتان و البرز شــاهد بارش برف خواهند 
بود. روز شــنبه نيز باران و برف در جنوب غرب كشور مشاهده خواهد 
شــد. گودرزي با بيان اينكه روز پنجشــنبه به علت وزش بادهاي گرم 
جنوبي در استان هاي گيان، مازندران و گلستان دما به طور محسوسي 
افزايش مي يابد، تأكيد مي كند: اين وضعيت موجب باال آمدن ســطح 
آب رودخانه ها مي شــود و همچنين احتمال وقوع بهمن در ارتفاعات 
و دامنه هاي رشــته كوه البــرز دور از انتظار نيســت. همچنين در پي 
نفوذ اين سامانه احتمال آسيب ديدگي ســازه هاي سبك و گلخانه ها، 
شكستن سرشاخه هاي درختان و ســقوط اجسام و تابلوهاي تبليغاتي 
قابل پيش بيني است. اين كارشــناس هواشناسي كاهش ديد، اختال 
در رفت وآمد خودرويي و لغزندگي جاده اي ناشي از كوالك برف و مه را 
از ديگر اثرات مخاطره آميز فعاليت اين سامانه اعام و به همين دليل بر 
رعايت احتياط الزم در فعاليت هاي كوهنوردي و رفت وآمد در جاده هاي 
كوهستاني و دامنه هاي برفگير استان تأكيد مي كند. پيش بينی ها نشان 
می دهد تهران تحت تاثير سامانه بارشی جديد قرار ندارد، اما با وزش باد 

از آلودگی هوای آن در روز پنجشنبه كاسته خواهد شد.
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صداي مردم در همشهري
ســتايشابراهيمي:آلودگيهوابرايتماميگروههايسنيخطرآفريناست.
حاالكهبهجبربيماريكرونابهزدنماسكمحكوميمبايدالاقلدرمنازلياباحفظ
فاصلهاجتماعيازهوايپاكبهرهمندباشيم.اينروزهاسرفههايبيامانگوش
آسمانراكركرده.نگذاريمسرفههايناشيازآلودگيهواوتجميعآنباكروناكار

كادردرمانراسختتركند.
ر.خلدينسب:سالهايقبلميگفتيمخودمانماشينتكسرنشينميبريموهوا
آلودهشدهاماامسالچطور؟امسالكههمحجمترددهاوحجمسفرهاكمترشدهباز
همماشينهايمردممقصرآلودگيهستند؟بيشترينآلودگيهوابهخاطرسوخت

كارخانههاوسوختسيستمحملونقلعمومياست.كاشبهدادمانبرسند.
ليليملكي:هوافوقالعادهكثيفشده،ريهمنمشكلپيداكرده.بااينكهازكرونا
فراركردم،گلودردوتنگينفسدارم،همهاطرافيانمهممشكلسرفهوگلودرد

دارند،اگرازكرونانميريمازاينهواميميريم.
مريمياوري:اززمانيكهگازرسانيبهنيروگاهشهيدمنتظريو7كارخانهسيمان
اصفهانقطعشده،آلودگيهوادراصفهانشدتگرفتهاست.چراهيچمسئولي

حاضرنيستجلويوزارتنفترابگيردكهمازوتبهخورداصفهانيهاندهد؟

ث
مك

نمايندگان گروه هاي مردم نهاد از لزوم  مطالبه گري مردم  و حرف شنوي مسئوالن در موضوع آلودگي هوا مي گويند
20 روز زندگي در دود يادداشت

جوابتاريخراچهخواهيمداد؟

آلودگي هواي تهران به مسئله اي حاد تبديل شده است. 
پديده اي كه از زمان قاجار با آن دست  به گريبانيم و مي شد 
آن را با اقدامات شهرسازي و بهداشتي حل كرد، حاال به 
مسئله اي غامض تبديل شده كه مسئول مشــخصي ندارد. ما نمي دانيم حل مشكل 
ديرپاي آلودگي هوا را از چه كسي پيگيري كنيم. مسئله آلودگي هوا در تهران پيچيده تر 
از آنچه در لندن، نيويورك، نيومكزيكو رخ داد، نيست. بنابراين تجربيات موفقي در اين 
زمينه وجود دارد.  عدم  تفكيك امر ملي، از امر محلي باعث ايجاد مشكالت ساختاري 
در مديريت شهر تهران شده است. دستگاه هاي اجرايي با هم هماهنگ نيستند، هيچ 
برنامه اقدام مشــتركي براي حل مســئله آلودگي هواي تهران وجود ندارد، در نتيجه 
مردم نمي دانند مطالبات خود در زمينه رفع آلودگي هوا را از چه نهادي پيگيري كنند. 
وضعيتي پيش آمده كه مردم به ستوه آمده اند، ولي نمي دانند و نمي توانند كاري انجام 

دهند. فاجعه آلودگي هوا به »امري عادي« تبديل شده است.
تنوع منشأ آلودگي هوا در تهران باعث شــده تا مردم ندانند سراغ كدام نهاد مسئول و 
توليد كننده آالينده بروند. نكته مهم اين است كه در شرايط كنوني، همه بازنده اند. تا 
چند سال پيش آلودگي هواي شهر، محدود به نقاط پرترافيك و مركز شهر مي شد، اما 
هم اكنون چاله هاي هوايي آلوده در همه جا به خصوص در شمال شهر هم يافت مي شود. 
به قول آلماني ها »شهر يك بزرگ تر مي خواهد.« تهران بزرگ تري ندارد كه دستگاه هاي 
اجرايي كه عموما هم سطح يكديگرند، از آن حرف شنوي داشته باشند. از سوي ديگر 
دغدغه مديريت عالي كشور محدود به مسائل بين المللي و ... است. در نتيجه مشكل 
كشنده آلودگي هواي تهران كه مردم را بسيار آزار مي دهد بالتكليف باقي مانده است. 
بايد دستگاهي قدرتمند موضوعي را كه گرفتار بازي »كي بود كي بود من نبودم« شده 
است، حل كند. هدف همه دستگاه ها، صنايع، بزرگراه ها و... تامين رفاه مردم است. در 
تهراني كه حداكثر 9ميليون نفر جمعيت دارد و شرايط پيچيده اي مانند شهرهاي چين 
و هند ندارد، دست روي دست گذاشتن چه معنايي دارد؟ جواب تاريخ را چه خواهيم 
داد؟ براساس تئوري هاي مشاركت، عامل مشاركت مردم در جامعه، آمادگي و ظرفيت 
مشاركت است. مردمي كه در شــرايط اقتصادي كنوني قرار دارند، چنين آمادگي را 
ندارند. هم اكنون دغدغه اصلي مردم ديگر كيفيت زندگي نيست، بلكه حيات و تامين 
مواداوليه غذايي اســت. بحران اقتصادي، پيامدهاي اجتماعي و سياسي وحشتناكي 
خواهد داشت به همين دليل بيشتر كشورها شاخص هاي اقتصادي خود را با نگراني 
رصد مي كنند. در نتيجه از مردم نمي توان خواست براي بهبود كيفيت هوا مطالبه گر 
باشند. شرايط آلودگي هوا به گونه اي است كه اگر 9ميليون نفر ساكن تهران هم حرفي 
نزنند، كافي است مسئولي كه از منابع دولتي و عمومي حقوق دريافت مي كند پنجره را 
باز كند تا متوجه وخامت موضوع شود. مشكل هواي تهران از مشكالت بنيادين جامعه 
است و هر مسئولي با هر ديدگاه سياسي بايد براي حل آن تالش كند. دست روي دست 
گذاشتن اصال قابل قبول نيست. بايد از بي تفاوتي مردم ترسيد چرا كه تبعات آن در آينده 
خطرناك خواهد بود. مشكل آلودگي هواي پايتخت، منطقه اي است و فقط محدود به 
شهر تهران نمي شود. منطقه تهران شامل كرج، اسالمشهر و پرديس مي شود در نتيجه 
نظام مديريتي نويني براي حل مسائل آن نياز است. شهرداري خود را مسئول شهر تهران 
مي داند و استانداري، نهادي سياسي است. توپ در زمين نهادهاي حكومتي به غير از 
مردم است. هر نهاد سياسي كه قدرت را در دست دارد بايد به اين مطالبه مردمي پاسخي 

سريع و يك بار براي هميشه بدهد.

حسينايمانيجاجرمي
جامعه شناس

سيدمحمدفخار
خبر نگار

ديماهامســالباثبت20روز
آلودگيهــوا،ركوردآلودگي
20سالاخيررازدهواز8كالنشهركشوردرميانهزارانتنذراتمعلق
وگازهايسميجزسرابخاكســتريرنگ،چيزيباقينماندهاست.
وضعيتقرمز)بحراني(ودربرخينقاطشهرهابنفش)خطرناك(است.
دراينشرايطنگرانكنندهاگرچهكمكاريهايجديميانمسئوالنو
نهادهايدخيلدركاهشآلودگيهواوجودداردامانبايدسهممهممردم
درمطالبهمردميهوايپاكرافراموشكرد.دههاقانوننوشتهونانوشته
وجودداردكهبرايدولت،مجلس،دستگاهقضاوحتيبرخينهادهاي
خصوصيسهميدربرنامهآلودگيهواتعيينكردهاند.طيدورههاي
مختلفمنابعآاليندهدائمی،هوايشهرهاراآلودهميكننداماجزبادو
بارانكسيبهكمكنميآيد.شگفتاينكهصدايياز45ميليونشهروند
ساكندرشهرهايآلودهنيزشنيدهنميشــودوكسيدلشبهحال
محيطزيستنميسوزد.امافراترازنقشحتمينهادهايرسمي،مردم
وگروههايمردمنهاد)سمن(چهنقشيدراينمسيردارندوچراصداي
آنهاشنيدهنميشود؟درگزارشپيشروسراغيازبرخينمايندگان
گروههايمردمنهادوفعالمحيطزيستگرفتيم.سمنهابيشكنقشي

ویمهمدرمبارزهباغولآلودگيهواوبهبودمحيطزيستدارند.
ا تق
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دولت موظف به تأمين هواي پاك براي كودكان است
مونيكانادي،عضوانجمنحمايتازحقوقكودكان

ازجملهمهمترينحقوقكودكان،حقياست
كهآنهادرسالمتوتامينبهداشتجسميو
روانيخوددارند.دولتهادرهمهجايدنيا
بهموجبقوانينداخليواسنادبينالمللي،
ازجملهپيماننامهجهانــيحقوقكودك
ملزمبهرعايتآنهســتند.اينپيماننامه
درمجلسايراننيزبهتصويبرسيدهوحكم

قانونداخليرادارد.دولتهاملزمبهتامينحقسالمتكودكانهستند.حق
برتنفسوحقبرهوايپاكازجملهحقوقياستكهبهطورمستقيمبااينبند
ازپيماننامهحقوقكودكدرارتباطاست.كودكانبهدليلشرايطجسمي
متفاوتشان،آسيبپذيريبيشــتريدربرابرآلودگيهوادارنددرنتيجه
مخاطراتبيشتريآنهاراتهديدميكند.تأثيراتآلودگيهوابركودكان
جبرانناپذيراستوعالوهبرافزايشبيماريهايقلبي،ريوي،قطعاآلودگي
هواميتوانداختالالتيرادررشدذهني،جسمي-حركتيوروانيآنهاايجاد
وآنراتشديدكند.هرچهسنكودككمترباشداينتأثيراتبهمراتببيشتر
است.جلوگيريازبروزچنينمخاطراتيامريبديهياستوبايدازبروزآن
جلوگيريكرد.دولتبايدبهوظيفهايكهدرموردتامينسالمتافرادجامعهو
بهخصوصكودكانداردعملكند.كودكانحقدارندزندگيسالميراتجربه
كنند،ازكودكيشانبهرهمندشوندوباحضوردرهوايپاكوآزادشادمانه
بازيكنند.آلودگيهوابهطورغيرمســتقيمنيزحقكودكيآنهاراناديده
ميگيرد.بچههااينروزهاازحقحضوردرطبيعتشهريمحرومشدهاندو
نميتوانندازايامكودكيلذتببرند.ازسويديگرحقبرداشتنهوايپاك،
صرفاحقيمحيطزيستيتلقينميشودوجزوحقوقاساسيبشربهحساب
ميآيد.مطالبههوايپاك،يكمطالبهجدياستوبايددرمركزتوجهقرار

گيرد.كودكانماحقدارندكهاززندگيبهتريبرخوردارباشند.

60نهاد بي اثر
ژماجواهريپور،فعالمحيطزيستي

دربحثآلودگيهوايكالنشهرهامابابيشاز60نهاددولتيوغيردولتيسروكار
داريم.سالهاستازسوينهادهاياندازهگيرآلودگيهوايتهرانوكالنشهرها
اعالمميشودكهدوســومآلودگيهوامربوطبهسوختهاييمانندگازوئيل
ومازوتاست.همچنينآاليندههايثانويهناشيازترددخودروهاهمدرجو

شهربازتوليدميشوندوبهشكلذراتمعلقبهزمينبازميگردند.ماگروههايمردمنهاد،البتهبرايننكته
واقفيمكهمشكالتزيرساختيتردددرتهرانوشهرهايبزرگبايدحلشودتابتوانيمبهمردمبگوييمبه
جايخودرويشخصيازحملونقلعمومياستفادهكنند.فرسودگيدرناوگانتردديتهرانهرروزبيشتر
ميشود.درشهرهايديگرهموضعبههمينمنوالاست.البتهطيسالهاياخيرارادهايدردولتمردانبراي
نوسازيوتجهيزناوگانتردديشهرهانديدهايم.فعاالنعرصهمبارزهباآلودگيهايزيستمحيطيهرسال
ماههازودتراززمانوقوعنسبتبهبحرانآلودگيهواوسايربحرانهايمحيطزيستيهشدارميدهنداماتا

ارادهايبرافزايشامكاناتترددينباشد،بهبودكيفيتهواراهبهجايينميبرد.

نهادهاي مدني عليه آلوده كنندگان هوا
محمدالموتي،سخنگويشبكهتشكلهايمحيطزيستيكشور

شبكهتشكلهايمحيطزيستيكشوردرخصوصآلودگيهواطي4سالاخير
كهموجفزايندهآلودگيرخداده،گاهوبيگاهبيانيههاييصادركردهودرجلسات
مشتركباسازمانحفاظتمحيطزيســتهموارهپيگيرموضوعبودهاست.
مطالبهقانونيوبحقتشكلهايمحيطزيستياينبودهوهستكهدستگاهها

وظايفخودرابرايتحققهوايپاكوقوانينمصوبعمليكنند.هفتهدومديدراينبارهجلسهايباحضور
تشكلهاياجتماعيمختلفداشتيمتااقداماتمردميممكنراپيشببريم.دراينخصوصبهزوديباكمك
تشكلهايحوزهسالمت،حقوقشهرونديومحيطزيستعليهدستگاههايمسئولدرامرآلودگيهوااعالم
جرمميكنيم.شمارايندستگاههاطبققانونهوايپاك18نهاداستوماده66آييندادرسيكيفرياين

حقرابرايمردمقائلشدهاست.

نيازمند عزم سيستماتيك هستيم
مليحهساغري،عضوهيأتمديرهجمعيتزنانمبارزهباآلودگي

سالهاســتدرزمينهكاهشآلودگيهوافعالهستيم
وهماكنونهــممكاتباتيبرايبهبودهوابامســئوالن
محيطزيستداريم.بحثنيروگاههاومازوتسوزيهم
بسيارجدياست.البتهايننهادهابايدبهصورتسيستمي
عملكنند.هموارهمطالبهگريســمنهاوجوددارد،اما
اگريكيازمسئوالنگوشكندوديگريمطالبهرازمين
بگذارد،كاريانجامنخواهدشــدوهدفكاهشآلودگي

هواعملينميشود.ماجامعهمدنيبراياثرگذاريبرمردمومسئوالنتالشميكنيمو
فضابايدبهصورتتعاملهمهنهادهاپيشرود.درچنينشرايطيمااقداميفوريبراي
درختكاريدربوستانهايشهرتهرانوپاركهايجنگلينظيرسوهانك،كهريزكو
تلوآغازكردهايمتاباتقويتكمربندسبزبرايكاهشآاليندههايجويمؤثرترباشيم.
البتهبااينمازوتيكهدرنزديكيشهرسوزاندهميشود،حقيقتامطالبههايمابهجايي
نرسيدهامااميدواريممصرفمازوتبهطوركاملتمامشود.همچنينكمپيندرختكاري

رانيزبهزوديراهمياندازيموليدرانتظاراقداماتسيستماتيكحكومتيهستيم.

20سال مطالبه هواي پاك
هامونطهماسبي،دبيرشبكهتشكلهايمحيطزيستيتهران

آلودگيهواموضوعيحاكميتياستواقدامبرايكاهشآن
بايدتوسطنهادهايدرگيرانجامشود.مردمقطعابهاندازه
حاكميتنقشندارند.مادرتشكلهايمحيطزيستيتهران
از20سالپيشمطالبهدربخشآلودگيهواداريم.مطالبه
اصليمااجرايقانونهوايپاكاست.ماومجموعهتشكلها
ميتوانيمدرحوزهآگاهسازيمردمفعاليتكنيموليجنس
مطالبهمابايدازقانونگذاران،مجريانوناظرانقانونباشد.

براينمونهدربحثحملونقلمافعاليتميكنيمكهكيفيتوكميتبيشــترپيداكند.
البتهبرايكاهشآلودگيهوامعضالتماليومنابعبودجهايهموجوددارد.تحريمها
همبيشكاثرخودراداردوســمنهابادركاينشرايطتالشميكنندبهجايفضاي
احساسيسراغمطالبههايواقعيشدنيبروند.البتهدركناراينروندكمكارينيزبهطور
كاملمشهوداستومتأسفانهدردورههاييكههواآلودهميشود،اقداماتانگشتشمار
صورتميگيرد.درچنينشرايطيبيانيهها،پيگيريهاوجلساتراپيشميبريم.در
هفتهپيشروهممطالبهراهمچنانادامهميدهيمامابدنهمردمهمبايدباماهمراهشوند.
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خبر

معاون عمليات اورژانس تهران به همشهري خبر داد
 بازگشت آمبوالنس ها به ميدان هاي 

شهر
 معاون عمليات اورژانس تهران مي گويد، در موج اول آلودگي هواي 
تهران و همزمان با اعالم كميتــه اضطرار آلودگي هواي پايتخت، 
آمبوالنس هاي مركز اورژانس تهران در 12ميدان اصلي و پرتردد 
پايتخت مستقر و در مدت 4روز به 800شهروند نيازمند استفاده از 

خدمات فوريت هاي پزشكي، امدادرساني كردند.
آنطور كه ســيدرضا معتمدي به همشــهري مي گويد، با تداوم 
آلودگي هوا و با تصميم كميته اضطــرار آلودگي هواي تهران، بار 
ديگر آمبوالنس هاي مركز اورژانس تهران در 12ميدان شــامل 
راه آهن، امام خميني)ره(، تجريش، فردوســي، انقالب اسالمي، 
آزادي، رســالت، ونك، صادقيه، شــهرري، ميــدان نبوت و پل 
سهروردي مستقر و تا زمان بهبود وضعيت از ساعت 8 صبح تا 21به 

شهروندان خدمات امدادي ارائه مي كنند.
وي با اشاره به اينكه، تماس با خطوط اورژانس در روزهاي آلوده 
در مقايســه با روزهاي غيرآلوده دســت كم 10درصد افزايش 
پيدا مي كنــد، مي گويد: عمده عمليات انجام شــده از ســوي 
تكنسين هاي اورژانس پايتخت در روزهاي آلوده پايتخت، براي 
خدمات رساني به بيماران قلبي و افرادي است كه دچار بيماري 

آسم بوده اند.
به گفته معاون عمليات اورژانس تهــران، تعداد اعزام به ماموريت 
خودروهاي اورژانس در پايتخت 7درصد در مقايسه با روزهايي كه 

آلودگي هوا كمتر است، افزايش يافته است.
اين مقام مسئول درمركز اورژانس تهران مي گويد: افرادي در چنين 
شرايطي آســيب پذيرترند كه داراي بيماري هاي زمينه اي مانند 
فشار خون، آســم، بيماري قلبي و عروقي و بيماري هاي دستگاه 

تنفسي باشند.

معتمدي در ادامه با بيان اينكه، حضور خودروهاي اورژانس در 
ميدان هاي شهر در روزهاي آلودگي هوا منجر به ايجاد احساس 
امنيت در مردم مي شــود، مي گويد: حضور خودروهاي امدادي 
در ميدان هاي شهر نمايشي نيست و همواره تالش كرده ايم به 
افرادي كه نيازمند استفاده از خدمات اورژانسي هستند، كمك 
كنيم  و بسياري از افراد ممكن است به دليل آلودگي هوا نيازمند 
كمك نباشــند اما با مراجعه به خودروهاي اورژانس از خدمات 
قابل ارائه اين خودروها به عنوان مراكز درماني ســيار استفاده 

مي كنند.

از خانه خارج نشويد 
معاون عمليات اورژانس تهران با اشاره به اينكه وضعيت آلودگي 
هواي تهران در روزهاي گذشته روال پرخطري را طي كرده است، 
مي گويد: كساني كه بيماري زمينه اي دارند، سالمندان و اطفال 
بايد در خانه بمانند و از تردد غيرضروري در شهر خودداري كنند. 
مصرف مايعات، ميوه و سبزي در رژيم غذايي افراد افزايش يابد تا با 
استفاده از اين مواد غذايي سموم وارد شده به بدن افراد دفع شود.

جزئيات كاهش دوره خدمت سربازان 
متاهل

رئيس اداره سرمايه انســاني سرباز ســتاد كل نيروهاي مسلح، 
جزئيات و شــرايط بهره مندي از كســر خدمت 2 ماهه تاهل را 

تشريح كرد.
امير غالمرضا رحيمي پور درباره كسرخدمت  2ماهه براي سربازان 
متاهل به ايسنا گفت: به اســتناد مصوبه فرماندهي معظم كل قوا 
خدمت كاركنان وظيفه متاهل 2 ماه كاهش داشته است، اما شرط 
بهره مندي از اين مصوبه اين است كه فرد متقاضي حتما در تاريخ 

اول آذر 99 يا بعد از آن به خدمت سربازي اعزام شده باشد.
او درباره افرادي كه ممكن است حين خدمت متاهل شده باشند 
نيز گفت: اين افراد نيز به شرط آنكه پس از تاريخ اول آذر 99 اعزام 
شــده باشــند، مي توانند مدارك خود را به يگان خدمتي برده و 

درخواست كسر خدمتشان را ثبت كنند.
رئيس اداره سرمايه انساني سرباز ستاد كل نيروهاي مسلح درباره 
اينكه آيا اين كسرخدمت ها براي تمامي سربازان و در تمام مناطق 
خدمتي نيز اعمال مي شود؟ گفت: اين كســرخدمت براي تمام 
سربازان است و تنها شــرط آن همان تاريخ اعزام است كه به آن 
اشاره كردم. به عنوان مثال مدت خدمت كاركنان وظيفه غيربومي 
در مناطق امنيتي درگير 17 ماه است يا طول اين مدت در مناطق 
عملياتي و امنيتــي غيردرگير، محروم و بــد آب و هواي مرزي و 
ساير جزاير خليج فارس نيز 18 ماه شده است، اگر سربازي كسري 
خدمت داشته باشد، 2 ماه كســري نيز از مدت سربازي اش كسر 

خواهد شد.
رحيمي پور درباره تاريخ عقد نيز گفت: تاريخ ثبت عقد مهم نيست 
وهمانطور كه گفته شد حتي اگر سربازي حين خدمت نيز متاهل 

شده باشد، مي تواند از اين كسر خدمت بهره مند شود.
او درباره كسرخدمت هاي فرزند نيز گفت: اين كسرخدمت ها براي 
تمامي سربازان است و ربطي به تاريخ اعزام آنان ندارد. بر اين اساس 
به ازاي هر فرزند 3 ماه كسر خدمت به سرباز تعلق خواهد گرفت 
و اگر حين خدمت نيز فرزندش به دنيا بيايد مي تواند از اين كسر 

خدمت استفاده كند.
رئيس اداره سرمايه انساني سرباز ستاد كل نيروهاي مسلح درباره 
محدوديت سقف كســرخدمت هاي مربوط به فرزندان نيز گفت: 
اين محدوديت ها برداشته شــده و ديگر اينطور نيست كه سقفي 
براي بهره مندي از آن وجود داشــته باشد. هر ســرباز هر تعداد 
فرزند كه داشته باشد مي تواندبه ازاي هركدام 3 ماه كسرخدمت 

دريافت كند.

»رباب« شب يلدايي خواب ديده بود، 
دشت تا آن سر كوهي كه در نگاهش گزارش

مبهم سوسو مي زد، خونين است. بعد 
كه نزديك تر شــد، ديــد رنگ خون از ســرخي 
گوجه فرنگي اســت. بوته ها مثــل علف هاي هرز 
آخرالزماني، دشت را در كام خود بلعيده بودند؛ يك 
برگ سياه داشتند و صد ها گوجه درشت و سنگين 

ماليخوليايي.
جادِه باريِك خاكي كه رباب را به آبادي مي رساند، 
بسته شده بود. راه پر بود از سبدهاي سياه خالي. تا 

عرش تلنبار شده بود. تا آنجا كه آفتاب پيدا نشود.
 رباب در خواب ميان آن دشت تنها بود. نمي دانست 
چه كسي او را مجبور كرده كه خروارهاي محصول 
را يك تنه بچيند و همه سبدهاي سياه را پر كند، اما 
در دلش اين فرمان بي رحمانه آشوبي به پا مي كرد 
كه اگر به آن عمل نكند به طــور حتم اتفاق بدي 
برايش مي افتد. كابوس ترسناكي بود. دست به هر 

گوجه سرخي كه مي زد، سبز و كال مي شد.
ميــان آن مزرعه جهنمي گرفتار بــود كه ممدلي 
پســر كوچك مش صفر آمد و به او خبر رســاند: 
»رباب بچه هايت جمع كردن و رفتن شــهر. براي 

هميشه...«
رباب هر چه چشــم تنگ كــرد آبــادي را نديد. 
از ممدلي پرســيد، آبادي را مي بينــي!؟ ممدلي 
دست هايش را سايه بان چشمانش كرد، بعد با ترس 

و تعجب گفت: »ِده كو!؟ چي شد؟ نيست!«
ممدلي گفت: »رباب بيا از اينجا برويم.« رباب گفت: 
»من همين جا مي مانم. اين دشت بي آبادي مي ارزد 

به هزار شهر آباد.«
بعد رباب در همان خواب آرزو كرد كه شهر بميرد.

شهر با همه شلوغي هاي هيچ
حاال در بيداري مي گويــد آرزويش از ته دل نبوده 
يا دست كم مرگ را براي شهر خواسته نه مردمي 
كه در آن گرفتار هســتند. بله »گرفتــار«. زنان 
»دشتي« شهرنشــينان را مثل آدم هاي در بند و 

گرفتار مي بينند.
»دشــتي« يك شهرستان اســت در قلب استان 
بوشهر. كمتر كسي پيدا مي شــود كه آواز دشتي 
را نشنيده و نشناسد. يا نام »فايز دشتي« آن شاعر 

پرآوازه دوربيني سرا را نشنيده باشد.
اينجا ديار فايز اســت. شهرستان دشتي، دهستان 
كاكي. با همه آبادي هايش؛ باغ شــالي، باغ شور، 
بنياد، تلخو، ريگدان، علي آباد، گنخك رئيســي، 
گنخك شيخي، گنخك كورا، هاللي احمدي، باغ 

رئيس عالي و هاللي منصوري .

مليحه از تلخو آمده. دلش مي خواهد ســفر كند 
و همه ايــران را ببيند اما مثل باقي زنان از شــهر 
مي ترسد: »شهرنشيني آفت است. آدم ها را از هم 

دور مي كند. از شلوغي هايش بيزارم...«
قانع تريــن زنان دنيا كه شــانس زندگــي در اين 
ســرزمين كوچك را پيدا كرده اند ساعت 7 صبح 
اوايل دي ماه 99 پشت وانت نيسان آبي نشسته اند. 
وانت تخت گاز، جاده باريك خاكي را طي مي كند، 
گرد و خاك رد ســفيدي از ما به جا گذاشته مثل 
رد سفيد يك جت در آسمان. رباب در گوشم آرام 
مي گويد: »اين همان جاده اي است كه در خوابم پر 

بود از سبدهاي سياه...«

۲1 نفر 
21 نفرند. وانــت آنها را به ســمت مزرعه مي برد. 
كم سن و ســال ترين كارگر اين جمع، فائزه است: 
»من يك گودزيالي 12ساله ام.« فائزه خودش را 
مانند هم سن و ســاالنش گودزيال معرفي مي كند 
اما اصال شبيه آنها نيست. مثال مي داند »پيچاندن« 
)دست به ســر كردن( ديگران از خصوصيات يك 
گودزيالست. او ذوق زده اســت چون امروز صبح 
به قول خودش پدر و مــادرش را پيچانده. به آنها 
گفته مي روم خانه دوســتم درس بخوانم اما آمده 
تا كار كند. همه از ســاعت 7 و نيم صبح تا 4 و نيم 
بعدازظهــر در مزرعه گوجه فرنگــي مي چينند و 
مزدشــان روزي 100 هزار تومان اســت اما فائزه 

80 هزار تومان.
خودش مي گويد نياز مالي ندارد حوصله اش ســر 
مي رفته كه آمــده اما مريم تا چشــم فائزه را دور 
مي بيند راز او را فاش مي كند: »مادرش اينجا كار 
مي كرد بيچاره مريض شد حاال او آمده به جايش.«

دختر 12ساله زير تيغ آفتاب سرخ شده و نخستين 
و سخت ترين روز كاري اش، انگار شيرين ترين روز 
زندگي اش است، حين كار ســعي مي كند مانند 
ديگران بگويد و بخندد هــر وقت هم فرصت كند 
دزدكي كمــي نفس نفس مي زند تا خســتگي به 

در كند.

دختران كار
اين بهشــت، جهنمي هم دارد آنطــور كه خاطره 
بهشــت را حتي از نهانخانه ذهن همه ساكنانش 
به كلي پاك كنــد. انگار هيچ وقت نبــوده و اتفاق 
نيفتاده. در اين مختصــات جغرافيايي عجيب كه 
دي و بهمن، بهار مي شود، زمين تنها 4 ماه از سال 
مهربان است. باقي سال قهرش مي گيرد. با آفتاب 
همدست مي شــود. آنقدر كه پاره اي از خورشيد 
شود. انگار ذره بين غول پيكري باالي سر زمين ها 
گرفته باشند گرما چند برابر مي شود و تا ۵۵ درجه 
ســانتي گراد هم باال مي رود. خاك مي ميرد مثل 

خزاني بي برگشت. مزرعه هاي سبز تبديل به بياباني 
بي آب و علف مي شود طوري كه هيچ كس به خاطر 
نمي آورد دانه اي در اين خاك روييده باشد. حتي 
خود دشــتي ها هم در عجب اند، زمستان سرسبز 
و دشــت هاي پر بار را باور كنند يا بهار و تابستان 

بياباني را؟
راضيه مي گويد زندگي در اينجا دست كم نيمي از 
سال خانه نشيني دارد و اين روي ديگر سكه است. 
روزهايي كه در خانه ها چفت مي شود تا مبادا گرماي 
وحشي حمله ور شود براي غارت آرامش و سالمتي.
راضيه مي گويد ما جنوبي ها خونگرم هســتيم اما 
خون مان زود هم به جوش مي آيد. هواي گرم طاقت 

را از آدمي مي گيرد.
او نگران اســت و از تنهايي بيزار. از تنهايي ابدي. 
از تنها زيســتن. دلش همزبان مي خواهد. زمان به 
سرعت سپري مي شود. رد شدن ثانيه ها هم راضيه 
را نگران مي كند. مبادا فرصت از دست برود؟ كسي 

چه مي داند شايد فرصت از دست رفته باشد.
شالش را از چهره برمي دارد. زخم آفتاب شيارهاي 
عميقــي درصورتــش ايجــاد كــرده، خوني در 
سلول هاي پوستش جريان ندارد. انگار سال هاست 
مرده انــد. در صحــراي اين چهره خاكســتري، 
چشماني روشن مثل چشمه اي در حال جوشيدن 
است. راضيه اشــك مي ريزد: »باورت مي شود من 

دختري 27 ساله ام...«
او از بندر دير آمده. دير 90كيلومتري با اينجا فاصله 
دارد. گروهي از دختران كار كــه نگران آينده اند. 
دختراني كه به خاطر كارگري در مزرعه و زحمت، 
طراوتي در چهره شان نيست و اميدي به ازدواج و 
زندگي مشترك ندارند. درحالي كه به ازدواج فكر 
مي كنند و نگران مي شــوند و ذهنشان مي آشوبد 
از فكر كردن به آينده . سارا مي گويد: »خانم هايي 
كه اينجا كار مي كنند خيال شان راحت است. به هر 
حال ازدواج كرده اند و همسرشان آنها را پسنديده. 
اما ما دختران با ايــن كار روي لبه تيغ راه مي رويم 
و با آينده مان بازي مي كنيم. چه كسي در اين دوره 
زمانه اي كه همه رنگ و لعاب به چهره دارند حاضر 

است به خواستگاري دختراني مثل ما بيايد...«
ســارا و راضيه و هم قطاران شــان مي گويند اگر 
سرنوشت به آنها ســخت نمي گرفت و بار سنگين 
زندگي از نوجواني به دوش شــان نمي افتاد حتما 
درس مي خواندند و خانم معلم و يا خانم پرســتار 

مي شدند.

آدم خوب ها
روز به نيمه رسيده. خستگي كم كم غالب مي شود. 
600-۵00 ســبد ســياه پر شده. افســانه از فايز 
مي خواند با همان گويش شيرين دشتي: »تو دوري 

از برم دل در برم نيست

هواي ديگري هم در سرم نيست...«
فايز در زمزمه اين زنان در هنگام كار زنده اســت. 

اشعارش بعد از صد و چند سال بر سر زبان هاست.
افسانه مربي مهد كودك اســت و دانشجوي سال 
آخر روانشناســي باليني، كارشناسي ارشد. درس 
مي خواند تا نگويند زن دشــتي فقط به درد گوجه 

چيدن مي خورد.
منيژه مي گويد: »خداروشكر. افسانه تو الاقل براي 

جامعه مفيد باش! تو آدم خوبي باش!«
نه تنها منيــژه بلكه همه زناني كــه اينجا زحمت 
جمع آوري محصول را مي كشند احساس مي كنند 
براي جامعه مفيد و خوب نيستند. آنها نمي دانند 
بزرگ ترين تامين كننــدگان گوجه خارج از فصل 
كشــورند، آنها نمي دانند محصول شان سر سفره 
همه مردم ايران مي رود. البته زن دشــتي كارش 
فقط جمع آوري گوجه نيســت. ايــن محصول از 
زمان كاشت به دســت كارگران زن تيمار مي شود 
تا به مرحله برداشت برســد. هر كدام از اين زنان 
يك كشــاورز زبده اند. آنها اگر مي دانستند حتما 

به خودشان افتخار مي كردند.
منيژه وقتي اين جمالت را مي شنود، پقي مي زند 
زير خنده: »بــرار توماتو چيدن ديــه اي حرفا بر 
نمي داره« )جمع آوري گوجه فرنگي كار بي ارزشي 

است و سعي نكن كار ما رو جدي جلوه بدهي(

»توماتو« و داالن تاريخ
اهالي اينجا به گوجــه فرنگي مي گويند »توماتو«. 
كلوني اين زنان كارگر نمي دانند توماتو واژه التين 
است و به انگليسي يعني گوجه فرنگي. وقتي ماجرا 
را مي شنوند تصور مي كنند سر به سرشان گذاشته 
شده. اما وقتي افسانه تأييد مي كند باورشان مي شود 
و تعجب مي كنند و بعدش دستمايه خنده و شوخي 

كه خارجي بوديم و خبر نداشتيم.
البته اين ماجراي توماتو روايتي دارد، حتما. شايد 
به زمان حمله انگليســي ها به جنوب مربوط شود. 
همان يورش انگليسي معروف كه رئيسعلي دلواري 

تاراندشان.
نام رئيســعلي دلواري بزرگ آمد بد نيست بدانيم 
اين سرزمين پر از رد پاهاي تاريخ است مثال همين 
گويش دشتي مردم اينجا، گويش فارسي ميانه است 

و به زمان سلسله ساسانيان بر مي گردد.
رد پاي رســم و رســومات قديم هم زياد اســت. 
براي مثال منيژه به شوخي به ســمت زني اشاره 
مي كند كه چند قدم آن طرف تر مشغول كار است 
و مي گويد؛ »اگر من باعــث افتخار جامعه بودم رو 

سرم هوو نمي آورد.«
 بعــد هــم منيــژه و هــم آن زن و هــم كلوني 
كارگــران از ته دل مي خندند. شــوخي نيســت. 
نــگار واقعا هــووي منيژه اســت و مريــم همان 

 زني كــه راز فائــزه را فــاش كرد هــووي رباب.

شيرزن
يكي از زنان سركارگر اســت. اينجا رسم است كه 
زنان سركارگر باشند. ســركارگر اصوال زني قاطع 
و مورد اعتماد است. او رازهايي از زندگي كارگران 
زن در ســينه دارد كه با هيچ كس بازگو نمي كند. 
سركارگرها ســنگ صبور زنان كارگرند. خودشان 
طعم تالطم زندگي و توفان روزگار را چشــيده اند 
و معموال ســركارگر شــيرزن كلوني كارگران زن 
به حساب مي آيد. سركارگر پابه پاي زنان ديگر كار 
مي كند اما در عين حال حواسش به بقيه هم هست. 
او در پايان روز دوبرابر كارگران مزد مي گيرد يعني 

200 هزار تومان.
سركارگر اين كلوني زن ميانســالي است با لباس 
محلي. موقع ناهار قليان برازجوني)تنباكوي شهر 
برازجان( دود مي كند و كم حرف اســت. 17سال 
پيش شــوهرش، ازدواج كرد و برخــالف بقيه از 
پرداخت نفقــه و خرج و مخارج 4فرزندش شــانه 
خالي كرد و رفت. گل نسا به محكمه نرفت و شكايت 
نكرد. بچه ها را به دندان گرفت تــا از آب و گل در 
آمدند. حاال يك جمله براي گفتن دارد: »شويم پسر 
خالوم بي. سي خاطر خالوم حرف نزدم« )شوهرم 

پسر دايي ام بود به احترام دايي ام سكوت كردم(.

صحراي سياه و  سفيد
روز پاورچين پاورچين به آخر مي رسد. سبدهاي 
سياه پر شده اند. آنقدر تعدادشان زياد است كه يك 

كاميون براي بارگيري آمده.
كارگران با قدم هاي كم رمق شان از مزرعه بيرون 
مي آيند. ناي حرف زدن هــم ندارند. بقچه اي كه 
صبحانه و ناهارشــان در آن بود را بر مي دارند و به 

سمت وانت نيسان آبي مي روند.
آن طرف كاميون ديگري ســبدهاي خالي سياه را 
خالي مي كند در جاده باريك خاكي. ســبد تلنبار 
مي شود تا عرش. خورشــيد در غروب محو شده. 
برگ سبز بوته ها به ســياهي مي زند فقط سرخي 
گوجه فرنگي ها پيداست. درشت و سنگين. صاحب 
مزرعه اشــاره مي كند به ســبدهاي خالي سياه و 
مزرعه گوجه هاي درشت و سرخ: »فردا اينجا كار 

مي كنيم« 
»رباب« ماتش زده، خيره شده به سبدها و مزرعه 

سياه.
منيــژه فريــاد مي كشــد: »رباب چت شــده؟ 

ماليخوليايي شدي؟ بيا سوار شو.«
رباب تا به خودش مي آيد جلدي سوار وانت مي شود 

مثل يك فراري، گريخته از ترس.
بعد فقط يك خط سفيد در صحرا مي ماند مثل رد 

سفيد يك جت در آسمان.

 محمدصادق خسروي عليا
خبر نگار

روايت همشهري از زندگي روزمره زنان در مزارع شهرستان »دشتي«
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   افزايش بدافزارهاي سرقت رمز پويا 
عالوه بر اين روش منابع مختلف امنيتي ازجمله اكانت MalwareHunterTeam در توييتر 
طي روزهاي اخير از افزايش تعداد بدافزارها و تروجان ها براي سرقت رمز پويا از پيامك هاي 
گوشي كاربران ايراني خبر داده اند. اين بدافزارها با عناوين فريبنده بعد از نصب روي گوشي هاي 
اندرويدي دسترسي به پيامك هاي گوشي را گرفته و پيامك هاي ارسال رمز بانك ها را براساس 
فرمت ارسالي آنها تشخيص و براي هكرها ارسال مي كنند. ارسال اين رمز براي خالي كردن 
حساب كاربر در ۲ دقيقه كافي اســت. بعضي از اين بدافزارها به صورت پنهان تا مدت ها روي 

گوشي كاربر باقي مي مانند.

 اين روزها گروه زيادي از 
كالهبرداران ازجمله در امنيت

سايت هاي قمار آنالين به 
كاربران اعالم مي كنند كه فيشينگ با 
رمز پويا ممكن نيســت. اين در حالي 
اســت كه هر روز آمار سرقت از حساب 
كاربران با وجود استفاده از رمز پويا در 

حال افزايش است.
از چند ماه قبل براي مقابله با فيشينگ 
يا كالهبرداري از كاربران براي سرقت 
آنالين از حســاب هاي بانكي شــان، 
رمز پويا بعــد از مدت ها پيگيري بانك 
مركزي وارد چرخه زندگي مردم شد. 
از همان موقع روزنامه همشــهري در 
چندين گــزارش تأكيد كــرد هرچند 
استفاده از رمز پويا يا يكبارمصرف كاري 
قابل تقدير اســت اما نمي تواند مشكل 
فيشــينگ را به طور كامل در كشــور 

حل كند.
طي هفته هاي اخير بيشتر از هر زمان 
ديگري رمز پويا مثل شمشيري دولبه 
عمل كرده است. از يك سو استفاده از 
رمز پويا باعث شــده تا امكان سرقت از 
حســاب بانكي درصورت لو رفتن رمز 
به حدود 2 دقيقه محدود شــود اما از 

سوي ديگر ارسال رمز پويا 
از سوي ســامانه هاي جعلي يا 

گســترش بدافزارهاي ساخته شده در 
اين رابطه، خود باعث بــاال رفتن آمار 

فيشينگ شده است.
فيشينگ به زبان ساده دزدي و سرقت 
آنالين پول مردم با ساخت صفحه هاي 
جعلي شــبيه به صفحــه درگاه بانكي 
اســت. اكنون كالهبرداران و سارقان 
اينترنتــي كاري كرده اند كه در همان 
مدت كوتاه اعتبار رمز پويا هم حساب 

فرد را خالي مي كنند.
 اكثر مــردم به خاطر مراحل ســخت و 
گاها پيچيده استفاده از اپليكيشن های 
رمز ســاز از روش پيامكي ارســال رمز 
پويا استفاده مي كنند. به همين خاطر 
بسياري از كاربران وقتي وارد صفحه اي 
مي شــوند و با كليك كردن روي دكمه 
ارسال رمز پويا، پيامك بانك را دريافت 
مي كنند خيال شــان تخت مي شود كه 
خبري از كالهبرداري نيست و به سايت 
اعتماد مي كنند. ياشــار شاهين زاده، 
كارشناس امنيت اطالعات در اين رابطه 
به همشــهري مي گويد: اگر شما پاي 
تلفن مشــخصات كارت تــان را به يك 

نفر بگوييد و 
بعد از آن هم رمز 
ارسال شده توسط پيامك را به او اعالم 
كنيد در مــدت زمان اعتبــار رمز پويا 
آن فــرد مي تواند اقدام به برداشــت از 
حســاب تان كند. حاال به جاي اين فرد 
پشت تلفن يك ســرور را فرض كنيد. 
در واقع مهاجم روي يك سرور سامانه 
فيشــينگ نصب مي كنــد و مي تواند 
اين فراينــد را اتوماتيك ســازي كند. 
اين ســامانه يك صفحه جعلــي را به 
كاربر نشــان مي دهد و اطالعات وارد 
شده توسط او ازجمله شــماره كارت، 
كد CVV2 و تاريخ انقضــا را به بانك 
مي فرســتد. اين كار توسط اين سامانه 
فيشينگ در پشت پرده روي يك درگاه 
واقعي بانك صورت مي گيرد. در همان 
لحظه هم بانك به خاطر ورود اطالعات 
از طريق اين سامانه فيشينگ، رمز پويا 
را براي شماره تلفن همراه كاربر ارسال 
و فرد قربانــي آن را وارد صفحه جعلي  
مي كنــد. از اين زمان تا پايــان اعتبار 
رمز پويا مثال حدود 2 دقيقه ســرقت و 
خالي كردن حساب فرد با داشتن همه 

اطالعات الزم ممكن مي شود.
ياشــار شــاهين زاده تأكيد مي كند: 
طــي ايــن فراينــد در واقــع كاربر 
هيچ وقــت احســاس جعلــي بودن 
صفحــه را نمي كند. چــون بالفاصله 
پــس از ورود اطالعــات ســامانه 
مهاجــم ديتا را به بانك مي فرســتد و 
بانك رمــز را بــه كاربــر مي  دهد. در 
 واقــع مهاجــم بيــن بانــك و كاربر
Man in the Middle را انجام مي دهد. 

اعتماد مردم به ارسال رمز پويا به وسيله 
پيامك توسط بانك ها باعث شده تا 

كسب وكار كالهبرداران اينترنتي اين روزها 
داغ تر شود 

 بحران فيشينگ
با رمز پويا 

به سوي آينده

خيز جديد عينك هاي هوشمند

3 بار ديگــر به زمين 
بــازي برگشــته اند. 
به تازگــي لنوو مدل 
 CES را در رويداد ThinkReality جديد عينكــي بــه نــام
2021عرضه كرده است. اين شركت مي گويد كه اين ديوايس 
»يكي از پيشرفته ترين و انطباق پذيرترين« عينك هاي هوشمند 
براي مشتريان سازماني اســت. به گزارش انگجت، اين سازنده 
ThinkRealityA3 را در قالب يك جفت عينك هوشمند ارائه 
مي كند در عصري كه جهان »به دنبال فناوري هاي جديد براي 
همكاري هوشمند« است، مي تواند براي اپليكيشن هاي تجسم 
سه بعدي و واقعيت افزوده كه جريان كار را پيش مي برند، مورد 
 ،ThinkReality استفاده قرار بگيرند. برخالف نخستين مدل
يعني ديوايس A6، كه به نظر مي رســد مانند هدست واقعيت 
تركيبي است، اين مدل بيشتر شــبيه يك عينك آفتابي بزرگ 
است. با اين حال، شركت ها مي توانند آن را با فريم صنعتي لنوو 

بهينه كنند تا از دوام و ايمني بيشتري برخوردار باشد.
 QualcommSnapdragon مجهز بــه ThinkRealityA3
XR1SoC براي هدست هاي واقعيت مجازي و تركيبي است. 
اين عينك مي تواند حداكثر 5نمايشگر 1080پيكسلي مجازي 
را نشان دهد و داراي يك دوربين 8مگاپيكسلي است كه مي تواند 
ويدئوهاي 1080پيكســلي را نمايش دهــد و همچنين داراي 
دوربين هاي دوگانه »چشــم ماهي« بــراي رديابي در مقياس 
اتاق اســت. اين هدســت هنوز هم براي كار بايد به كامپيوتر 
 شــخصي يا تلفن هوشــمند موتوروال كه مجهز بــه پردازنده

QualcommSnapdragon سري800يا باالتر است، از طريق 
USB-C متصل شود.

همانطور كه انتظار داريد، نسخه دسكتاپ از ابزارهاي نرم افزاري 
و اپليكيشن هاي ويندوز اســتفاده مي كند. در عين حال، نسخه 
 ThinkReality براي كارهاي دستي آزاد به نرم افزار A3 صنعتي
موتوروال متكي است. لنوو، اپليكيشن هاي مختلفي را براي اين 
هدســت در كارهاي صنعتي درنظر گرفته و معتقد اســت كه 
مي توان از آن، در هرجايــي كه فضا و حريــم خصوصي مورد 
توجه قرار بگيرد، استفاده كرد. به عنوان مثال، مي توان از آن در 
كارخانه ها، آزمايشگاه ها، فروشگاه هاي خرده فروشي و فضاهاي 
مسافرپذير مانند هتل ها اســتفاده كرد. از آنجا كه اين ديوايس 
براي استفاده هاي شــركتي درنظر گرفته شــده، لنوو قيمت 
مصرف كننده را اعالم نكرده اســت، اما گفته كه A3 از اواسط 
ســال2021در بازارهاي منتخب در سراسر جهان در دسترس 
خواهد بــود. پيش از اين، شــركت هاي ديگر هم بــراي توليد 
عينك هاي هوشمند با ويژگي هاي مختلف تالش كرده بودند. 
ازجمله اين شــركت ها مي توان به اپل، گوگل، آمازون، زايس و 

فيسبوك اشاره كرد.

نمايشگاه CES  2021، از دوشنبه  شب به صورت 
مجازي آغــاز شــده و شــركت كنندگان در اين فناوري

نمايشگاه بزرگ فناوري، خدمات و نوآوري هاي خود 
را تا پنجشنبه اين هفته در معرض نمايش قرار مي دهند. به گزارش 
وب سايت سي نت، امسال شرايط به گونه اي بود كه برگزاركنندگان 
تصميم گرفتند تا بزرگ ترين نمايشگاه فناوري جهان را با استفاده 

از فناوري به صورت مجازي برگزار كنند.

گوشي هاي كشويي: شركت ال جي در 
كنفرانس خــود از تلفن هوشــمند 
كشويي پرده برداري كرد، اما بد نيست 
بدانيد كه اين تلفن هوشمند نمايشي 
نبوده و اين شركت مي خواهد در اواخر 
سال جاري ميالدي گوشي كشويي را 
به بازار عرضه كند. سطح صفحه نمايش اين گوشي اين قابليت را 
دارد كه به صورت كشويي افزايش پيدا كند. البته ال جي تنها 2فيلم 
از اين گوشــي را به نمايــش درآورد كه همين موضوع شــك و 
ترديدهايي درخصوص مفهومي بودن آن ايجاد كرد. از سوي ديگر، 
شركت TCL هم اقدام به عرضه يك گوشي و يك تبلت 17اينچي 

كشويي در CES امسال كرده است.

روبوجاروي پيشــرفته:جاروي روباتيك »هــوش مصنوعي 
جت بات90« كه دوشــنبه در CES معرفي شــد، يك جاروي 
فوق العاده است كه مي تواند محفظه جمع آوري زباله خود را تخليه 
كند. اين جارو از يك ليدار )رادار ليزري( براي جست وجوي محيط 
اطراف خود استفاده مي كند و مجهز به دوربين فيلمبرداري نيز 
است. اين تجهيزات و سخت افزارها به جت بات كمك مي كند تا 
اشياي مورد نياز را براي جلوگيري از بلعيده شدن شناسايي كند.

ميكروفوني براي برنداشتن ماسك: ويروس كرونا طي يك سال 
گذشته، زندگي در سراسر جهان را به شدت تحت تأثير خود قرار 
داده و باعث تغيير در نحوه زندگي، كار و حتي غذا خوردن ما شده 
است. در نمايشگاه CES، شركت هاي فناوري در حال بحث در 
مورد روش هاي مختلف براي مقابله با بيماري كوويد-19 از طريق 
ماسك، ضدعفوني كننده ها، دستگاه هاي تصفيه هوا و فناوري هاي 
لمسي هستند. با اين حال همه متوجه شده اند كه هيچ فناوري ای 
قادر به شكســت دادن ويروس در اين ميدان نبرد نيســت. در 
نمايشگاه امســال، يك ماسك ارائه شــده كه داراي ميكروفون 
داخلي است. در جاهاي شلوغ كه صدا به صدا نمي رسد، صحبت 
كردن با ماسك كار بسيار سختي خواهد بود و در اين مواقع است 
كه فرد مجبور مي شود براي اينكه صدايش شنيده شود، ماسك را 
از روي صورت خود بردارد و خطر ابتال به ويروس كرونا را باال ببرد؛ 

بنابراين با روشن كردن آن بدون آنكه ماسك را برداريد مي توانيد 
صحبت كنيد و صداي شما را مخاطب به راحتي بشوند. نام اين 

ابداع MaskFone است.

در نزن!: همه گيري بيماري كوويد-19و 
گريــز انســان ها از تماس با اشــياي 
مختلف باعث شد تا Alarm.com يك 
دربازكن خودكار براي منازل طراحي 
كند كه ديگر نيازي براي فشردن دكمه 
زنگ در آن وجود نداشته باشد. دوربين 
ويژه اين در بازكن با تشخيص حضور يك فرد پشت در، به صورت 

خودكار زنگ را براي صاحبخانه به صدا در مي آورد.

ارسال اطالعات فشــار خون به پزشك:شركت Omron يك 
فشارسنج خون ارائه كرده است كه مستقيماً با پزشك شما ارتباط 
دارد. اين دســتگاه با نام VitalSight قصد دارد همگام ســازي 
اندازه گيري فشار خون و ضربان قلب را با پزشكان به صورت خودكار 
انجام دهد. در جعبه متعلق به اين دســتگاه يك مودم هم وجود 
دارد كه اطالعات مربوط به فشــار خون را براي پزشك مربوطه 

ارسال مي كند.

توالت ســالمتي: Toto يكي از برندهاي اصلي در بازار لوازم 
حمام و دستشويي است و امسال در CES اين شركت مدل هاي 
جديدي از فنــاوري بدون لمــس و همچنين مفهــوم توالت 
سالمتي را نشان مي دهد. توالت ســالمتي يك مدل مفهومي 
از سوي شــركت Toto اســت كه بدن كاربر را حس و تجزيه و 
تحليل مي كند تا توصيه هايي در مورد راه هاي بهبود ســالمت 
آنها ارائه دهد. با داشتن يك اپليكيشن كه روي گوشي موبايل 
نصب مي شــود، مي توان آمار و ارقام خود را مشاهده كرده و در 
مقابل توصيه هاي بهبود را نيز دريافت كرد. Toto همچنين با 
سنجش مواد زائد دفع شده اطالعات زيادي را جمع آوري كرده 

و آماده ارائه مي كند.

روبــات ضدويــروس: ال جــي از 
جديدترين فناوري خود براي تميز و 
نابود كردن سطوحي كه ويروس روي 
آنها قــرار دارد، پرده برداري كرد. اين 
شــركت يك روبات خودمختار با نور 
UVC را معرفي كرده است كه براي از 
 CLOi بين بردن ويروس روي سطوح، طراحي شده است. روبات
 CES شبيه يك بخاري فضايي روي چرخ است و روز دوشنبه در

رونمايي شد.

غوغاي فناوري در CES آنالين
نمايشگاه الكترونيك مصرفي در سايه همه گيري كوويد-19 و مدت ها هيجان نداشتن دنياي 

فناوري، شاهد حضور برترين هاي تكنولوژي است

عمادالدين قاسمي پناه
خبر نگار
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از آخريــن همه گيــري و 
بيمــاري بزرگ كه مــردم را 
درگير خود كرده است، ده ها 
سال مي گذرد. تجربه شيوع 
ويروس كرونا براي بســياري 
از مــردم تجربــه اي جديد و 
منحصربه فرد بــود؛ بنابراين 
كسي آمادگي مقابله با آن را 
نداشت. حتي متخصصان هم آمادگي الزم براي مقابله با 
بحران كوويدـ 19را نداشتند. هرچند هميشه هشدارهايي 
در حوزه پدافند غيرعامل، درباره لزوم ايجاد آمادگي عمومي 
در مقابل بيماري هاي مسري ارائه شده است، اما وسعت و 
در برگيري كرونا آنچنــان رخ داد كه حتي آموزش ها نيز 
نمي توانســت چندان كمكي به مقابله با اين بحران كند. 
در چنين شرايطي، هنگامي كه در مورد كودكان صحبت 
مي كنيم درباره بالندگي و رشد آنها مذاكره مي شود؛ رشد و 
بالندگي ای كه به دليل شيوع ويروس كرونا، ناگهان روابط، 
شــرايط و نيز تعامالت و وضعيت عــادي زندگي بچه ها 
دستخوش تغيير و تحول شده و در برخي ويژگي ها وارونه 
شد. وارونگي تجربه هاي گذشته كودكان، آن هم به سرعتي 
كه شاهد آن بوديم منجر به اثرگذاري منفي بر كودكان مان 
شده است. قطع شدن زنجيره تعامل و ارتباط بين بچه ها، 
شايد يكي از شديدترين تغييراتي است كه كرونا در زندگي 
فرزندان مان ايجاد كرده است. چنين دگرگوني براي انسان 
كه گونه اي اجتماعي است و بخش زيادي از رشد و بالندگي 
خود را در تعامل با ديگران و بودن در گروه هاي همنوع خود 
كسب مي كند، وضعيت سختی را ايجاد مي كند. كودكان ما 
با شيوع كرونا و به دليل اجراي دستورالعمل هاي بهداشتي 
امكان حضور در مدرسه، مهدكودك، پارك و مكان هاي 
عمومي ديگر را ندارند. مدرســه، مهدكــودك و فضاي 
آموزشــگاهي مهم ترين نهادهاي تعامل اجتماعي، رشد 
شناختي، رشد عاطفي و هيجاني براي كودكان هستند 
و اكنون حدود يك سال است كه اين فضاها در دسترس 
كودكان نيست. كودكان حدود يك سال است از فرصت 
بازي كردن در كنار گروه همساالن، با هم بودن، احساس 
تعارض و تفاوت داشتن و كســب مهارت برطرف كردن 
اين احســاس، دور مانده اند. با اين حال، بخش عمده اي 
از بچه ها تاكنون توانســته اند اين بحران را با ويژگي هاي 
خالقانه خودشان از سر بگذرانند و روش هاي جايگزيني 
براي جبران خأل ايجاد شــده پيدا كنند. اما، واقعيت اين 
است كه شرايط فعلي بسيار دشوار است و نمي توان به ادامه 
روند كنوني بســنده كرد. روزگاري بچه هاي ما در فضاي 
وسيعي با ديگر همساالن خود تعامل داشتند و امروز اين 
فضا به شدت كوچك تر شده است. اين اتفاق يقيناً بر روند 
رشد بچه ها و چگونگي شكل گيري شناخت ها، باورها و 
ادراك آنها اثر مي گذارد و در نهايت بر پنجره ادراكي آنها كه 
فرم دهنده شخصيت آينده بچه هاست تأثير خود را خواهد 
گذاشت. به نظر مي رسد، بحران كنوني حتماً اثر رشدي بر 
فرايند رشد كودك و نوجوان خواهد داشت. با هم بودن ها 
و فعاليت هاي گروهي و اجتماعي وقتي ناممكن مي شود، 
منجر به پديد آمدن بار تنش زا در بچه ها شده و اين موضوع 
مي تواند به افزايش تعداد والديني كه فرزنداني مضطرب 
دارند و از اين موضوع شكايت مي كنند، منجر شود. در كنار 
اين موضوع، فرصت اجتماعي شــدن بچه ها هم محدود 
شده و قطعاً اين مي تواند مشكالت ديگري را ايجاد كند. 
اما اين سؤال مطرح اســت كه رويكرد و روش مقابله ما با 
بحران چگونه بود؟ در روزهاي اول و هفته هاي اول همه 
مي توانستند كم و بيش با شــرايط اضطراري ايجاد شده 
ناشي از كرونا كنار بيايند و روش سازگاري را پيدا كرده و با 
مطلوب سازي  موقتي شرايط زندگي، فضاي اضطراري را به 
فضايي دلنشين تبديل كنند. شايد در ابتدا احساس اجبار 
و شرايط خاص آنچنان كه بايد و شايد مطرح نبود و حتي 
خانواده ها از اين وضعيت خوششان هم مي آمد چرا كه آن 
را فرصتي مناسب و شبيه تعطيالت شيريني مي ديدند كه 
مي توانستند از آن بهره برداري كنند؛ اما، با گذشت زمان 
بيشتر اين روند مزمن و فرسايشي شــد؛ خصوصاً براي 
بچه ها كه روند عادي زندگي خود را متحول شده ديدند 
و امكان برقراري ارتباط با دوستان شان را از دست دادند 
اما والدين كمتر با چنين مشــكلي روبه رو شدند، چرا كه 
مي توانســتند حداقلي از رفت وآمد و ارتباط را به واسطه 
شغل خود با ديگران داشته باشند، اما بچه ها از اين فرصت 
محروم شدند. ممكن است والدين بستر و فضاي ارتباط به 
شــكل مجازي را براي بچه هاي خود فراهم كرده باشند، 
اما اين فضا نمي تواند نيازهاي واقعي بچه ها را در داشتن 
ارتباط و تعامل با ديگران تأمين كند و تمام ابعاد رشد آنها را 
شكل دهد. از سوي ديگر، فضاي تعاملي بچه ها كوچك تر 
شده است و آنها گاه تا ساعت ها تنها در خانه هستند و روز 
خود را به شب مي رسانند و اين روند هر روز تكرار مي شود. 
ادامه اين وضعيت، منجر به بروز تنش هايي ميان فرزندان با 
والدين شده و در غياب مهارت والدين براي ارتباط و برخورد 
با فرزند، دامنه اين تنش ها به شكل تدريجي افزايش پيدا 
كرده است. اما، كرونا صرفا يك تهديد نبود. كرونا اين را به ما 
فهماند كه چقدر از هم دور هستيم و تا چه اندازه فاصله هاي 
غيرفيزيكي بين افراد در يك خانواده زياد است. بسياري 
از والدين در اين دوره احساس كردند كه كودكانشان در 
خانه تنها هستند و وقتي را براي بازي كردن يا رسيدگي به 
وضعيت آنها و حتي حرف زدن درباره اينكه چطور روزشان 
را گذرانده اند، صرف نكرده اند. حتي بسياري از والدين به 
ياد نمي آورند كه آخرين بار چه زماني با كودك خود بازي 
كرده اند. به نظرم، كرونا فرصت بازنويسي دوباره زندگي ما 
را فراهم كرده است. اين فرصت را كه براي كودكان مان 
كودكي كنيم و كنارشــان بازي هايي را انجام بدهيم كه 
هيچ وقت تجربه انجام آن را كنار پدر و مادر خود نداشته ايم. 
ما فهميديم بازي هاي جمعي را بلد نيستيم و بازي هايي را 
كه ياد گرفته ايم محدود است. فكر مي كنم در فرصت با هم 
بودن در خانه كه كرونا آن را به اجبار برايمان رقم زده است، 
اين شانس را داريم كه يك دور سريال زندگي خود را از نو 
بنويســيم و خطاهايي را كه در دوره قبل مرتكب شديم، 

اصالح كنيم.

آنچه كرونا به ما آموخت 

الهام فخاري
رئيس كميته اجتماعي 
شوراي اسالمي شهر تهران

این سو

مردم فكــر مي كردند ممكن اســت در مســير واكسن ســازي  ايــران، پــاي چين در 
ميان باشــد اما ســرنخ توليــد يكــي از مهم ترين واكســن ها به كوبا رســيده اســت

ماجــراي توليــد واكســن ايراني-كوبايي چيســت و چــرا ايــران، كوبــا را انتخــاب كرد
2كشور از نظر سياسي و ارتباطات جهاني را مورد 
توجه قرار داده اســت. ايران و كوبا كه حاال براي 
ساخت واكســن مشــترك كرونا متحد شده اند، 
هر دو تحت تحريم هاي شــديد آمريكا هستند؛ 
تحريم هايي كه اگرچه گفته مي شود مشمول دارو 
نمي شود، اما در عمل شركت هاي دارويي خارجي 
به اين كشورها دارو نمي فروشــند و عالقه اي به 
معامله با آنها در شرايط تحريم ندارند. دليل ديگري 
هم براي ايــن همكاري وجــود دارد. كوبا يكي از 
كشورهايي است كه در زمينه فعاليت هاي پزشكي 
و دارويي موفقيت هاي زيادي داشته است. مشخصا 
در زمينه توليد واكسن بخش عمده واكسني كه در 
فرايند واكسيناسيون كوبا براي كودكان استفاده 
مي شود را به صورت داخلي توليد مي كند. همزمان 
با همه گيري كرونا در جهان، كوبا از كشــورهايي 
بود كه تجربــه موفقي در مهار اپيدمي به دســت 
آورد. اين كشور توليد واكسن براي اين بيماري را 
از همان نخستين ماه هاي همه گيري آغاز كرده و 
حاال 4واكسن براي آزمايش هاي انساني دارد. يكي 
از اين واكسن ها با مشاركت انستيتو پاستور ايران 
توليد مي شــود. مقامات كوبايي گفته اند واكسن 
Soberana2 كه طي اين همكاري در حال توليد 
است، پيشرفته ترين نمونه در ميان واكسن هايي 
است كه اين كشور در حال ســاخت آن است. از 
نظر پيشرفت كار و طي مراحل آزمايشي، واكسني 
كه ايران و كوبا با هم مي سازند، از واكسن كووايران 
توليد شركت شفافارمد زيرمجموعه ستاد اجرايي 
فرمان امام جلوتر است اين واكسن آزمايشات فاز2 
را كه از 22دسامبر آغاز شده، به پايان رسانده و در 
آزمايشــات فاز3 داوطلبان به طور مشترك از هر 

2كشور انتخاب مي شوند.
در كوبا مؤسســه طرف قرارداد ايران مؤسسه اي 
اســت به نام فينــالي كــه ســابقه طوالني در 
واكسن سازي  دارد. مؤسسه واكسن فينالي كوبا 
درحساب توييترش نوشــت: »اين هم افزايي هر 
2كشــور را قادر مي سازد تا با ســرعت بيشتري 
 SARS-CoV-2 در ايمن ســازي  عليه ويروس

پيشروي كنند.«
 كوبا مي گويد چندين كشــور به واكســن هاي 
ويروس كرونا عالقه مند شده اند اما اين نخستين 

توافقنامه اي است كه به آن رسيده است.

موفقيت در فاز سوم تســت انساني به معني 
واكسيناسيون همگاني نيست

با اينكه ايران چشم اميد به واكسن كوبايي - ايراني 
بسته و در انتظار به نتيجه رسيدن آزمايش انساني 
آن اســت، اما حميد ســوري، اپيدميولوژيست 
به همشــهري مي گويد كه انجام فاز سوم تست 
انساني، بستگي به اهدافي دارد كه دنبال مي كند و 
اينكه فازهاي قبلي تست انساني چقدر موفق بوده 
است. اما آنچه مسلم است، هدف فاز سوم، سنجش 
ميزان ايمني بيشتر واكسن اســت و اينكه وقتي 
واكسن براي جمعيت بزرگ تري استفاده مي شود، 
چه تبعاتي مي تواند داشته باشد. به گفته سوري، 
پس از اينكه فاز سوم تست انساني مورد تأييد قرار 
گيرد، مي تواند براي توليد بيشتر يا واكسيناسيون 
عمومي درخواست كرد: »البته بايد به اين موضوع 
توجه داشــت كه گاهي فاز ســوم به خوبي هم به 
پايان مي رســد اما اســتفاده اضطراري آن تأييد 
مي شــود. بنابراين نتيجه مثبت فازسوم به معني 

واكسيناسيون عمومي نيست.« 

به زودي واكسن ايراني كرونا روي 21نفر ديگر 
تست مي شود

حاال در كنار واكســن كوبايي - ايراني، روند تست 
انساني واكسن ايراني هم در جريان است. تا كنون 
اين واكسن روي 14نفر آزمايش شده و حاال به گفته 
عضو كميته علمي ســتاد ملي مقابله با كرونا قرار 
است براي 21نفر ديگر، مجوز گرفته شود. به گفته 
او، در جلسه اي كه روز شنبه برگزار مي شود، مجوز 
براي انجام آزمايــش روي 21نفر ديگر هم گرفته 
مي شــود. افرادي كه تاكنون مورد آزمايش قرار 
گرفته اند شــرايط خوبي دارند و تعدادي از آنها از 
قرنطينه خارج شده اند. آنچه تاكنون از بررسي اين 

افراد به دست آمده، نتايج خوبي بوده است.

جزئيات تازه اي از توليد و تســت انساني واكسن 
كوبايي- ايراني به دســت آمده كه نشان مي دهد 
نخســتين واكســني كه براي مقابله با كرونا در 
ايران در دســترس قرار خواهــد گرفت، همين 
واكسن خواهد بود. يكشنبه شب، مصطفي قانعي، 
رئيس كميته علمي ستاد مقابله با كرونا، در يك 
برنامه تلويزيوني، جزئيات بيشــتري درباره اين 
واكســن اعالم كرد. به گفته او، واكسيناســيون 
همگاني اين واكسن كه توليد مشترك ميان كوبا 
و انستيتو پاستور است، بهار سال آينده در كشور 
آغاز مي شود. اين واكســن در فاز اول، به 56نفر و 
در فاز دوم به بيش از 100نفر تزريق شده، اما در 
فاز سوم قرار است به طور همزمان در ايران و كوبا 
روي چندين هــزار نفر تزريق شــود. به گفته او، 
به نظر مي رسد اين واكسن زودتر از ساير واكسن ها 
در دســترس قرار گيرد و در يكي دو هفته ديگر، 

مطالعات باليني آن آغاز مي شود.
ماجراي واكســن كوبايي- ايراني درست پس از 
اعالم ممنوعيت خريد واكســن هاي آمريكايي و 
انگليسي، پررنگ شد. قبل از آن در اوايل دي ماه، 
سخنگوي سازمان غذا و دارو، خبر توليد مشترك 
واكسن ميان ايران و كوبا را رسانه اي كرد و گفت 
كه تست انساني اين واكسن روي 50هزار داوطلب 
در بهمن و اســفند انجام خواهد شد. همان موقع 
كيانوش جهانپور گفت كه اين واكســن، در يكي 

از مؤسسات پرسابقه كوبا در زمينه توليد واكسن، 
ساخته مي شود. همكاري مشترك ميان ايران با 
يكي از كشــورهاي خارجي براي توليد واكسن، 
يكي از ســناريوهايي بود كه وزير بهداشت قبل از 
اين براي دسترسي به واكســن اعالم كرده بود و 
براي اين همكاري مشترك، كشور كوبا انتخاب شد. 
ســعيد نمكي هم پس از اعالم ممنوعيت واردات 
واكســن هاي آمريكايي و انگليســي در نشستي 
خبري اعالم كرد كه در ساخت واكسن كرونا يكي 
از دانشمندان بنام كوبا كه شــيوه مؤثرتري را در 

توليد مدنظر قرار داده، با ايران همكاري دارد.

زمان دسترسي به واكسن كوبايي طوالني است
ماجراي توليد واكسن كوبايي در روزهاي گذشته، 
از زبان تعداد زيادي از مســئوالن نظام ســالمت 
شنيده مي شــود. اين درحالي اســت كه پيش از 
اين در فضاي مجازي نسبت به تست انساني اين 
واكسن در ايران انتقاداتي شده بود كه 2روز پيش 
رئيس سازمان نظام پزشكي در توضيح اين موضوع 
گفت كه اين تست، به طور همزمان در هر 2كشور 

انجام خواهد شد. 
حاال اما پيام طبرســي، عضو كميته علمي ستاد 
ملي كرونا و از محققان واكسن كووايران بركت 
به همشهري مي گويد كه قرارداد تست انساني 
اين واكسن به تازگي امضا شده و تا اجرايي شدن 

انجام تست انساني آن ، حداقل يكي دو ماه طول 
مي كشد و به اين معني نيست كه واكسيناسيون 
عمومــي به زودي انجــام مي شــود. به گفته او، 
داوطلبان انجام آزمايش انســاني اين واكسن، 
براساس سازوكارهايي كه ميان انستيتو پاستور 
و كوبا تعريف شــده، انتخاب مي شوند و اينطور 
نيست كه از داوطلبان ستاد فرمان اجرايي امام 
براي تست انســاني آن واكسن اســتفاده شود. 
به گفته او، ظاهرا رئيس  مؤسسه انستيتو پاستور 
هم براي انجــام روند آزمايش واكســن در كوبا 

به سر مي برد.

چرا كوبا؟
طبرســي درباره اينكه چرا كشور كوبا براي انجام 
اين كار مشترك انتخاب شده، توضيح مي دهد كه 
 B پيش از اين، كوبا در زمينه توليد واكسن هپاتيت
با ايــران همكاري هاي خوبي داشــته و جداي از 
اين مســئله، نظام ســالمت كوبا از جهت عدالت 
در ســالمت، رتبه اول را در دنيا دارد. اين كشور 
هم توانســت به خوبي شــيوع كرونا را مديريت و 
كنترل كند و در زمينه پزشكي و درماني در دنيا 
معروف است. سخنگوي ســازمان غذا و دارو هم 
قبال گفته بود كه انستيتو پاســتور پيش از اين با 
كشور كوبا براي توليد واكســن همكاري داشته 
اســت. حميد ســوري، اپيدميولوژيست و عضو 

ســتاد مقابله با كروناي تهران، اما به همشــهري 
مي گويد كه احتماال اين همكاري به دليل سوابق 
ديپلماتيك و روابط خوب ميان ايران و كوباست. 
البته با كشورهاي ديگري هم همكاري هايي صورت 

گرفته اما اين واكسن نتايج خوبي داشته است.
خبرگزاري رويترز در تحليل اينكه چرا ايران براي 
ساخت واكسن سراغ كوبا رفته، شرايط مشابه اين 

تحريمشدگانواكسنساز

 كشف 18نوع ويروس كرونا 
در بدن يك بيمار 

دانشــمندان روس در بدن يك  بيمار كرونايي 18 ويروس 
جهش يافته كوويد-1۹ شناسايي كردند.

روزنامه ايزوستيا چاپ مسكو با اشاره به تحقيقات دانشمندان 
روس روي فردي مبتال به بيماري كرونا نوشت: فرد بيمار زن 
۴۷ ساله بود كه دچار سرطان خون   و تست كروناي او نيمه 
دوم فروردين و نيمه دوم ارديبهشت۹۹ مثبت تشخيص داده 

شده بود.
اين فرد بيمار   چندبار تست كرونا داده و در همه موارد تست 

او مثبت بود.
كارشناسان در بررسي نمونه هاي آناليز خون وي به اين نتيجه 
رسيدند كه ويروس كوويد-1۹ در بدن وي، 18بار تغيير ماهيت 
داده است. 2 ويروس به دســت آمده از گلبول هاي سفيد در 
خون اين فرد بيمار مشابه ويروس به دست آمده از راسوهاي 

دانماركي است.
در گزارش اين روزنامه روسي آمده است: كارشناسان به اين 
نتيجه رسيده اند كه تعداد زياد ويروس تغيير يافته در بدن 
فرد بيمار روس به اين علت بوده است كه ويروس كرونا مدت 

طوالني در بدن   بيمار بوده است.

سازمان جهاني بهداشت )WHO( هشدار داد: مصونيت جمعي در 
برابر بيماري كوويد-1۹در سال2021 اتفاق نخواهد افتاد.

به گزارش همشهري، محققان ســازمان جهاني بهداشت روز 
دوشنبه هشدار دادند: انجام واكسيناسيون گسترده نمي تواند 

موجب مصونيت جمعي در سال جاري شود.
از يك ســال پيــش و تأييد نخســتين مورد فوت ناشــي 
از كروناويــروس در چين بيش از ۹1ميليون نفــر در جهان به 
كروناويروس آلوده شــده و بيش از 1.۹ميليون نفر از مبتاليان 
نيز جان خود را از دست داده اند. چين به نسبت زيادي توانسته 
ويروس را كنترل كند اما همچنان مواردي از ابتالي بومي در اين 

كشور گزارش شده است.
همچنين موارد ابتال به بيماري كوويد-1۹در سراسر اروپا به ويژه 
انگليس كه با شيوع سويه جهش يافته كروناويروس مواجه است 
روند افزايشي خود را دارد. روسيه روز يكشنبه نخستين مورد 
از ابتال به كروناويروس انگليسي را كه به گفته محققان از قدرت 

سرايت بيشتري برخوردار است، شناسايي كرد.
به گزارش ساينس الرت، يكي از محققان ارشد سازمان جهاني 
بهداشت هشدار داده است: براي توليد و توزيع ميزان كافي از 

واكسن به منظور جلوگيري از گسترش ويروس به زمان زيادي 
نياز است و به نظر نمي رسد در سال2021 بتوان به سطح مطلوبي 

از مصونيت جمعي در برابر ويروس دست پيدا كنيم.

سازمان جهاني بهداشت:

 مصونيت جمعي در برابر كرونا در سال 2021محقق نمي شود

ماجراي توليد واكســن كوبايي در 
روزهاي گذشته، از زبان تعداد زيادي 
از مسئوالن نظام ســالمت شنيده 
مي شود. اين درحالي است كه پيش از 
اين در فضاي مجازي نسبت به تست 
انساني اين واكسن در ايران انتقاداتي 
شده بود كه 2روز پيش رئيس سازمان 
نظام پزشكي در توضيح اين موضوع 
گفت كه اين تست، به طور همزمان در 

هر 2كشور انجام خواهد شد

زهرا جعفرزاده
خبرنگار
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جشــنواره فيلــم فجر چــه بخواهيم 
چه نخواهيم بخشــي جدانشــدني از 
ســينماي ايران اســت. اما در دوراني 
كه شباهتي به گذشــته ندارد و كرونا 

در كنار مشكالت معيشــتي امان مردم را 
بريده چگونه قرار اســت جشنواره اي 
 برگزار شود كه مهم ترين كاركردش در

 15-10سال اخير ايجاد شور عمومي 
سينما رفتن بوده اســت؟  قبل از ورود 

به نحوه برگزاري جشــنواره آتي ســال 99، خيلي مختصر و تلگرافي 
يادآوري كنم كه اعتقاد دارم شــكل برگزاري بســيار گسترده و بسيار 
عمومي جشنواره فيلم فجر در همين 15- 10سالي كه به آن اشاره شد 
آسيب هاي بسياري داشته  است. چرا كه جشنواره در اين سال ها ديگر 
يك رويداد سينمايي نبود و بيشــتر به يك دوره اكران فشرده و متنوع 
عمومي شباهت داشت كه در كنار فوايد مدام در حال افتش، زيان هاي 
زيادي را براي صنعت سينماي سال پيش روي خود باعث مي شد. اغلب 
فيلم هاي به دليل نمايش هاي متعدد)بين 60تا 100بار( در سراسر كشور 
و به اشكال گوناگون تازگي خود را از دست مي دادند. انرژي اي كه بايد 
در طول يك سال به رونق سينما كمك مي كرد تنها در مدت محدودي 
متمركز مي شد و متأسفانه بخش زيادي از آن به هدر مي رفت. از طرف 
ديگر مطالب بسياربسيار زيادي با كيفيت هاي متفاوت – اغلب ضعيف- 
درباره فيلم هايي منتشر مي شد كه هنوز اكران عمومي و اصلي خود را 
پشت سر نگذاشته بودند؛ همين مطالب ســبب مي شد خيل عظيمي 
از مخاطبان بالقوه ســينما كنجكاوي خود را پيرامون بيشتر فيلم هاي 
اكران ســال بعد از دســت بدهند. اينها را بگذاريد در كنار فضاسازي 
غيركارشناسي مثبت و منفي براي تعدادي از فيلم ها كه آفات مختص 

خود را داشت.
حال با اين اوصاف و شرح مختصري از آسيب هاي جشنواره فيلم فجر در 
15-10دوره آخر آن رفت و با حضور ويروس كرونايي كه به ناگاه تمام 
روابط اجتماعي را به شدت محدود كرده و زندگي را بيش از پيش دشوار 
ساخته است، چگونه جشنواره اي مي توانيم داشته باشيم؟ اصال در اين 
شرايط كه جان افراد در خطر است بايد جشنواره فيلم فجر برگزار شود؟

پاسخ كوتاه و صريح نگارنده »بله« است. جشنواره بايد برگزار شود اما به 
شكل كامال محدود اما با تمام آسيب هايي كه برشمرده شده چرا در سال 

كرونايي بايد جشنواره داشته باشيم؟
 پاسخ دشوار نيست. اول اينكه در سال 99ســينما مانند بسياري از 
مشاغل ديگر روزگار دشواري داشته اســت به نحوي كه شايد بتوان 
گفت وضعيت نزار اين صنعت كه در حالت عادي هم اقتصادي وابسته 
و نابسامان داشت در اين ســال تنها در حد بروز عالئم حياتي بود تا 
چرخش و گردش متناسب مالي. از طرف ديگر با توجه به نيمه تعطيل 
بودن سينماها در مدت زمان طوالني از ســال، نگراني تماشاگران از 
ســينما رفتن و تهديد سالمتي شان، مشــكالت كمرشكن و جانكاه 
اقتصادي و معيشتي مردم و... به لحاظ فرهنگي هم قطعا نه جرياني 
در اطراف سينما شكل گرفت نه مي توانست شكل بگيرد. حال با عقبه 
دشوار سال 99كافي است جشــنواره فجر هم برگزار نشود تا سينما 

كارش به بخش مراقبت ها بكشد و احتماال به كما برود.
حاال شكل محدود جشنواره چگونه مي تواند باشد؟سيدمحمد مهدي 
طباطبايي نژاد، دبير جشــنواره 3مدل از نحــوه برگزاري احتمالي را 
برشمرده  است: 1- نمايش فيلم ها فقط براي داوران و اعالم جوايز 2- 
نمايش فيلم ها براي داوران، اهالي رسانه و صاحبان فيلم ها 3- نمايش 

براي دو گروه قبلي و عموم مردم.
تصور مي  كنم در شــرايط امروز تنها نمايش براي داوران ميسر و به 
صالح باشــد، با اين روش حداقل ارزيابي معمول و البته رسمي – نه 
ارزيابي توسط رسانه ها و افكار عمومي – انجام مي گيرد كه مي تواند 
باعث ايجاد ميزاني از كنجكاوي عمومي شــود تا اميد داشته باشيم 
اگر ســال 1400به هر شيوه و شــكلي زندگي كمي به شرايط عادي 
بازگشت تماشاگران ترغيب شوند به ســينما بروند و سينما ايران با 
جهش مناسبي روبه رو شود. البته با اين شرط كه داوران پس از اعالم 
نتايج بايد مفصل داليل انتخاب هاي خود را در نشست هاي عمومي يا 
مصاحبه هاي اختصاصي شرح دهند. از طرف ديگر با جشنواره محدود 
انرژي اي كه در ابتداي يادداشت به هدر رفتن آن اشاره كردم ذخيره 
شده و مي تواند در يك شرايط مناسب حول وحوش سينما امكان بروز 

بيابد و آزاد شود.
البته ايده نمايــش براي اهالي رســانه و صاحبان فيلــم هم جذاب 
به نظر مي رســد اما تصور مي كنم غيرقابل اجرا و خطرناك است. اوال 
رعايت فاصله و پروتكل هاي بهداشــتي حتــي در محوطه اي بزرگ 
مانند ســالن برج ميالد با نصف ظرفيت هم بســيار دشوار و احتماال 
 غيرممكن اســت. در ثاني حتي با رعايت تمام موارد بهداشتي حضور
 700-600بيننده در آن ســالن يا مشــابه آن به هر شكل مي تواند 
خطرآفرين باشد. مضاف به اينكه ما اصوال ملتي منضبط نيستم همه 
مقررات يا براي ديگران مي دانيم يا به نفع راحتي لحظه اي خود آنها 

را تفسير مي كنيم.
به عنوان يك پيشــنهاد انتخاب حداكثر 150نفر از نويســندگان 
ســينمايي تنها با توجه به ســابقه، تأثيرگــذاري و فعاليت آنها و 
نمايش فيلم ها در يك مجموعه بزرگ مثــل برج ميالد يا پرديس 
ملت مناسب، اجرايي  و مؤثر مي دانم كه مي تواند به ارزيابي و ايجاد 
جريان رسانه اي مفيد بينجامد اما با توجه به اينكه تا امكان نمايش 
براي گروهي محدود طرح شود هزاران اسم از ده ها رسانه و سازمان 
مرتبط و غيرمرتبط سرازير مي شود كه جواب رد دادن به برخي از 
آنها به دليل مناسبات معمول امكان پذير نيست، بهتر است حتي از 
اين پيشنهاد نگارنده هم صرف نظر شود و فيلم ها فقط براي داوران 
به نمايش درآيد تا چراغ جشــنواره و سينما هرچند كم نور روشن 

بماند.

يادداشت يك

برگزاریجشنواره

ایامکرونا
در

این شماره

 مصايب برگزاري جشنواره فيلم فجر در عصر كرونا

جشن بدون مهمان

بعضی ها حذفش را دوست دارند

عجب جماعت عجيب و غريبي هستيم ما ايرانيان و چه خوب مي توان 
كارنامه تاريخي مان در بحران ها و اضطرارها را با همين دو كليد واژه كرونا 
و سينما تحليل كرد. بگذاريد به اين فكر كنيم كه در اوج جنگ جهاني 
اول يا دوم، انجام رساني برخي امور فرهنگي و اجتماعي سخت اما مهم 
و روزمره به ما سپرده مي شد. مثال قرار بود ما به عنوان كشوري در كانون 
جنگ )مثل آلمان( در آن روزگار خشونت و هراس هم دانشگاه هايمان را 
با انضباط هرچه تمام تر باز نگه داريم و هم فيلمسازهاي مان را در مسير 

اهداف خود به خط كنيم. حتي تصورش هم دشوار است.

جشنواره بدون صف 

كرونا كسب وكارهاي زيادي را به چالش كشيد، اما بيشترين نرخ تعطيلي در ايام 
شيوع ويروس كرونا براي سينما، تئاتر و گالري ها رقم خورد. زيان سينماداران و 
توليدكنندگان فيلم هايي كه در صف اكران قرار دارند، تنها يك سوي ماجراست. 
اين دسته از فعاالن اقتصادي نيز مانند ساير بخش هاي خدماتي و توليدي با 
كاهش درآمد مواجه شدند؛ در اين بخش اوضاع وخيم تر بود چه اينكه فعاليت 
سينماها در اين مدت به قدري ناچيز بود كه مي توان آن را با صفر برابر درنظر 
گرفت. اين موضوع، توليد آثار سينمايي را با مشكل جديد مواجه ساخت، اما 
تمام اين موارد كه آثار اقتصادي برجاي گذاشته را بايد يكي از تبعات آن دانست.

چراغی كه نبايد خاموش شود 

برگزاري سي ونهمين جشنواره فيلم فجر در سالي كه شيوع ويروس كرونا از آغاز 
تا انتهايش همراه ما بوده، يك رويداد ويژه و استثنايي است. جشنواره امسال، 
شبيه هيچ دوره ديگري نيست و اين را همه مي دانيم. به همين علت برنامه ريزي 
براي اين دوره از جنس ديگري است. در سالي كه پشت سر گذاشتيم، در ايران 
چند جشنواره سينمايي برگزار شد، بدون حضور تماشاگر و با رعايت شرايطي 
كه كرونا بر زندگي اجتماعي ما تحميل كرده است. پس تيم برگزاري جشنواره 
فيلم فجر فرصت اين را داشته و دارد كه حتي از اين تجربه هاي پراكنده، موفق 

و ناموفق براي برگزاري بهتر اين دوره استفاده كند. 
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شاهين امين
روزنامه نگار

سعيد مروتي
روزنامه نگار

  جشــنواره فيلم فجر 
در طول نزديك به4دهه 
برگزاري اش انواع و اقسام 
فراز و نشيب ها را پشت سر گذاشته اســت؛ جشنواره اي كه هميشه 
دولتي بوده و هميشــه شــيوه برپايي اش، فيلم هاي حاضر در آن و 
برگزيدگانش بحث برانگيز بوده است؛ جشــنواره اي كه در تمام اين 
سال ها مهم ترين رخداد سينمايي كشور بوده و احتماال خواهد بود. در 
دوره اول فيلم فجر بدون اعالم نام برگزيدگان به كار خود خاتمه داد. 
دوره پنجم در اوج جنگ تحميلي به شيوه سراسري برگزار شد و اين 
اتفاق بعدها و در دهه هاي بعد هم بارها تكرار شد. روزگاري به عنوان 
جشنواره اي كامال ملي برپا مي شد )درحالي كه دوره اولش جشنواره اي 
بين المللي بود( بعد صفت بين المللي به آن الصاق شد. در دهه 90 با 
راه اندازي جشــنواره جهاني فجر، دوباره فستيوال پرهياهويي كه در 
بهمن ماه سينما را به تيتر يك تبديل مي كرد، رخدادي ملي شد. در 
دوره اي تصميم گيران از تعداد برگزيدگانش كاســتند تا شبيه ديگر 
فستيوال هاي ســينمايي جهان شــود و اعتراض ها و تغيير مديريت 
دوباره آن را به همان مسير آشــنايش بازگرداند. جشنواره اي كه در 
بيشتر ســال ها در شــيوه برگزاري و اهداي جوايز تركيبي از مراسم 
اسكار و جشنواره هايي چون كن و ونيز بوده است. فجر احتماال تنها 
جشنواره سينمايي دنياست كه فيلم هايش در سانس  هاي متعدد براي 
مردم به نمايش درمي آيد. اين تعداد نمايش مردمي گاهي اوقات مفهوم 
فستيوال را هم زير سؤال مي برد و جشنواره را به اكران عمومي نزديك 
مي كند. جشنواره فيلم فجر رخدادي دولتي است. وزارت ارشاد متولي 
برگزاري اش است و هميشه دبيرش مديري دولتي بوده ولي در تركيب 
هيأت داوران بعد از چند دوره اول، اين سينمايي ها بوده اند كه اكثريت 
داشته اند. دوره هاي زيادي را مي شود مثال زد كه همه اعضاي هيأت 
داوران را سينماگران تشكيل مي داده اند و البته برعكسش هم بوده. اين 
شايد تنها فستيوال سينمايي جهان باشد كه در هر دوره تصوير مسلط 
حال و هواي روز جامعه را به نمايش گذاشته است. يعني با رعايت تمام 
مالحظات رخدادي كه متولي اش دولت بوده، روح جمعي سينماگران 
بعد از جشنواره هاي كنترل شده دهه60 )كه در آنها هم خيلي وقت ها 
فرديت فيلمساز، بر قواعد نانوشته غلبه مي كرد( فيلم فجر بخشي از 

رخدادهاي سياسي، اجتماعي هر دوره اي را بازتاب داده است.
روزگاري آيينه تمام نماي ســينماي ايران بوده. بعدها اين ويژگي را تا 
حدودي از كف داده. سال هايي رونق شــگفت انگيزي داشته و زماني 
از رونقش كاسته شده. در ادوار مختلف محل آزمون و خطاي مديران 

بوده و بارها برايش چرخ از نو اختراع شــده ولي هميشــه يك ويژگي 
ثابت داشته است. جشنواره فيلم فجر هميشه مخاطب گسترده داشته. 
نخستين تصوير ثبت شده از جشنواره در ذهن من به تصوير سياه و سفيد 
صف هاي طوالني و فشرده مقابل سينما آزادي در نخستين دوره فجر 
بازمي گردد. روزگار »خط قرمز«، »مرگ يزدگرد« و»حاجي واشنگتن«. 
چند سال بعد و در نوجواني من هم شدم يكي از جمعيت مشتاق ايستاده 
در صف تا »دندان مار« و »هامون« و »ردپاي گرگ« و »ناصرالدين شاه 
اكتور سينما« را ببينم. تا اگر از صف هاي طوالني آزادي و بهمن نااميد 
شدم، با شتاب خودم را به ســر الله زار برسانم و در كريستال، فيلم تازه 
مهرجويي و عياري و حاتمي را ببينم. در اين صف ها نام هاي زيادي را براي 
نخستين بار شنيديم. فيلمسازان و فيلم هايي كه نامشان را در مجله فيلم 
نديده يا كمتر ديده بوديم. مجله فيلمي كه از 3نفري كه در صف جشنواره 
ايستاده بود يك نفر ويژه نامه اش دستش بود. مجله اي كه بعد از تماشاي 
»عجيب تر از بهشت« در سينما استقالل بايد سراغش مي رفتي تا شايد 

غرابت فيلم جارموش كمي قابل فهم شود.
سال هاي خوشبختي، رسيدن به كارت جشنواره و ورود به سينماي 
رسانه ها بود و بايد چند ســالي مي گذشت تا خاطره آن زمستان هاي 
سرد و ساعت ها ايستادن در صف، تبديل به نوستالژي شود. تا متوجه 
شويم درصد قابل توجهي از جماعتي كه به عنوان ژورناليست و منتقد 
فيلم هاي جشــنواره را رايگان مي بينند، نسبت عاشقانه اي با سينما 
ندارند. تا متوجه شويم عشق همان ســال هاي يخ زدن در صف هاي 
طوالني، له شدن زير فشار جمعيت و لحظه باشكوه و فاتحانه ورود به 
سينما و منتظر ماندن براي رفتن به سالن و بر پرده افتادن فيلم بوده 
است. سال ها گذشت و جشــنواره فيلم فجر به روز شد و تماشاگران 
نسل هاي بعدي از راه رسيدند تا سنت نسل هاي خسته و فرسوده را 
ادامه دهند. جشنواره فيلم فجر با تمام كاستي ها و تناقض هايش، با 
همه بي نظمي ها و بي سليقگي هايش همچنان فستيوالي براي مردم 

ماند تا امروز كه به عصر كرونا رسيده ايم.
   جشنواره سي و نهم قرار است بدون حضور تماشاگران برگزار شود. 
اين ليگ برتر فوتبال نيست كه كســي استاديوم نرود و بشود بازي را 
برگزار كرد. بدون تماشا، مگر رخدادي در كار خواهد بود؟ در سالي كه 
در بيشتر اوقاتش سينماها تعطيل بوده، برپايي جشنواره فيلم فجر چه 
كاركردي دارد؟ پاسخ احتماال قائل شدن به كاركردي نمادين است. 
اينكه در سال كرونا 110 فيلم متقاضي حضور در جشنواره شده اند، 
نشان مي دهد سينماي ايران بدون تماشا هم به توليد ادامه مي دهد. 
اينكه اين فيلم ها چگونه، با چه ســرمايه اي و به چه اميدي ســاخته 

شده اند، سؤال هايي هستند كه پرداختن به آنها جايش در اينجا نيست. 
توليد بدون اكران قصه اي مفصل است و براي پرداختن به آن بايد وارد 
جزئيات شد. فعال همين آمار حيرت انگيز نشان مي دهد، در بدترين 

سال سينما هم فيلم هاي زيادي ساخته شده است.
   حذف هيأت انتخاب و داوري همه فيلم هــاي متقاضي، كار 
هيأت داوران را سخت و فرسايشــي مي كند. قطعا همه فيلم هاي 
متقاضي حضور، به جشــنواره نخواهند رسيد ولي همان ها هم كه 
مي رسند تعدادشان بسيار بيشــتر از استاندارد معقول داوري يك 
فستيوال است. هميشه نسبت به عملكرد هيأت انتخاب نقدهاي 
جدي وارد شده و مهم ترينش اعمال مميزي به جاي قضاوت هنري 
بوده. بدون هيأت انتخاب داستان چگونه پيش خواهد رفت؟ به نظرم 
تفاوت چنداني وجود ندارد و مميزي احتمالي در تعيين نامزدهاي 
سيمرغ اعمال خواهد شد. حاال سازوكار ديدن و داوري كردن اين 
همه فيلم چگونه خواهد بود هم، خودش داســتاني است.البته كه 
مي دانيم از 110 فيلم متقاضي تعداد قابــل توجهي وارد گردونه 
داوري نخواهند شد. فيلم هايي نمي رسند،فيلم هايي شرايط الزم 

را ندارندو ...
تعداد زياد فيلم هايي كه در جشــنواره فجر داوري شده اند هم البته 
مسبوق به ســابقه اســت و اين اتفاق بارها در نيمه اول دهه 70 رخ 
داده. جشنواره چهاردهم فجر با 41 فيلم در بخش مسابقه سينماي 
ايران و 22 فيلم در بخش مسابقه فيلم هاي اول و دوم ركورددار است؛ 

ركوردي كه امسال شكسته خواهد شد.
   نمايش محــدود و كنترل شــده فيلم هــا بــراي منتقدان و 
سينمايي نويسان هم سنگ بزرگي است كه بايد ديد چگونه برداشته 
مي شــود. اول اينكه چگونه مي شود سيل مشــتاقان دريافت كارت 
جشــنواره را مهار كرد و سازوكار تشــخيص افراد اصلح چيست. با 
اين همه رسانه و مدعي چطور مي شود افراد را براي تماشاي فيلم ها 
انتخاب كرد و نكته مهم تر اينكه به فــرض موفقيت در اين كار، چه 
تضميني براي رعايت فاصله اجتماعــي و لحاظ كردن پروتكل هاي 
بهداشتي وجود دارد؟ اصال شدني است؟ براي اين كار به سينماها و 

پرديس هاي بيشتري نياز نيست؟ 
   برگزاري جشنواره فيلم بدون تماشاگر، مثل برپايي جشن بدون 
مهمان است. دوره سي و نهم احتماال غريب ترين جشنواره همه ادوار 
خواهد بود. جشنواره اي كه برگزار مي شــود فقط براي اينكه برگزار 
شــده باشــد؛ كه بعدها به ياد بياوريم در عصر كرونا جشنواره فيلم 
فجر براي تعطيل نشدن، راهي حداقلي يافت تا از تقويم خط نخورد.

برگزاري جشنواره 
فيلم بدون تماشاگر، 

مثل برپايي جشن 
بدون مهمان است. 

دوره سي و نهم 
احتماال غريب ترين 

جشنواره همه 
ادوار خواهد بود؛ 

جشنواره اي كه 
برگزار مي شود فقط 

براي اينكه برگزار 
شده باشد؛ كه بعدها 

به ياد بياوريم در 
عصر كرونا جشنواره 

فيلم فجر براي 
تعطيل نشدن، راهي 

حداقلي يافته تا از 
تقويم خط نخورد

  جشنواره آثار يك ســال توليد شده سينماي 
ايــران را در اختيار داوران قــرار مي دهد و داوران 
2۷سيمرغ را در بخش هاي مختلف به آثار اهدا خواهند 
كرد. جشنواره با حفظ اولويت سالمت سينماگران و 
مخاطبان براي هيأت داوران برگزار مي شود. گام دوم اين است كه اگر ما براساس 
پروتكل ها، توانستيم فيلم ها را براي ســينماگران و رسانه ها نمايش دهيم، آثار 
كانديدا شده داوران را براي اين طيف نمايش خواهيم داد. گام سوم اين است كه از 
12 بهمن با رعايت پروتكل ها، فيلم ها را براي مردم هم نمايش دهيم. اما هم اكنون، 
در گام اول و نمايش فيلم ها براي داوران قرار داريم. ما مي توانيم در يك زيست 
متناسب با شرايط كرونا، وضعيت معيشت و كار فرهنگي خود را امتداد دهيم.  كسي 
نمي تواند بگويد كرونا چه روزي از بين خواهد رفت. مهم اين است كه ما بتوانيم در 
اين شرايط خود را وفق دهيم و بهترين گزينه را بيابيم. تعطيلي جشنواره ساده ترين 
گزينه بود و بهترين گزينه نبود. شرايط بهار هم با توجه به مصادف شدن با ماه مبارك 

رمضان و ايام انتخابات، برپايي جشنواره كار ساده اي نبود. همه اين موارد را به طور 
دقيق مورد بررسي قرار داديم و همه گزينه ها معايب و محاسنشان درج شد.

   از گفت وگو با سينماگران به اين نتيجه رســيديم كه فيلمسازي كه از سال 
گذشته درگير توليد اثرش بوده و درباره اثرش سكوت مطلق پيش مي آيد، اين از 
نظر اميد و روحيه براي اهالي سينما و فيلمسازان مناسب نيست. اينكه جشنواره 
محدود به اجرا درمي آيد، خب همه ما شكوه جشنواره فيلم فجر را آرماني مي بينيم. 
اينطور نبينيم كه شكل فعلي تحقير جشنواره اســت. بايد بپذيريم كه شرايط 
كرونايي ما را به اين سمت برده. جشنواره يك چراغ پرنور بوده و ما تالش مي كنيم 
كه اين چراغ خاموش نشود. اين يك مدل است و بايد با زيست كرونايي كنار بياييم.

   برپايي جشنواره فيلم فجر، به صورت آنالين ممكن نيست. در اين زمينه هم 
فكر شده بود اما اين تضمين وجود ندارد فيلمي كه در سامانه ها به نمايش دربيايد، 

به سرقت نرود.
   اگر وارد مرحله نمايش عمومي فيلم ها بــراي مردم )درصورت ايجاد فضاي 

مناسب( شويم، ممكن است تعداد سالن ها را افزايش دهيم.
  ما در شرايط ناگزيري قرار داريم كه بايد به بهترين تصميم برسيم. من البته 
نااميد نيستم كه نمايش آثار براي اهالي سينما، منتقدان و اهالي رسانه اتفاق بيفتد. 
هم اكنون شيوه اول شدني تر است اما اميدواري من شيوه دوم است و خودم را براي 
اين اجرا آماده كرده ام. آنچه امروز قول مي دهيم و آنچه براي ما قطعي است شيوه 

اول است. وقتي قرار است شيوه دوم اتفاق بيفتد، درباره فيلم ها در تلويزيون و 
پلتفرم ها حرف زده شود، آنها فيلم ها را ديده اند اما در شيوه اول، ما به معرفي آثار 
خواهيم پرداخت. هميشه بين وضع مطلوب و مقدور فاصله وجود دارد اما وضع 

موجود، مواردي را به ما تحميل مي كند و بايد اين را بپذيريم.
 اگر فيلمي در كورس داوري قرار بگيرد، حتما بايد پروانه نمايش ويژه جشنواره 
را به دست بياورد. به لحاظ قانوني پروانه نمايش در سازمان سينمايي و معاونت 
نظارت براي اكران عمومي، اكران خارج از كشور و پروانه مميزي حداقلي )نمايش 
در جشنواره ها و مراكز خاص( است كه ما در گفت وگو با دوستان در معاونت نظارت 
و ارزشيابي به اين نتيجه رسيديم فيلم هاي انتخاب شده داوران توسط معاونت 

نظارت براي كسب پروانه نمايش حداقلي به دست بياورند.
  با سامانه نمايش درخواســتي گفت وگوهايي را داشته ايم كه برنامه هايي 
متناسب با سينماي ايران و زنده كردن خاطرات جشنواره فيلم فجر از طريق 
سامانه ها ارائه شود. پيشنهادهايي هم براي ارائه كار مشاركتي با صداوسيما 
ارائه شده و اين دو حوزه منافاتي با يكديگر ندارد و مخاطبان خاص خود را دارد. 
هر دو حوزه مي توانند در كنار سينماي ايران قرار بگيرند. اين دو رسانه مي توانند 
خأل امسال جشنواره را پركند. در گذشته، شور و نشاط اكران فيلم در سينماهاي 
مردمي، حذف شده اما مخاطبانش همچنان هستند و ما سعي مي كنيم جذابيت 

جشنواره حذف نشود.

تالش مي كنيم اين چراغ خاموش نشود
محمدمهدي طباطبايي نژاد

دبير سي و نهمين جشنواره فيلم فجر

 جشنواره اي  براي
 به كما نرفتن سينما

در روزگار سخت تاريخي بايد هنر به خرج دادبيم و اميدهاي برگزاري يك جشنواره ديرپاجاي سينما را خالي نگذاريد
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در

این شماره

سي ونهمين جشــنواره فيلم فجر را به خاطر 1 
خواهيم سپرد؛ جشنواره اي كه در دوران كرونا 
و با شرايط ويژه برگزار مي شود. ظاهرا حذف 
نمايش هاي مردمي تنها راه برپايي جشنواره اي است 
كه متوليانش مي خواهند هم پروتكل هاي بهداشتي 
را رعايت كنند و هم چراغ جشنواره روشن بماند. شايد 
مي شد براي اين جشنواره نمادين، در حد محدودي 
هم بليت فروخــت و كمي هم مــردم را وارد ماجرا 
كرد. خبر رسيده كه ســينماهاي تهران بازگشايي 
مي شــوند. اگر مي شود ســينما را باز كرد و به مردم 
بليت فروخت، مي تــوان به صورت محدود و حداقلي 
ســئانس هايي براي عالقه مندان جشــنواره در نظر 
گرفت. نمايش جشنواره اكران عمومي نيست. البته 
تصور مديران از نمايش هاي جشــنواره اي در 2دهه 
اخير چيز ديگري بوده. آنقدر فيلم ها را در جشنواره به 
نمايش درمي آوردند كه اكران عمومي، ياد و خاطره 

اكران دو را زنده مي كرد.
شرايط خاص كرونايي امســال مي توانست توفيقي 
اجباري براي تجربه نمايش فستيوالي باشد؛ نمايشي 
كه در تمام فســتيوال هاي معتبر دنيــا محدود و با 
حساب و كتاب اســت. قرار نيست همه فيلم ها را در 
جشنواره ببينند. همانطور كه در دهه60، تعداد كمي 
فيلم هاي جشــنواره را مي ديدند. موسپيدكرده ها 
خاطره هــا دارند از ســاعت ها در صف جشــنواره 
ايستادن و دست خالي برگشــتن. حاال كه بليت ها 
پيش فروش مي شــوند سازوكار هم ســاده تر شده. 
مي شــود تعداد اندكي )در حد 20 درصد ظرفيت 
هر سالن( بليت فروخت و سختگيري كرد كه فقط 
دارندگان بليت وارد سالن ها شوند. شايد هم نمي شود 
اين در را باز كرد و جلوي تماشــاگران مشــتاق را 
گرفت. و نكته ديگر، انبوه بليت هاي ارگاني اســت. 
در ايام جشنواره دســت هر كارمند فالن سازمان و 
وزارتخانه  و نهادي كلي بليت جشنواره وجود دارد، 
مي شد اين ســنت ناپســند را هم در شرايط خاص 

امسال كنار گذاشت. هيچ جشنواره معتبري در دنيا 
درهايش را براي مخاطباني كــه دنبال بليت مفت 
هستند باز نمي كند. جشــنواره فجر هم در دهه 60 
خيلي كمتر ايــن كار را انجام مي داد. بازگشــت به 
جشنواره هاي كنترل شده و اســتاندارد آن سال ها 
هم مي توانست راهكاري باشد. وقتي تعدادي منتقد 
و خبرنگار مي توانند فيلم ها را ببينند و سينماها هم 
بازگشايي مي شــوند، مي توان تعداد كمي هم بليت 
فروخت. بليت ها در كســري از ثانيه تمام مي شود؟ 
بازار سياه راه مي افتد؟ مگر در ايام عادي اين اتفاق 
رخ نمي دهد؟ تعداد كمي تماشاگر بهتر از نداشتن 

هيچ مخاطبي است.

جشنواره فجر آيين مهمي است. مي شود ۲ 
صفحه ها در نقدش ســياه كرد؛ از خطاها 
و كاســتي هايش، از دولتي بودنش گفت و 
در مواردي به فرموده بودنش. به فرض پذيرش تمام 
نقدها، باز هم جشــنواره فجر، آيين با اهميتي است. 
اين مهم ترين رخداد فرهنگي ســال است و با هيچ 
اتفاق ديگري هم قابل مقايسه نيست. هيچ جشن و 
جشنواره اي در اين سال ها نتوانسته جايش را بگيرد. 
هرقدر فيلم ها نااميد كننده بوده اند، شيوه برگزاري پر 
ايراد بوده و داوري ها پرت به نظر رســيده، باز هم در 
نهايت جشــنواره فجر، اهميت و جذابيتش را حفظ 
كرده. در اواخر سال ســخت 99 برپايي اين رخداد، 
حتي به صورت بسيار محدود مي تواند پيام آور اميد و 
نشاط باشد. نتيجه اي كه البته با صرف داوري كردن 
و سيمرغ دادن و نمايش فيلم ها براي تعدادي منتقد 
و خبرنگار، شايد خيلي حاصل نشود. جشنواره فيلم 
فجر بدون تماشاگر، بدون صف، بدون سينماهايي كه 
سردرشان پوستر جشنواره نصب شده باشد، فستيوال 
عجيبي است؛ فستيوالي كه در نهايت تعطيل كردن 
رسمي اش در سالي كه بيشــتر اوقات سينماهايش 

تعطيل بودند، به مصلحت دانسته نشد.

كرونا كسب وكارهاي زيادي را به چالش كشيد، اما بيشترين نرخ 
تعطيلي در ايام شيوع ويروس كرونا براي سينما، تئاتر و گالري ها 
رقم خورد. زيان سينماداران و توليدكنندگان فيلم هايي كه در 
صف اكران قرار دارند، تنها يك ســوي ماجراست. اين دسته از 
فعاالن اقتصادي نيز مانند ساير بخش هاي خدماتي و توليدي 
با كاهش درآمد مواجه شدند؛ در اين بخش اوضاع وخيم تر بود 
چه اينكه فعاليت سينماها در اين مدت به قدري ناچيز بود كه 
مي توان آن را بــا صفر برابر درنظر گرفت. ايــن موضوع، توليد 
آثار سينمايي را با مشكل جديد مواجه ســاخت، اما تمام اين 
موارد كه آثار اقتصادي برجاي گذاشــته را بايد يكي از تبعات 
آن دانست. ضايعه فرهنگي برجاي مانده از اين اتفاق به مانند 
خســران اقتصادي قابل رؤيت نيست. فيلم هايي كه به نمايش 
درنيامده اند، هركدام نشانه دورماندن مخاطبان از يك محصول 
فرهنگي هســتند. در روزهايي كه جامعه به غيــر از دعواهاي 
سياســي، دردهاي اقتصادي و چالش هاي اجتماعي با هراس 
از ويروس كشــنده نيز درگير شده است، ســينما مي توانست 
التيام بخش باشــد. خوراك فرهنگي در سخت ترين روزها كه 
به آن نياز بود، از جامعه دريغ شده است و تبعات آن رفته رفته 
خودنمايي خواهد كرد. جاي ســينما در گذران اوقات فراغت، 
خالي شــده و جايگزيني براي آن وجود ندارد. طرح سينماي 
آناليــن از وي اودي ها هم كه با اكران فيلم »خروج« ســاخته 
ابراهيم حاتمي كيا كليد خورد موفق نبود تا همچنان ســالن 
تاريك با پرده اي كه فيلم ها را در اندازه هاي بزرگ تر از واقعيت 
نمايــش مي دهد، بدون رقيــب بماند؛ همانطور كــه در تمام 
دوره هاي گذشــته، با ورود تكنولوژي هاي تصويري مختلف، 

امكان جايگزيني آن وجود نداشته است.
در شــرايطي كه راهكارهايي براي فعاليت كســب وكارهاي 
مختلف طراحي شده است، مي توان براي سينما نيز روش هايي 
يافت تا خون فرهنگ بازهم در جامعه جريان پيدا كند. برگزاري 
جشــنواره فيلم فجر فرصت خوبــي براي زنده نگه داشــتن 
سينماست. بزرگ ترين رويداد سال سينماي ايران هرچند در 
شرايط كرونا با توليدات محدود يك سال گذشته، مهجور شده 
است اما اگر همين پيكر نيمه جان نيز رها شود، بعيد نيست كه 

كار به مراسم تشييع جنازه برسد. در روزهايي كه هيچ رويداد 
و فعاليتي شكل عادي ندارد و همه شئونات زندگي بشري رنگ 
ديگري پيدا كرده اســت، مي توان از شكوه معمول جشن سال 
نو سينماي ايران نيز گذشت و به برگزاري جشنواره با شرايط 

جديد اكتفا كرد.
كنارگذاشتن جشــنواره اي كه هميشه نقطه اميد سينماگران 
و سينمادوستان بوده اســت، ضربه آخر به هر دو طيف خواهد 
بود. تمام سينماگراني كه در سال هاي گذشته بارها به جشنواره 
انتقاد كرده اند، دلشان براي اين رويداد تنگ مي شود. بارها از آن 
رنجيده اند، اما بار ديگر با اميد به بردن سيمرغ هاي بيشتر در آن 
مشاركت كرده اند. جشنواره فجر كه به اصطالح سينمايي ها، با 
آن سال سينما تحويل مي شود، به هويت اصلي سينما تبديل 
شده است. جايزه اين جشــنواره براي همه سينماگران اعتبار 
مي آفريند و تا يك سال بعد و حتي سال هاي بعد با آن شناخته 
مي شوند. پريدن از روي جشــنواره اي كه در شرايط جنگ هم 
برگزار شده است، تاريخ ســينماي ايران را منقطع مي كند و تا 

مدت ها حسرت آن باقي خواهد ماند.
در يك سال گذشته، نمايش عمومي فيلم هاي جشنواره قبلي به 
سرانجام نرسيده است؛ توليد آثار جديد هم با سكته مواجه شده 
است، اما سينما هنوز جان نداده و براي زنده نگه داشتن آن بايد 

مهم ترين رويداد سينمايي را زنده نگه داشت.
ســينماگران و مخاطبان خاطرات خوبــي از صف هاي مقابل 
ســينماها در ايام برگزاري جشــنواره فيلم فجــر دارند؛ نويد 
محمدزاده به تازگي در يك گفت وگو خود را مديون اين صف ها 
و محصول آن دانسته است. اما امســال مي توان بدون تشكيل 
صف، جشنواره را راه انداخت. نمايش آثار جشنواره فيلم فجر 
براي منتقدان و ســينماگران به طور محــدود، بهتر از تجربه 
برگزاري سينما حقيقت به صورت آنالين است، اما شايد بتوان 
با برنامه ريزي مناسب و بليت فروشــي اينترنتي، نمايش هاي 
محدودي نيز براي مخاطبان درنظر گرفت. شــهرهاي زيادي 
از وضعيت قرمز و نارنجي خارج شــده اند كــه مي توان در اين 
شهرها مخاطبان را نيز در جشن تحويل سال سينما شريك داد. 
در شرايطي كه بسياري از فعاليت ها نظير جلسات، همايش ها 
و رويدادهاي اقتصادي با رعايت دســتورالعمل هاي بهداشتي، 
برگزار مي شوند، مي توان سينماها را هم بدون فروش حضوري 

بليت براي جشنواره فعال كرد.

جشنواره بدون صف

ونايی غ های كر سيمر

عادت ها با تكرار و روزمرگي، فلسفه وجودي شان را از دست مي دهند و فراموش 
مي شود كه از روز اول براي چه بودند و چه كاركردي داشتند. شايد برخي بزنگاه ها 
و توقف ها خود فرصتي باشند براي بازنگري؛ مثل اكنون كه جشنواره فيلم فجر 

به تداخل كرونا رسيده است.
جايزه ها و فســتيوال هاي مختلف در چهارگوشــه دنيا با هر منطق و ديدگاهي 
كه ايجاد شده باشند دســت كم در هزاره اخير با كاركرد معرفي و فروش بيشتر 
آثار شــركت كننده در آن كاربرد يافته اند. چه فســتيوال ها و جشنواره هايي كه 
پيش از اكران عمومي فيلم هــاي برگزيده معرفي مي كننــد و چه جوايزي كه 
پس از ديده شــدن، بهترين هاي خود را در بوق و كرنــا مي كنند، در پي آنند كه 
اين جريان هاي سينمايي يا حتي استوديويي، مشــتري بيشتري بيابند. براي 
دسته اول، كنجكاوي مخاطبان را قلقلك مي دهند تا فيلم را در سينماها دنبال 
كنند و براي دســته دوم، ديگران را مطلع مي كنند تا منتخبان فالن جايزه را در 
سيستم هاي پخش خانگي ببينند كه هردو به نفع صاحبان فيلم هاست و حاميان 
مالي برگزاركننده جايزه و جشنواره، تا از كنار تبليغات و فروش و چه و چه، سود 
بيشــتري از هزينه برپايي آن ببرند. با چنين نگاهي، اكران در فســتيوال بسيار 
محدود اســت تا فيلم در اكران اوليه عمومي از انرژي و شور خالي نباشد. صرفا 
كساني فيلم را مي بينند كه توانايي ايجاد انگيزه براي ترغيب ديگران به تماشاي 
آثار شــركت كننده را دارند؛ افرادي مانند منتقدان، خبرنگاران يا ريويونويسان 
سينمايي. چنين فستيوال هايي چون چشم شان به گيشه آتي است در مواجهه 
با كرونا، سريع عقب نشيني كرده اند، چراكه برگزاري آن غير از افزايش مخاطره 
شيوع بيشتر ويروس، هزينه بي فايده اي اســت كه بازگشت سرمايه را تضمين 
نمي كند. آنها به اميد واكسن هايي نشسته اند تا بتواند شر بيماري را بخواباند؛ اگر 
چنين شد آنها نيز در نخســتين فرصت، كار زمين مانده را به نتيجه مي رسانند؛ 

به همين سادگي.
اما درباره جشــنواره فيلم فجر ماجرا به كلي دگرگون اســت. جشــنواره فجر 

رويدادي دولتي با رديف بودجه از پيش تعيين شده است. حامي مالي داشت كه 
از بخش ديگري از پول نفت، جايزه برندگان و شام و پذيرايي مهمانان و دستمزد 
برگزاركنندگان را فراهم كند كه چه بهتر، نداشــت هم به هرحال »آش كشك 
خاله« محسوب مي شــود و پول آن از بيت المال مي رســد. با اين رويكرد، شور 
برگزاري جشنواره بيشتر از آثار اقتصادي آن اهميت مي يابد. منطق شور برگزاري 
موجب مي شود يك فيلم در مدت 10روز، بارها و بارها در سينماهاي مختلف و 
در شهرهاي دور و نزديك اكران شود، آن قدر كه ديگر با اكران عمومي يك فيلم، 
چندان حس و انگيزه اي بــراي عموم برانگيخته نشــود. موضوع وقتي جالب تر 
مي شود كه بدانيم تجربه 38دوره برگزاري جشنواره فجر نشان مي دهد برگزيدگان 
مهم ترين رويداد فرهنگي كشور، سهمي دست چندم از گيشه سينما دارند و جز 

اندكي، پرفروش هاي سينما هيچ نسبتي با جشنواره فجر نداشته اند.
از سوي ديگر جشــنواره فيلم فجر حداقل در يكي دو دهه اخير از معدود وجوه 
برگزاري جشــن پيروزي انقالب در دهه فجر محسوب مي شــده و براي همين 
مسئوالن فرهنگي كشــور تمايل زيادي به برپايي آن داشــتند. مراسمي كه با 
حضور مردم در ســينماها موقعيت متفاوتي ايجاد مي كند. اما امسال كه كرونا 
بسياري از كسب وكارها و عادت هاي زندگي ازجمله سينمارفتن را تعطيل كرده 
و چشم اندازي براي فروكش بيماري تا اواسط بهمن وجود ندارد، جشنواره بدون 

حضور مردم چه كاركردي خواهد داشت؟
جشنواره اي كه نه توان بهبود اقتصاد معيوب و بدنام شده سينما را دارد و نه مي  تواند 
مردم را براي مجال كوتاه 10روزه پشت گيشه به خط كند، براي چه كاركرد ديگري 
در اين تورم كمرشكن و بي پولي مفرط برپا مي شود؟ سيمرغ هاي كرونايي امسال در 
سالن ميالد پرواز نكنند و بر شانه برگزيدگان خوشبخت ننشينند، كدام آسمان بر 
زمين خراب مي شود؟ بهانه برگزاركنندگاني كه زودتر از هميشه خبرسازي هايشان 
را آغاز كرده اند و پشت هم بولتن مي سازند آن اســت كه در اين شرايط سخت، از 
حيات سينماي ايران خبر دهند، ولي ما مردمان كه مي دانيم حرف ها و ادعاها را بايد 
طوري ديگر خواند، آن را مي گذاريم به حســاب  يك عادت سازماني.كرونا فرصت 
مغتنمي بود تا در شكل برگزاري جشنواره فجر بازنگري كرد اما عمر كوتاه دولت ها 

چندان با اين مقوله سازگاري ندارد.

برای ثبت در تاريخ
مشكلحكايتياستكهتقريرميكنند

جايسينماراخالينگذاريد

جشنوارهبدونحضورمردمچهكاركرديخواهدداشت؟

شهابمهدوي
روزنامه نگار
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احتماال ساعتي بعد نسخه قاچاقش در تلگرام دست 

به دست بگردد.
عده اي ديگر به اســتقبال تعطيلي جشــنواره فجر 
رفته اند چون نفرتي ازلي ابدي از سينماي ايران دارند. 
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گرفت

 1
اين روش برگزاري، جشــنواره فيلم فجر به شرِط تجهيز به 
امكانات و لجستيك هاي الزم خوب است. در غيراين صورت 

مطلقاً مفيد نيست.

 ۲
به نظرم در هر شرايطي الزم نيست جشنواره  را برگزار كنيم. 
بديهي است كه در اين شرايط، با توجه به بي ميلي صاحباِن 
فيلم هاي شاخص براي حضور در جشنواره و نيز به خاطر 
ماجراهاي دامنه دارِ هيأت انتخاب در اين شرايط، خروجي جشنواره 
كيفيت الزم را نخواهد داشــت. بعدها كسي نمي گويد فالن دوره 
جشنواره در روزگار تسلط كرونا برپا شد و اين نتايج را به بار آورد؛ 

بعدها، مورخان، بدون مالحظه اين پيوست ها، خواهند گفت عجب 
جشنواره بي مايه تُُنكي.

  ۳
شايد بهتر بود قيد جشنواره امسال را مي زديم چرا كه ضرورِت 
برگزاري آن در اين شــرايط به درستي تبيين نشده است از 

سوي مسئوالن.

 4
اگر جشنواره به لجستيك الزم براي برگزاري رسيد، نمايش 
فيلم ها براي منتقدها و روزنامه نگارها به صورت حضوري و 
با ظرفيِت محدود، بهترين كاري ا ست كه مي شود ترتيب 
داد. اكران آنالين فيلم ها، آسيب فراواني به سينماي ايران در سال 
آينده خواهد زد. به هر حال، مسيِر لورفتِن فيلم ها و پخش آنها در 
فضاي وب، بسيار محتمل است و چنين آسيبي، جبران ناپذير است.

شايد اين روزها، در آغوش كرونا، يادآوري، تنها پناه مان باشد. 
يادآوري صف هاي طوالني ســينما، يادآورِي دير رسيدن هاي 
كارِت خبرنگاران براي حضور در جشــنواره، يــادآورِي بليت  
فيلم ها و همه و همه حســرت هايي كه ما را از تماشــاِي فيلم 
محروم مي كرد. و تماشا و بودن در آن فضا برايمان زندگي بود. 
حاال اما ما مانده ايم و فقداِن همه آنچه روزگاري بود و حاال نيست. 
همه آن كسان كه روزي بودند، خيلي هم بودند و حاال نيستند 
و خيلي نيستند. اكنون كه روح از آن كالبد گرفته شده و جسم 
نيمه جان سينما، فقط و فقط به اين دليل كه بايد زنده بماند، تن 
به اين داده تا بستِر پر هياهوي خود را رها كند و در احتضار نفس 

بكشد. كاش در اين نقطه تاريخ نايستاده بوديم. كاش الزم نبود 
در سال هاي آتي به َكس و كساني توضيح دهيم كه اين سال ها 
بر ما چه گذشت كه آن قدر تُُنك شديم. چه كسي باور مي كند 
ما از اين همه سختي گذشتيم تا اين زمزمه ها را بكنيم. آيندگان 
نياز به فريادي دارند كه سينما حاال توانش را ندارد بلندش كند و 
تنها به اصواتي مجهز است كه كمتر شنيده خواهد شد. نه ديگر 
از سوت و كف ها خبري اســت، نه قرار است تن كسي بلرزد كه 
واكنش ها به اثرش چگونــه خواهد بود. يك مهماني خصوصِي 
بي مهمان. حتي آن هيأت پرحرف و حديث، بين همه  خبرهاي 
پُرسرفه  كرونا صدايشان خاموش شــد؛ نه انتخابي، نه سخني. 
رفع تكليف و بستن صداهاي بلنِد رســانه، بدون واحد رسانا. 
تنور جشنواره سرد است، خميرها كش آمده و نان ها روي آتش 

خواهد سوخت.

وط برگزاری مشر

تنور جشنوار سرد است

برپاييجشنوارهفيلمفجرنيازمندتداركوتجهيزاست

كاشدرايننقطهتاريخنايستادهبوديم

صابرمحمدي
روزنامه نگار

نگارحسينخاني
روزنامه نگار

صفجشنواره؛تصويريكهامسالنخواهيمديد
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برگزاریجشنواره

ایامکرونا
در

این شماره

تعارف نداريم برخي از مخالفان جشــنواره، مخالف 
فيلم ايراني هســتند. در بهترين حالت طيفي از اين 
گروه زيادي نخبه گرايند و دربــاره صورت بدبينانه 

ماجرا هم بهتر است حرفي نزنيم.
اما همه مخالفان برگــزاري جشــنواره فجر، قطعا 
مخالف سينماي ايران نيستند؛ ضمن اينكه مي توان 
منتقد جشنواره فجر و در عين حال دلسوز و دوستدار 
سينماي ايران بود. جشنواره فجر هم آنقدر بد برگزار 
شده كه منتقدان پرتعداد داشته باشد. در سالي كه 
خيلي چيزها به خاطر كرونا تعطيل شد و برخي شان 
به نظر تعطيلي ناپذير مي رسيدند، جشنواره فجر هم 

شــايد مي توانست تعطيل شــود يا به تعويق بيفتد. 
آســمان هم به زمين نمي آمد. شخصي نوشته كن با 
آن عظمتش تعطيل شد، فيلم فجر نمي تواند تعطيل 
شود؟ پاسخ صريح و قاطعي به اين پرسش و پرسش ها 
و نكته هاي فراوان ديگري كه اين روزها مطرح شده 
نمي شود داد. اين موضوعي نيست كه بشود راحت و 
سرراست و با دو جمله تكليفش را روشن كرد. آنها كه 
با دو خط توييت اين كار را كرده اند احتماال استادان 
موجز نوشــتن و خالصه كردن دريــا در پياله اند، ما 

نيستيم.
نقد هاي جدي به جشــنواره فجر وارد است؛ چه در 

برگزاري سي ونهمين جشــنواره فيلم فجر در سالي كه 
شيوع ويروس كرونا از آغاز تا انتهايش همراه ما بوده، يك 
رويداد ويژه و استثنايي است. جشنواره امسال، شبيه هيچ 
دوره ديگري نيست و اين را همه مي دانيم. به همين علت 
برنامه ريزي براي اين دوره از جنس ديگري است. در سالي 
كه پشت سر گذاشتيم، در ايران چند جشنواره سينمايي 
برگزار شد، بدون حضور تماشاگر و با رعايت شرايطي كه 
كرونا بر زندگي اجتماعي ما تحميل كرده اســت. پس تيم 
برگزاري سي و نهمين جشــنواره فيلم فجر فرصت اين را 
داشته و دارد كه حتي از اين تجربه هاي پراكنده، موفق و 

ناموفق براي برگزاري بهتر اين دوره استفاده كند.

اكران آنالين؛ راهي به فردا
چهاردهمين جشنواره بين المللي »سينماحقيقت« پاييز امسال 
برگزار شد. برگزار كنندگان اين رويداد فيلم ها را به شكل آنالين 
نمايش دادند، تجربه موفقي كه مي شود با رعايت امنيت فيلم ها 
و حقوق صاحبان آثار به سينماي بلند آورد، اغلب روزنامه نگاران 
و منتقدان از اين شــيوه نمايــش، كه منظــم و باكيفيت بود 
راضي بودند. اما به نظر نمي رســد فعال در سينماي بلند چنين 
سازوكاري وجود داشته باشد. جشــنواره فيلم مقاومت هم كه 
امسال در دو مقطع برگزار شد، فيلم هاي كوتاه، مستند و بلند را 
به شكل آنالين نمايش داد. اما درباره آثار بلند اين جشنواره يك 
نكته وجود داشت و آن اين بود كه فيلمي تازه و براي نخستين بار 
به شكل اينترنتي عرضه نشد و به همين دليل احتمال سرقت و 
قاچاق فيلم وجود نداشت. جشنواره فيلم فجر مهم ترين رويداد 
سينمايي ايران است، در همان شــكل فعلي هم نمايش هاي 
متعدد فيلم ها كه گاهي تا شهرســتان ها هم ادامه مي يافت به 
بعضي فيلم ها ضربه مي زد، پس نمي توان براي چنين رويدادي 
به نمايش بي ضابطه و پرتعداد فيلم ها در بستر اينترنت فكر كرد، 
به ويژه كه اميد اين وجود دارد ســال آينده سينماها باز شود و 
فيلم ها به شــكل طبيعي روي پرده بروند. امــا نمايش آنالين 
محدود، براي اهالي سينما و رسانه شايد بتواند بخشي از حال 
و هواي جشنواره را تداعي كند. به شــرطي كه بتوان تضمين 
كرد فيلم ها با اين شيوه نمايش لو نمي روند و نسخه قاچاقشان 
سر از فضاي مجازي درنمي آورد. البته كه به نظر مي رسد تيم 
برگزاري، مترصد است تا شــرايط را براي فيلم ديدن با رعايت 
پروتكل هاي بهداشــتي فراهم كند. اين موضوع هم مي تواند 
عملي باشد. طبيعي است در چنين شرايطي افرادي كه از حضور 
در فضاهاي عمومي پرهيز دارند، ترجيح مي دهند فيلم هاي اين 
دوره را تماشا نكنند و تا عادي شدن شرايط صبر كنند. اكران 
آنالين محدود، مي تواند براي اين گروه از سينماگران و اهالي 

رسانه مفيدتر و مطلوب تر باشد.

شور و حالي كه ديگر نيست
تكرار اين موضوع كه در سال شيوع كرونا، هيچ دورهمي و تجمع 
هنري و سينمايي شكل واقعي خود را نداشته، لطفي ندارد. وقتي 
درباره برگزاري جشنواره در اين سال صحبت مي كنيم، سالي كه 
بايد فاصله اجتماعي را رعايت كرده و به فكر قطع زنجيره ابتال به 
كرونا باشيم، قطعا بايد بپذيريم به قواعدي تازه تن دهيم، حتي 

اگر اين قواعد شور و حال و شيريني جشنواره ها را از ما بگيرد. با 
اين همه، فكر مي كنم برگزاري اين رويدادها درحالي كه بسياري 
از مردم، درگير افسردگي هستند بهتر از برگزار نكردن آنهاست. 
به ويژه درباره جشنواره فيلم فجر كه ابعاد تأثيرگذاري و گستردگي 
مخاطبانش قابل مقايسه با جشنواره هاي ديگر نيست. نكته بعد 
اين است كه امكان باقي ماندن كرونا وجود دارد، پس ادامه زندگي 
مطابق با شرايط تازه راهي است كه همه ما بايد به آن توجه كنيم. 
برگزاري جشنواره ها هم بخشي از زندگي است، دست كم براي ما 
اهالي رسانه كه زندگي حرفه اي مان با اين رويدادها گره خورده 
است. براي بخشي از مردم، ممكن است برگزاري جشنواره ها يا 
كنسرت ها، در شــرايط فعلي زائد و بيهوده به نظر برسد، اما براي 
ما، وضعيت به گونه اي ديگر است، پس طراحي روشي تازه براي 
برگزاري جشنواره فيلم فجر در اين دوره، اهميت بيشتري دارد. 
ممكن است اين دوره كيفيت فيلم ها و جنس رقابت هماني نباشد 
كه انتظار داريم، احتمال دارد بعضي تهيه كنندگان آثارشــان را 
به جشــنواره ندهند و هزار اما و اگر ديگر، اما تعطيلي جشنواره 
امتيازي محسوب نمي شود. تعطيلي جشنواره دستاوردي براي 
سينماي ايران و فعاالنش به همراه ندارد، اين رؤيابافي ها درباره 
تزريق بودجه جشنواره به بدنه سينما هم، كاركرد ندارد و بايد از 
آن فاصله گرفت. برگزاري جشــنواره، روشن نگه داشتن چراغي 
است كه بيش از 30سال روشن بوده، فراز و فرودهاي بسياري را 
دوام آورده، به جوايز و انتخاب هايش مي توان شك و انتقاد كرد اما 
در اين كه، جشنواره فيلم فجر براي سينماي ايران يك موهبت 
بوده شكي نيست. اين نكته را هم نبايد فراموش كرد كه در ايران 
جشنواره فيلم فجر بخشي از حلقه توليد و نمايش فيلم است. در 
سالي كه گذشت حلقه نمايش و توزيع فيلم، كامال شكست خورده 
و الزم است احيا شود. مثل همه  چيزهاي ديگر زندگي كه پس از 

كرونا بايد آنها را به روز و زنده كرد.

جشنواره فيلم فجر، در روزهاي پساكرونا
احتماال بحراني كه شيوع ويروس كرونا بر همه شئون زندگي 
مردم سراسر جهان تحميل كرده باعث خواهد شد خردمندان، 
به نســخه هاي تازه اي براي زندگــي، فعاليت هاي اجتماعي و 
رويدادهاي هنري فكر كنند. در دنيايي كه ممكن است ناگهان، 
معادالت برهم بريزند و نظمــي جهاني، از بين بــرود بايد به 
برگزاري جشنواره ها هم سر و شكلي تازه داد. امسال، در شرايطي 
كه مشكالت اقتصادي و كمبود بودجه بسياري از جشنواره ها 
را كوچك كرده است، شايد توجه به تقويت زيرساخت ها براي 
برگزاري جشنواره فيلم فجر با شــيوه هاي تازه چندان مقدور 
نباشد، اما بديهي است كه مي توان در آينده اي نه چندان دور، 
بخشي از برنامه ها يا نمايش هاي جشنواره را بر بستر اينترنت 
عرضه كرد. از اين طريق، هم مخاطبان و تماشــاگراني تازه به 
گستره مخاطبان اين رويداد افزوده خواهد شد، هم جشنواره اي 
با اين قدمت و اعتبار، به دليل بحران هاي موقتي تعطيل نخواهد 
شد. شايد بزرگ ترين درس كرونا، براي سينماي ايران همسو 
شدن با تحوالت دنياي آنالين باشد، تغييري كه از آن گريزي 
نيست. ممكن است در آغاز مســير، شكست بيش از موفقيت 
باشد اما پذيرش اين شــيوه حيات سينما را حفظ خواهد كرد. 
اگرچه كه خاطره تماشاي فيلم روي پرده سينما و ايستادن در 
صف هاي جشنواره در قلب بسياري از ما باقي خواهد ماند، اما 
به نظر مي رسد نمايش فيلم در بســترهاي اينترنتي، بخشي از 

مختصات زندگي در آينده پيش روست.

چراغی كه نبايد خاموش شود
بيم و اميدهاي برگزاري يك جشنواره ديرپا

ســاختار كلي و چه درباره تصميم امسال متوليان 
براي برپايي محدود. رفقايي از اصطالح اختراع دوباره 
چرخ استفاده كرده اند كه امري مسبوق به سابقه در 
جشنواره فجر است. عده اي بسيار عصباني اند وعده اي 
بسيار خوشــحال. عده اي به داليل سياسي طرفدار 
تعطيلي اند و عــده اي به داليل اقتصــادي طرفدار 
برگزاري. نيازي هم به نيت خواني نيســت. متن ها 
خيلي وقت ها شفافند. در اين مورد خاص هم مي شود 
حواشي مهم تر از اصل را بر پيشاني اظهارنظر ها ديد.

اين روزها مي گذرد. كرونا هم عاقبت دست ۴ 
از سر ما برمي دارد. روزي مي رسد كه همه 
با خيال راحت در كوچــه و خيابان ظاهر 
شــويم. روزي كه از ديدن هر تجمعي دلمان نلرزد و 
دلتنگ همه آيين ها و تجمعات انساني نشويم، باالخره 
فراخواهد رسيد. همه اميدواريم به دوران قبل از كرونا 
بازگرديم؛ اين اتفاق هم باالخره خواهد افتاد. اما دوران 
ســخت كرونا را فراموش نخواهيم كرد. روزهايي كه 
ماسك از چهره برنداشــتيم. عزيزان و رفقايمان را از 
دست داديم و غريبانه به خاك سپرديم شان. روزهايي 
كه منتظر واكسن مانديم و خالصه روزگاري كه انگار 
آخرالزمان شده بود و نظم و روال بسياري از امورمان 
به هم ريخت و تغيير كرد. اينها در يادها خواهد ماند. 
جشنواره سي و نهم هم قطعا در ذهن سينمادوستان 
مي ماند. جشنواره اي كه در نهايت شايد براي ثبت در 
تاريخ برگزار مي شود. شايد براي روحيه بخشيدن به 
سينماگران، هنرمندان و سينمادوستان و برپا داشتن 

شعار سينما زنده است! 
خوب يا بد، فجر سي و نهم را كنار بقيه خاطرات عصر 
كرونا به خاطر خواهيم سپرد. حاال اين شيوه برگزاري 
اصال اسمش جشنواره است، قرابتي با آن دارد، بدون 
تماشاگر برگزاري اش چه لطفي دارد، مگر ما در خأل 
زندگي مي كنيــم كه جشــنواره مان اينگونه برگزار 

شود و...
جشنواره ســي ونهم را با تمام ويژگي هايش به خاطر 
خواهيم ســپرد. اگر تماشــاگري نباشــد خاطره 
جمعي اش خالصه مي شود در آن جمعيت محدودي 
كه فيلم ها را مي بينند و »هژيــر وار« براي ديگران 
تعريف مي كنند. مي خواهيد بگوييد لطفي ندارد، من 
هم با شما هم داستانم. فقط مسئله كمي پيچيده تر و 

مفصل تر از اينهاست... .

محدثه واعظي پور
روزنامه نگار

جشنواره فيلم 
فجر مي توانست 
تجربه جشنواره 
سينماحقيقت را 
الگوي خود قرار 

دهد اگر عموميت 
جشنواره فيلم فجر 
به اندازه اي نبود كه 

سوق دادن انبوه 
تماشاگرانش به 

بسترهاي تماشاي 
آنالين و نمايش 

خانگي فعاًل ناممكن 
به نظر برسد. پس 
ناگزير است انبوه 
سينماهايي را كه 

درهايشان در بيشتر 
وقت هاي يك سال 
گذشته بسته بود، 

باز كند و تماشاگران 
را با فاصله دو سه 

صندلي از يكديگر 
بنشاند و پيش تر 

ايشان را تب سنجي 
كند و از داالن هاي 

ضدعفوني بگذراند و 
به صورت شان ماسك 

بزند كه احتمال 
بازگشت به وضعيت 

نارنجي يا قرمز به 
حداقل برسد

 تعطيلي جشنواره 
دستاوردي براي 

سينماي ايران 
و فعاالنش به 

همراه ندارد، اين 
رؤيابافي ها درباره 

تزريق بودجه 
جشنواره به بدنه 

سينما هم، كاركرد 
ندارد و بايد از 

آن فاصله گرفت. 
برگزاري جشنواره، 
روشن نگه داشتن 

چراغي است كه 
بيش از 30سال 

روشن بوده، فراز و 
فرودهاي بسياري را 
دوام آورده، به جوايز 

و انتخاب هايش 
مي توان شك و انتقاد 

كرد اما در اين كه، 
جشنواره فيلم فجر 
براي سينماي ايران 

يك موهبت بوده 
شكي نيست

عجب جماعت عجيب و غريبي هستيم ما ايرانيان و چه خوب 
مي توان كارنامه تاريخي مان در بحران ها و اضطرارها را با همين 

دو كليد واژه كرونا و سينما تحليل كرد.
بگذاريد به اين فكر كنيم كــه در اوج جنگ جهاني اول يا دوم، 
انجام رساني برخي امور فرهنگي و اجتماعي سخت اما مهم و 
روزمره به ما سپرده مي شد. مثال قرار بود ما به عنوان كشوري در 
كانون جنگ )مثل آلمان( در آن روزگار خشونت و هراس هم 
دانشــگاه هايمان را با انضباط هرچه تمام تر باز نگه داريم و هم 
فيلمسازهاي مان را در مســير اهداف خود به خط كنيم. حتي 
تصورش هم دشوار است و احتماال نتيجه تاريخ نگاري فرهنگي 
اجتماعي آن مقطع حساس بعد از ده ها سال چيزي جز سپيدي 

برگ هاي تاريخ و بي خاصيتي رفتارهاي ما نبود.

كرونا را خيلي ها به جنگ جهاني سوم تشبيه كرده اند؛جنگي 
تمام عيار با دشمني ناپيدا و هولناك و درست در چنين شرايطي 
بود كه فرق آنها كه حرفي بــراي گفتن در مديريت فرهنگي و 
اجتماعي كالن دارند با آنها كه عافيت طلبان هميشگي تاريخ 

لقب دارند، هويدا شد.
راه دور نرويم و همين قدر را كفايت بدانيم كه خيلي ها برگزاري 
جشنواره در شــرايط مســاعد با پول هاي هنگفت و فيلم هاي 
جذاب و سالن هاي پر رونق و تماشــاگر باانگيزه را براي برپايي 
يك فستيوال مهم مي شــمارند و اين در حالي است كه در اين 
موقعيت ذكر شده و آرماني، حتي ننه خانم صمدآقا هم مديري 
درجه يك و قوي خواهد بود. در روزگار سخت تاريخي بايد هنر 

به خرج داد و جربزه داشت.
 ان شاء اهلل كه دوستان برگزاركننده جشــنواره هم بدانند كه 
برگزاري باسمه اي يك فستيوال هم در دادگاه بي رحم تاريخ به 

دقت قضاوت خواهد شد.

بعضی ها حذفش را دوست دارند
در روزگار سخت تاريخي بايد هنر به خرج داد و جربزه داشت

مسعود مير
روزنامه نگار

در ميان همه انبوه اتفاق هاي فرهنگي سي چهل سال گذشته هيچ كدام به اندازه 
نمايشگاه كتاب و جشنواره فيلم فجر عموميت نيافته اند.

اولي بداقبال بود چون درست در اسفندي كه قرار بود كرونا اعالن شود گفته بود 
مي خواهد فروردين ماه برگزار شود و زودتر از همه اتفاق هاي فرهنگي به محاق 
رفت. اما دومي تا دلتان بخواهد خوش اقبال بوده است. سال گذشته كرونا از بيخ 
گوش اش گذشت و امســال هم زماني دارد از راه مي رسد كه وضعيت زرد يا آبي 
شده است. پس بايد برگزار شود همچنان كه نمايشگاه كتاب پس از ماه ها تأخير 

قرار است همين روزها برگزار شود.
جشنواره فيلم فجر مي توانست تجربه جشنواره سينماحقيقت را الگوي خود قرار دهد 
اگر عموميت جشنواره فيلم فجر به اندازه اي نبود كه سوق دادن انبوه تماشاگرانش 
به بسترهاي تماشاي آنالين و نمايش خانگي فعاًل ناممكن به نظر برسد. پس ناگزير 
است انبوه سينماهايي را كه درهايشان در بيشتر وقت هاي يك سال گذشته بسته 
بود، باز كند و تماشاگران را با فاصله دو سه صندلي از يكديگر بنشاند و پيش تر ايشان 
را تب سنجي كند و از داالن هاي ضدعفوني بگذراند و به صورت شان ماسك بزند كه 

احتمال بازگشت به وضعيت نارنجي يا قرمز به حداقل برسد.
اما همچنان كه جشنواره فيلم فجر مثل نمايشگاه كتاب تهران متعلق به همه بوده 

در شب سرد زمستانی
محدود كردن جشنواره به طيفي از 

تماشاگران، بي انصافي و بي عدالتي است
مرتضي كاردر

روزنامه نگار

است، محدود كردن جشنواره به طيفي از تماشاگران مثل داوران و فيلمسازان و 
روزنامه نگاران و اهالي رسانه بي انصافي و بي عدالتي است. آنها كه شب هاي سرد 
زمستان را در صف هاي دراز جلوي ســينماها گذرانده اند همان قدر بايد امسال 
امكان حضور در جشنواره را داشته باشند كه داوران و فيلمسازان و روزنامه نگاران 
و اهالي رسانه. اگر قرار باشد محدوديتي اعمال شود بايد براي همه به يك نسبت 
اعمال شود و اگر قرار باشد گشايشي حاصل شود همه بايد به نسبت خودشان از 
گشايش سهم داشته باشند. جشنواره هيچ وقت محدود به گروه خاصي نبوده است 
و اگر امسال بخواهد به خاطر كرونا از ميان تماشاگران دست به انتخاب بزند ديگر 

جشنواره فيلم فجر نخواهد بود.

كرونا باشد يا نباشد فرقي نمي كند! جشنواره حتما بايد برگزار شود. اين نظر من 
نيست، مطمئن باشيد اين نظر همه مديران سينمايي ما بوده، هست و خواهد بود. 
هميشه و در همه دوران ها - فرقي ميان دولت اصولگرا و اصالح طلب وجود ندارد- 
مسئوالن سينمايي به دنبال ارائه بيالن هاي رنگارنگ و آمارهاي عريض و طويلي 
از فيلم هايي بوده اند كه در مقطع تصديگري آنها توليد شده است. جشنواره فيلم 
فجر هم ويتريني براي اين توليدات است. مسلماً بايد برگزار شود، بودن و نبودن 
كرونا هم تأثيري در اين تصميم ندارد. اكثر اين توليد ها بايد در بخش مســابقه 
يا خارج مسابقه يا در هر بخش  جديدي كه از خودمان درمي آوريم نمايش داده 
شوند. چرا؟ چون مسئوالن با مانور دادن روي اين آمارها هميشه در حال رفوكاري 
حال و روز واقعي سينماي ايران بوده اند و فضا را به سمتي پيش برده اند كه همه 
باور كنند آنها عالقه مند به سرنوشت اين سينما هستند، حتي اگر كرونا باشد، حتي 

اگر زلزله و سيل بيايد و حتي اگر سنگ از آسمان ببارد.
شايد بهتر است به جاي پاســخ دادن به اين ســؤال كه در دوران كرونا جشنواره 
باشد يا نباشد، يك بار براي هميشه به اين سؤال پاســخ دهيم؛ در سينمايي كه 
همه از بحران اقتصادي در آن مي نالند هر سال چطور اين همه فيلم  بي سر و ته با 
هزينه هاي قابل توجه ساخته مي شود؟ مشكل اينجاست كه اتفاقا همين مسئوالن 
سينمايي عالقه مند به برگزاري جشنواره تالش مي كنند كه اين فيلم ها ساخته 
شــوند تا بتوانند بگويند كه مثال در دوره آنها هر سال 100فيلم يا بيشتر ساخته 
شده، حتي با وجود شيوع كرونا. آنها مي خواهند بگويند نه تنها بحراني در سينماي 
ايران وجود ندارد، بلكه ما روز به روز در حال پيشرفت و فتح قله هاي سينماي جهان 
هستيم. نسخه  نخ نما شده اي كه دولت در اين سال ها براي اين سينماي رو به موت 
مي پيچيد، فعال حداقل باعث شده كه هر ســال جشنواره فيلم فجر با سروصداي 
بيشتري نسبت به سال قبل برگزار شود. حاال هم كه كروناست بازهم بايد برگزار 
شود و خيلي فرقي نمي كند. به هر حال اين جشنواره در سال هاي اخير باعث شده 
ما هرســال فيلم هايي ببينيم كه حالمان بد شود و احساس عقب مانده بودن پيدا 

ونا باشد يا نباشد چه فرقی می كند كر
بي خود و بي جهت منتظر مي مانيم تا شايد در جشنواره بعدي اوضاع عوض شود

دانيال معمار
روزنامه نگار

كنيم. البته ما آنقدر آدم هاي خوش بين و اميدواري هســتيم كه بعد از چند ماه يا 
شــايد هم چند هفته، كل آنچه در جشــنواره فيلم فجر بر ما گذشته را فراموش 
مي كنيم و دوباره اميدمان را به دست مي آوريم و بي خود و بي جهت منتظر مي مانيم 

تا شايد در جشنواره بعدي اوضاع عوض شود و ديگر چنين فيلم هايي نبينيم.
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همكچتيعطاقرتچ
تلراكسااميپاوه

اكيلمهدرميكح
كامينوفمسربيف
لهاستيياهندر
بشيراخبليهسو
رعشمجيربمكلان
گرهاشمينليامش
زارروهليپوخرس
يترجهاههشپات

دقسيلفتناوضر
هدايهيوشاپمما
يسدعزرارباعم
هماندايهدكشناد
ايندركيوررتشن
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افقي:
 1- پرستار- نامادري- ناطق

2- ريــز و كوچــك- فــال 
مي گيرد- تصميم گرفته

3- رديف - همراه قاشــق- 
عرض

4- دمل چركي- قاعده هاي 
پذيرفته شده- داستاني كوتاه 

نوشته ماكسيم گوركي 
5- در زمســتان مي بــارد- 
ارســباران امروزي- شــاعر 

نيشابوري- از مطهرات
6- زاپــاس - دربرگيرنده- 

پيشوندي معادل ميليون
7- آفريدگار- قرار داده شده- 

آسياب آشپزخانه
8- دالورمرد شــهيد دوران 
مقدس كه با فــداكاري اش 

مانع سقوط شهر آبادان شد
9- پــدر- صبــر و تحمل- 

زيبايي
10- غله برافشـــــان- از 
شخصيت هاي رمان بينوايان- 

كبير
11- ميان- سخت و شديد- 

سنت ها- عطا
12- پيشــرفته- درخشش- 
بزرگ ترين شاعر عصر صفوي

13- قطــار زيرزمينــي- 
خوشبوكننده شيريني- غيراز

14- شهرها- خرگوش عرب- 

آزادگان
15- پروردگار ما- از شــدت 
خنده بي حال شدن- بزرگ تر 

از گردان
  

عمودي:
1- تكيه قديمي شــهر ري 
در ضلع جنوب شــرقي حرم 
حضــرت عبدالعظيــم)ع(- 

روضه خوان
2- زحمتكش- هنر پنجم- 

برگزيده
3- كام- بــه دريــاي خــزر 

مي ريزد- داستان بلند
4- از تيم هــاي فوتبــال 
باشگاهي ايتاليا- برادر مادر- 

پيشوا
5- صندلــي ســواركاري- 

پايتخت غنا- بزرگ
6- بعضي اوقــات- ضخيم- 

پسوند شباهت
7- داداش- همراهي كردن- 

چهره
8- ديكته- آنچه وجود واقعي 
دارد- لوله باريك در ســاقه 

گياه
9- حرف همراهي- پايتخت 

روماني- انگشت اشاره
10- رشــته كوهي در مركز 
اروپا- پــول آلمان- دانه هاي 

خوراكي

11- يــار همايــون- منفذ- 
معشوق

12- فاقد شهرت- مادر حضرت 
اسماعيل)ع(- سازش

13- رســيدن به معشــوق- 
پايتخت نيكاراگوآ- راه ميان بر!

14- دريا- تكــرار مطالب در 
ذهن خود- برانگيختگي دروني

ســوازيلند  پايتخــت   -15
در آفريقــا- جزيــره اي در 

خليج فارس

 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 | 3845
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

682357914
539142867
471689352
953826471
168574293
247931685
814295736
795463128
326718549

متوسط

2   6  4    
  4 1 9     
9 3 6       
  5 3 4     
 6      7  
    5 9 8   
      4 1 3
    2 1 7   
   8  7   9172453869

594678231
683129457
435987126
817246593
269531784
748365912
321894675
956712348

ساده

متوسط

218674395
574193682
936582147
785346921
369218574
142759836
827965413
693421758
451837269

سخت

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

ساده

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

زمستان سال گذشته ســر و كله كرونا پيدا شد و 
همه  چيز را به قبل و بعد از خودش تقســيم كرد. 
ويروس چيني جهــان را وارد دوراني تازه كرد و 
يكي از نخستين قربانيانش سالن هاي ســينما بودند كه تعطيل شدند و بعد نوبت به 
جشنواره هاي سينمايي رسيد. مديران فستيوال ها در ماه هاي اول شيوع ويروس، با 
نگاهي اميدوارانه به آينده، ابتدا فقط زمان برگزاري جشنواره شان را به ماه هاي بعد 
موكول كردند. گذشت زمان فقط اوضاع را بدتر كرد تا بيشتر جشنواره ها بعد از تعويق 

تن به تعطيلي بدهند. البته فســتيوال هايي هم برگزاري آنالين و غيرحضوري را در 
دستور كار قرار دادند و دوفستيوال مهم )برلين و ونيز( با رعايت پروتكل هاي بهداشتي 
در نهايت برگزار شدند. در ايران هم درباره جشنواره هاي مهم سينمايي تصميمات 
متفاوتي گرفته شد. جشنواره جهاني فيلم فجر كه ابتدا قرار بود در بهار برگزار شود 
درنهايت تن به تعطيلي داد. جشنواره فيلم حقيقت فيلم هايش را به صورت آنالين به 
نمايش درآورد و حاال جشنواره فيلم فجر هم مي خواهد برگزاري محدود و كنترل شده 

را با نمايش فيلم ها براي منتقدان و خبرنگاران تجربه كند.

لوكارنو 
تعطيلي

 جشــنواره فيلم لوكارنو قرار بود در ميانه هاي تابستان، 5 تا 
15آگوســت )14 تا 24مرداد( برگزار شود. زمان تصميم گيري 

براي برگزاري جشنواره، كرونا در اروپا اوج گرفته بود.
 كشور ســوئيس هم كه محدوديت هاي كرونايي را به صورت 
ســفت و ســخت رعايت مي كرد درنهايت تن به برپايي آنالين و مجازي جشنواره 

لوكارنو نداد. تصميم نهايي مديران لوكارنو اين بود كه جشنواره شان را در سال2020 
برگزار نكنند. آنها كه فيلم هاي جشنواره را در ميدان معروف پياتزا در فضاي باز و در 
حضور جمعيت چند هزار نفره هم اكران مي كردند و به نوعي گسترده ترين نمايش 
 فيلم را ميان فستيوال هاي ســينمايي داشــتند، قيد برگزاري لوكارنو را در سال

 كرونا زدند.

مسعود پويا
روزنامه نگار

جشنواره هاي 
سينمايي در دوره 

كرونا چه سرنوشتي 
يافتند؟ 

تعطيلی، نمايش آنالين
وتكل ها  برگزاری با رعايت پر

مديران فستيوال ها 
در ماه هاي اول 

شيوع ويروس، با 
نگاهي اميدوارانه 

به آينده، ابتدا فقط 
زمان برگزاري 

جشنواره شان را به 
ماه هاي بعد موكول 

كردند. گذشت 
زمان فقط اوضاع را 
بدتر كرد تا بيشتر 

جشنواره ها بعد 
از تعويق تن به 

تعطيلي بدهند. 
البته فستيوال هايي 
هم برگزاري آنالين 

و غيرحضوري را 
در دستور كار قرار 

دادند و دوفستيوال 
مهم )برلين و ونيز( با 
رعايت پروتكل هاي 
بهداشتي در نهايت 

برگزار شدند. در 
ايران هم درباره 

جشنواره هاي مهم 
سينمايي تصميمات 

متفاوتي گرفته شد

 فجر )جهانی(
برگزار نشد

 جشنواره فيلم فجر چند 
سالي اســت با تفكيك بخش 
ملي از بخش بين المللي برپا 
مي شود. جشنواره ملي مثل 

هميشه در ايام دهه فجر، برگزار  و جشنواره جهاني 
فيلم فجر در بهار برپا مي شود. تا اواخر اسفند98 قرار 
بود جشــنواره جهاني فيلم فجر طبق برنامه ريزي 
صورت گرفته در اواخر فروردين99 برپا شود. شيوع 
گسترده و سريع ويروس كرونا در ايران، اين برنامه 
را برهم زد. مديران جشنواره اميدوار به برپايي فجر 
جهاني در نيمــه خرداد99 بودند، ولــي بعد از عيد 
شرايط پيچيده تر و دشــوار تر شد و به نظر مي رسيد 
برگزاري جشــنواره به صورت معمــول غيرممكن 
اســت. اين بار به جاي تعويق، تصميــم به تعطيلي 
گرفته شد. جشنواره جهاني فيلم فجر با وجود اينكه 
به گفته مديرانش امكان برپايي نيمه مجازي داشت 
و تمهيدات الزم هم بــراي برپايي اش صورت گرفته 
و بخشي از زيرساخت هاي برگزاري هم فراهم بود، 
درنهايت برگزار نشــد. مديران جشنواره اميدوار به 

برپايي اين رخداد سينمايي در سال1400 هستند.

كن 
برگزار نشد 

  مهم تريــن جشــنواره 
ســينمايي جهان به راحتي 
تن به تعطيلي نداد. مديران 
كن ابتدا اعــالم كردند دوره 

هفتاد وسوم اين جشــنواره با چند ماه تأخير برگزار 
مي شود. واقعيت كرونا و شــرايط فرانسه و افزايش 
محدوديت ها در نهايت باعث شد كن 2020 برگزار 
نشود. در واقع محدوديت هاي فرانسه اجازه برگزاري 
جشــنواره كن را نمي داد. مديران كن ابتدا اميدوار 
بودند بتوانند جشنواره را در پاييز برگزار كنند، ولي 
درنهايت تسليم كرونا و شرايط ويژه اي كه تحميل 
كرده بود شدند. آنها رســما اعالم كردند به خاطر 
پاندمي كرونا امكان برگزاري جشنواره در پاييز هم 
وجود ندارد. البته فهرست فيلم هايي كه قرار بود در 
كن2020 به نمايش درآيد اعالم شد و حتي فيلم ها 
با برچسب كن در فســتيوال هاي ديگر به نمايش 
درآمدند و حتي اكران عمومي شدند. مديران كن 
اميدوار به برپايي كن 2021 در بهار هســتند، ولي 

هيچ چيزي معلوم نيست.

برلين 
برگزاري ۲۰۲۰، تعويق ۲۰۲۱

 برپايي جشــنواره فيلم 
برليــن در ســال2020 
مصادف با نخستين روزهاي 
شــيوع كرونا شــد. با اينكه 

آلمان هم درگير ويــروس كرونا شــده بود، ولي 
هنوز نه خبري از قرنطينه بــود و نه محدوديت ها 
به صورت آنچــه در ماه هاي بعد اعمال شــد اجرا 
مي شد. نتيجه اينكه برلين2020 در اوايل اسفند ماه 
طبق روال معمول برگزار شــد. در آن مقطع حتي 
زدن ماســك هم هنوز اجباري نبود. حاال اما خبر 
رســيده كه برپايي برلين2021 به تعويق افتاده 
اســت. اين جشــنواره قرار بود از 11 تا 21فوريه 
)23بهمن تا 3اسفند( برگزار شود و حاال اعالم شده 
جشنواره در زماني محدودتر از اول تا 5 مارس )11 
تا 15اســفند( و به صورت آنالين برگزار مي شود. 
قرار است درصورت فراهم بودن شرايط بهداشتي 
و كاهش محدوديت ها مرحله دوم جشنواره فيلم 
برلين در ماه ژوئن با نمايش فيلم ها در ســالن هاي 

سينما برپا شود.

سينما حقيقت
برگزاري آنالين

 وقتــي برگــزاري آنالين 
جشــنواره فيلم كــودكان و 
نوجوانان خيلي با اســتقبال 
مواجه نشد، به نظر مي رسيد 

اين نوع برپايي جشــنواره در ايــران خيلي جواب 
نمي دهــد. چهاردهمين دوره جشــنواره ســينما 
حقيقت امــا عكس ايــن ماجــرا را اثبــات كرد. 
جشنواره اي كه از 12آذر آغاز شد با تدارك درست 
و دقيق، برگزاري آنالين را به فرصتي براي بيشتر و 
بهتر ديده شدن تبديل كرد. نمايش فيلم ها به صورت 
آنالين و امكان خريد بليت از طريق سامانه ها، باعث 
شد آن دسته از عالقه مندان دور از پايتخت هم امكان 
تماشاي مســتندهاي حاضر در جشــنواره سينما 
حقيقت را بيابند. كارگاه هاي آموزشي جشنواره هم 
از طريق ارتباط زنده برپا شد. با برگزاري نكوداشت ها 
و بزرگداشت ها با لحاظ كردن پروتكل هاي بهداشتي، 
چهاردهمين دوره ســينما حقيقت با وجود كرونا 

پررونق برگزار شد.

ونيز 
برگزاري با رعايت پروتكل ها 

  وقتي جشــنواره هاي مهمي 
چون كن و لوكارنو تن به تعطيلي 
دادنــد به نظــر مي رســيد ونيز 
هم بــه همين سرنوشــت دچار 

مي شــود. ايتاليايي ها اما تصميم به برگزاري جشنواره 
فيلم ونيز گرفتند. صحبت هايي مبني بر برپايي مجازي 
و غيرحضوري هم شد، ولي مديران ونيز به دنبال برگزاري 
جشنواره شان بودند؛ جشــنواره اي كه در اواخر تابستان 
هفتادوهفتمين دوره اش برگزار شــد. استفاده اجباري 
از ماسك در همه مكان ها، تب ســنجي و رعايت فاصله 
اجتماعي فقط بخشــي از مقــررات ونيــز 2020 بود. 
شركت كنندگان در جشنواره يك بار پيش از سفر و بار دوم 
پس از ورود به ونيز تست كرونا دادند. جشنواره با رعايت 
سفت و سخت مقررات بهداشتي برگزار شد تا قديمي ترين 

فستيوال سينمايي جهان تسليم كرونا نشود.

برگزاریجشنواره

ایامکرونا
در

این شماره
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   ثبت اشتباه 5 بار جريمه رانندگي
در سابقه جرايم رانندگي بنده از خرداد 98پارسال تا پانزده دي ماه99 
5 بار جريمه اشتباهي ثبت شده است كه مربوط به نداشتن برگه معاينه 
فني است كه البته داشته ام و در سال جاري نيز برگه جديد گرفته ام. 
مواردي هم ذكر شده تحت عنوان جريمه تسليمي؛ يعني شخصا پليس 
جريمه كرده است كه اينگونه نيست. واقعا چرا اين همه اشتباه ؟ حاال 

بايد كلي دوندگي كنم كه اثبات كنم جريمه اشتباه بوده است.
طاهر از تهران

   هدررفت منابع گاز و گرمايش در ايران بي حساب است
سال هاست چه بسا ميليون ها تن گاز از طريق گرمايِش غيرضروري 
در كشــور هدر مي رود كــه به دليــل عدم رعايت اســتانداردها در 
ساختمان ســازي  و نصب در و پنجره هاي غيراســتاندارد است. اين 
جداي از مصارفي است كه از آن اطالعي نداريم و كسي هم بابت آن 

پاسخگو نيست.
ميررضوي از مشهد

    اسناد پزشكي بيمارستان مهر معتبر نيست
خدمات درماني كاركنان دولت اســناد پزشــكي بيمارستان مهر را 
نمي پذيرد؟ تكليف بازنشستگان با پرداخت سال ها حق بيمه چيست؟
دادخواه از تهران

    شهرداري منطقه 4به درخواست ما رسيدگي كند
بارها از طريق ســامانه 135پيگير حل مشكل محله مان شده ايم، اما 
خبري از حل مشــكل نيست. سؤال اين اســت كه چرا همه خيابان 
خواجه عبدالهك جدول گذاري شــده اما حدفاصل خيابان هشتم و 
چهاردهم بي سر و ســامان به حال خود رها شده است؟ به جز مطرح 

كردن در سامانه 135راه ديگري هست؟
مهدي راستي از تهران

  مديريت ضعيف عامل از دست رفتن سرمايه هاي مردم است
مديريت ضعيف در بورس عامل از دســت رفتن سرمايه هاي مردمي 
شده است كه با اعتماد به حرف هاي مســئوالن دار و ندارشان را  به 
بورس آوردند. حاال كه دولت به گفته خودش بخشي از مشكالتش را  با 
برداشت از بورس حل كرده، پول ها را بازگرداند تا چرخ بورس بچرخد.
سالمي از تبريز

   انباشت زباله مقابل بانك كشاورزي در خيابان شريعتي
در خيابان شريعتي باالتر از سيدخندان روبه روي بانك كشاورزي هر 
روز انبوه زباله ديده مي شود كه موش و گربه و سوسك در آن جوالن 
مي دهند. يك سال قبل در همين مكان كه امروز زباله انباشته مي شود، 
سطل زباله اي بود كه آن را بردند؛ وقتي پيگير بازگرداندن آن شديم 
گفتند مقابل بانك جاي سطل زباله نيست. ســؤال اين است كه آيا 
سطل زباله باشد و در آن زباله بريزند بهتر است يا زباله ها در خيابان 

مقابل بانك رها شوند؟
جعفر بازنشسته فرهنگي

    مسئوالن درخصوص كمبود گاز شفاف سازي  كنند
امســال تاكنون زمستان ســختي نداشــته ايم، از طرفي مدارس و 
دانشگاه ها و ورزشگاه ها و باشگاه ها هم تعطيل هستند، اما مسئوالن 
مدام از كمبود گاز مي گويند، اگر تعطيالت كرونا نبود و زمستان هم 
سخت بود تكليف گاز چه می شد؟ مسئوالن شفاف سازي  كنند كه گاز 

مملكت چه شده است؟
مرسلي از يزد

   چگونه برخي از كارمندان ميلياردرند اما بازاري ها مستأجرند
در گذشته هر كسي در بازار بود يعني دستش به دهانش مي رسيد اما 
امروز به گونه اي شده كه برخي كارمندان ميلياردر و مالك شده اند اما 
بازاريان كه عامل چرخش چرخ هاي اقتصادند دست به دهان مانده اند. 
56سال است كاسب بازارم و سؤالم اين است كه واقعا چه اتفاقي افتاده 

و ضعف مديريت و نبود نظارت با مردم چه كرده است.
پيررضا از بازار تهران

    سهام عدالت جاماندگان چه شد
صحبت هايي درخصوص سهام عدالت جاماندگان مطرح و بعد از مدتي 
به حال خود رها شد. هرچند كه اوضاع سهامداران خوب نيست و اخبار 
آن هر روز مي رسد ولي دليل نمي شود كه جاماندگان از دريافت سهام 

عدالت فراموش شوند.
جوان ايراني

 آيا كسي هست ريه مرا درمان كند
چندي پيش كروناي سنگيني گرفتم و خوشبختانه درمان شدم ولي 
ريه ام صدمه ديده است به طوري كه به سختي نفس مي كشم. هزينه 
و توان مالي ادامه درمان را ندارم، از ســويي بيكارم و اميدي به كسب 

درآمد فوري ندارم. اميد دارم كه پزشك خيري ريه مرا درمان كند.
كرونايي بهبود يافته

   مسئوالن گويا در جريان همسان سازي هاي حقوق نيستند
مســئوالن در مصاحبه هــاي مختلــف اعــالم مي كننــد كه 
همسان سازي ها انجام شد و به داد بازنشستگان رسيدند و.... سؤال 
اين است كه در اين همسان ســازي ها چگونه است كه كارشناس 
زبان انگليسي با 29سال و 8 ماه ســابقه پرداخت بيمه و 60سال 
ســن فقط 2ميليون و 800هزار تومان مي گيــرد آن هم پس از 
همسان سازي . آيا آقايان اصال در جريان همسان سازي ها هستند.
رأفتي از تهران

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

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

با مردم

قدرداني

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

مرد جوان، همسرش و خانواده او را به 
گروگان گرفت و 3نفر از آنها را به قتل رساند

 داماد خشمگين
خون به پا كرد

داماد خشــمگين كه با همسرش و خانواده او 
دچار اختالف شده بود در اقدامي جنون آميز 
آنها را گروگان گرفت و درنهايت 3نفر ازجمله 
همسر، برادر همســر و يكي از اقوام آنها را با 

شليك گلوله به قتل رساند.
به گزارش همشــهري، شــامگاه دوشنبه به 
مأمــوران پليس زاهدان خبر رســيد كه مرد 
جواني با پدر همسرش درگير شده و با شليك 
گلولــه وي را از ناحيــه كتف مجــروح كرده 
است. اطالعات اوليه نشــان مي داد كه انگيزه 
اين درگيــري اختالفات خانوادگي اســت و 
داماد خشن پس از مجروح كردن پدر همسر 

55ساله اش، هنوز در آنجا حضور دارد.
دقايقي بعد وقتي مأموران بــه محل حادثه 
رســيدند، مرد مجروح به بيمارستان منتقل 
شــده، اما داماد جوان كه مســلح به سالح 
شــكاري بود هنوز در آنجا حضور داشــت و 
همســرش، برادر او و يكي از اقوام شان را به 
گــروگان گرفته بود. در اين شــرايط بود كه 
نيروهاي ويــژه رهايي گروگان، خــود را به 
محل حادثه رســاندند و تالش ها براي نجات 
3گروگان آغاز شد. داماد جوان كه خشمگين 
بود مدام فرياد مي كشــيد و پليس را تهديد 
مي كرد كه جان گروگان هايش را مي گيرد. 
تهديدهاي مرد مســلح در شــرايطي ادامه 
داشت كه همســر او باردار بود و در شرايط 
ســختي به ســر مي برد. هرچند مأموران به 
درســتي از آنچه در خانه مي گذشت اطالع 
نداشــتند اما تالش كردند با مرد گروگانگير 
وارد مذاكره شده و او را وادار به تسليم و رها 
كردن گروگان هايش كننــد. اين مذاكرات 
بــراي دقايقــي ادامه داشــت، امــا پليس 
بازخوردهاي خوبي از گروگانگير نگرفت و او 
به تهديدهايش ادامه مي داد تا اينكه ناگهان 
صداي شليك دست كم 3گلوله شنيده شد. 
هيچ كس به درســتي از اتفاقاتي كه در خانه 
در جريان بود اطالع نداشت، اما صداي گلوله 
از حادثه اي تلخ خبر مي داد. در اين شــرايط 
مأموران تالش كردند هر طور شده وارد خانه 
شوند. آنها با استفاده از شــيوه هاي پليسي 
ســرانجام توانستند وارد آنجا شــوند، اما در 
كمال حيرت متوجه شدند مرد مسلح به سوي 
گروگان هايش شليك كرده است. درحالي كه 
اين گروگانگيري پايان تلخــي پيدا كرده و 
به مرگ هر 3گروگان پايــان يافته بود داماد 
خشمگين بعد از چند ساعت نفسگير سرانجام 
دستگير و پيكرهاي مقتوالن با دستور قضايي 

به پزشكي قانوني منتقل شد.
متهم به قتل در همان بازجويي هاي مقدماتي 
اعتــراف كرد كــه به دليل اختالفاتــي كه با 
همســرش و خانواده او داشــته دست به اين 
جنايت هولناك زده است. او گفت: مدتها بود 
با همسرم اختالف داشتم تا اينكه امشب )شب 
حادثه( بــه خانه پدرزنم آمدم تــا در اين باره 
با آنها حــرف بزنم و چون ممكــن بود درگير 
شويم، اسلحه شــكاري ام را با خودم آوردم و 
اول گلوله اي به ســوي پدرزنم شليك كردم 
و او مجروح شــد و در ادامه وقتــي مأموران 
آمدند همسرم، مادرش و يكي از اقوام آنها را به 
گروگان گرفتم، اما در نهايت هر 3 نفرشان را با 

شليك گلوله به قتل رساندم.
در همين حال مهدي شمس آبادي، دادستان 
عمومي و انقالب مركز سيستان وبلوچستان، 
جزئيــات بيشــتري از اين جنايــت را بازگو 
كرد و گفت: دوشنبه شــب مشاجره لفظي و 
اختالف خانوادگي اعضاي اين خانواده منجر به 
تيراندازي شد.  داماد خانواده به علت اختالفات 
داخلي و خانوادگي با يك قبضه سالح شكاري 
به سمت پدرزن خود شليك و وي را مجروح 
كرده بود كه پس از انتقال وي به بيمارستان، 
مرد مسلح مانع از خروج ساير اعضاي خانواده 
شــد و آنها را به گروگان گرفت. وي در ادامه 
گفت: عصبانيت بيش از حد و از دســت دادن 
كنترل داماد خانواده باعث شــد تا او عالوه بر 
مجروح كردن پدر زن، 3 نفــر ديگر ازجمله 
همسر، برادر خانم و يك خانم ديگر كه مهمان 
اين خانواده بود را به قتل برســاند؛ با اين حال 

مأموران موفق شدند او را بازداشت كنند.
براســاس اين گــزارش هم اكنــون متهم در 
بازداشت به سر مي برد و تحقيقات در اين باره 

ادامه دارد.

استوري هاي دردسرساز
روي دست ها و گردن جعفر 29ساله جايي نمانده كه خالكوبي نشده باشد. 
حتي روي يكي از پلك هايش كلمه »شب« و روي ديگري هم كلمه »بخير« 
خالكوبي شده و با اينكه ماسك و شــليد به صورت دارد اما آثار چاقو روي 
پيشاني و صورتش ديده مي شود. مي گويد براي اينكه همه از او حساب ببرند 
روي صورتش را با چاقو خط انداخته و تمام بدنش را خالكوبي كرده اســت. 
جعفر را به اتهام درگيري خونين و ضرب و جرح 3پسر جوان در جنوب تهران 

بازداشت كرده اند.

چند نفر را زخمي كردي؟
3نفر يا 4نفر. دقيق نمي دانم وقتي براي 
دعوا مي روم قمه ام را بــا خودم مي برم و 
همه افرادي كه از آنهــا كينه به دل دارم 

را مي زنم.
انگيــزه ات از درگيري و 

زخمي كردن 4نفر چه بود؟
آنها 6نفر بودند و من با يكي از دوستانم. 
همه  چيز از يك استوري شروع شده بود. 
آن 6نفر كه در محله ما زندگي مي كردند 
عكس من و افــراد گروهم را اســتوري 
كردند و به من فحــش داده بودند. وقتي 
متوجه شدم به رئيس شــان زنگ زدم و 

قرار دعوا گذاشتم.
چرا به تو فحاشي كردند؟

مدت ها بود كه در فضــاي مجازي براي 
يكديگر كــري مي خوانديم. اختالفمان 
برســر قدرت نمايي بود. آنها مي گفتند 
كه قدرتشان از ما بيشــتر است و همه از 
گروهشان حســاب مي برند. اما اينطور 
نبود. مردم از من و افرادم بيشتر حساب 
مي بردند. برســر ايــن مســائل كري 
مي خوانديم تــا اينكه با هم قــرار دعوا 
گذاشــتيم. من با قمه اي كه داشتم در 
محل دعوا حاضر شدم و 4، 3نفر را زخمي 

كردم.
سابقه داري؟

بيش از 10بار دســتگير شده و به زندان 
رفته ام. هر بار هم بــه اتهام درگيري گير 
افتادم. دســت خودم نيست. هر كس از 
من بخواهد كه براي دعوا بروم، مي روم. 
دوست دارم قدرتم را نشان بدهم و همه 
از من حساب ببرند. گاهي به خاطر مرام 

دعوا مي كنم و گاهي هم پول مي گيرم.
پول مي گيري؟

مثال فردي با فرد ديگر اختالف دارد و به 
سراغم مي آيد. پيشنهاد پول مي دهد تا 

از طرف زهرچشــم بگيرم. من هم قبول 
مي كنم.

فكر نمي كنــي كه امكان 
دارد در يكي از همين درگيري ها دست 
به جنايت بزني و تبديل به قاتل شوي؟

سال هاست كه در درگيري هاي مختلف 
شركت دارم و ديگر مي دانم چاقو را كدام 
قسمت بدن بزنم و ضربه ها را چطور وارد 
كنم تا طرف جانش در خطر نيفتد. هدف 
من بيشتر زهرچشــم از فرد مقابل است 

نه جنايت.
در مخفيگاهــت تعدادي 
قمه كشف شده است، از همه اينها در 

درگيري استفاده مي كردي؟
اكثر اين قمه ها را هديه گرفته ام! دوستانم 
به مناسبت هاي مختلف مانند تولد يا عيد 
به من هديه داده اند. تعجب نكنيد، ممكن 
است يكي كتابخوان باشد و كتاب هديه 
بگيرد. من هم عاشق دعوا كردن هستم 
و قمه هديــه مي گيرم. يــك جورهايي 

كلكسيوني از چاقو وقمه در خانه ام دارم.

سرقت به سبك فيلم هاي هاليوودي
ديروز در ميان متهمان دستگير شده در طرح پليس، جوان 
معتادي حضور داشت كه با اســلحه قالبي دست به سرقت 
مي زد. او در سرقت هايش از ماسكي با طرح اسكلت استفاده 

مي كرد.

ماجراي اين ماسك چيست؟
 من عالقه زيادي به فيلم هاي ترسناك دارم. شبي كه نقشه سرقت 
كشيدم در حال تماشاي يك فيلم ترسناك بودم. تصميم گرفتم با 
استفاده از اين ماسك مخصوص كه عالمت اسكلت روي آن داشت 
مردم را بترسانم. برايم ديدن وحشت آنها هيجان داشت. خصوصا 
زماني كه مواد مصرف مي كردم و در حال خودم نبودم. به همين 
دليل از ماسكي با طرح ترسناك اسكلت استفاده مي كردم تا همه 

از من بترسند.

چه شد كه دستگير شدي؟
با اسلحه قالبي قصد زورگيري از پسري جوان را داشتم كه او با داد 
و فرياد مردم را خبر كرد. طولي نكشــيد كه مردم جمع شدند و به 

پليس زنگ زدند. همين باعث شد تا گير بيفتم.
هميشه با اين اسلحه سرقت مي كردي؟

اين اسلحه اسباب بازي خواهرزاده ام است. هميشه همراهم بود 
و آن را روي ســر يا پهلوي طعمه هايم كه همه شــان مرد بودند 
مي گذاشــتم و آنها را تهديد به قتل مي كــردم. آنها هم از ترس 
جانشان تسليم مي شــدند و هرچه پول، طال يا گوشي داشتند را 

به من مي دادند.
انگيزه ات چه بود؟

پول. به خاطر پول و تامين هزينه اعتيادم تبديل به دزد شدم. چون 
به تازگي در دام اعتياد به شيشه و گل گرفتار شده بودم.

راننده پورشه زيرك، 3برادر كالهبردار را گير انداخت
در تازه ترين طرح صاعقه، 3برادر بازداشت شده اند كه با شــگردي عجيب از راننده خودروهاي مدل باال باج 
مي گرفتند. آنها با ايجاد تصادف ساختگي و بعد تهديد، بين 100هزارتومان تا 3ميليون تومان از هر راننده پول 
مي گرفتند و عجيب اينكه حتي يك شاكي هم نداشتند تا اينكه آخرين طعمه شان راننده يك پورشه بود كه 
وقتي براي دومين بار به دام آنها افتاد با زيركي توانست متهمان را گير بيندازد. يكي از اعضاي باند از جزئيات 

اخاذي هايشان مي گويد.

كالهبرداري مي كرديد يا اخاذي؟
شــگردمان اين بود كه اول ماشين هاي مدل باال مثل بي ام 
دبليو، بنز، لندكروزر،  پورشــه و... را شناسايي و تعقيبشان 
مي كرديــم. بعد يك تصادف ســاختگي ايجاد مي كرديم، 
طوري كه طعمه ما مقصر باشــد. بعد از آن از ماشين پياده 
شده و مي گفتيم شــما مقصريد و ماشين ما خسارت ديده 
است. تهديدشان مي كرديم و آنها چون عجله داشتند راضي 
مي شدند بي آنكه افسر پليس بيايد به ما پول بدهند. از 100 
هزارتومان تا يك ميليون تومــان از راننده ها مي گرفتيم. 
درصورتي كه اصال ماشــين ما خســارتي نديده بود و آثار 

تصادف براي قبل بود.
از چند نفر با اين شگرد كالهبرداري كرديد؟

باالي 60نفر. دو سه ماهي مي شــود كه اينطوري اخاذي 
مي كرديم.

طعمه هايتان زن بودند يا مرد؟
فرقي نداشــت. براي ما مهم اين بود كه ماشــين مدل باال 

باشد همين.
چطور دستگير شديد؟

ما اصال شاكي نداشــتيم. اما از بخت بد ما راننده پورشه اي 
دوبار در دام ما گرفتار شد و ماجرا لو رفت. يعني يك بار حدود 
يكي دو  ماه پيش وي را به دام انداخته و از او 500هزارتومان 
پول گرفتيم يك بار هم روز يكشــنبه قبلــي. او انگار ما را 
شناخت و بي آنكه متوجه شويم به پليس زنگ زد. مأموران 

كالنتري نياوران آمدند و ما را دســتگير كردند. بعد هم در 
ماشين ما دفترچه اي پيدا كردند كه مدل ماشين هايي كه تا 
حاال از راننده هايشان اخاذي كرده بوديم و مبلغ هم كنارشان 
نوشته شــده بود و اينطوري بود كه لو رفتيم. راستش ما از 
روزي كه اين نقشه را شروع كرديم هر سرقت را يادداشت 

مي كرديم كه هنگام تقسيم سهم دچار مشكل نشويم.
ايده اين اخاذي ها چطور به ذهنتان رسيد؟

يك بار ماشين پيچيد جلوي ماشــين من و سرنشينان آن 
با همين ترفند يعني ايجاد تصادف ســاختگي از من پول 
گرفتند. من هم تصميم گرفتم بــا برادرانم كه بيكار بودند 
باند اخاذي با همين شگرد تشكيل دهيم. پدر ما بيمار است 
و هفته اي 2ميليون تومان پول دارويش است و بايد اين مبلغ 

را جور مي كرديم.

زورگيري يك ماه پس از آزادي از زندان
ميالد متهم سابقه داري است كه درست يك ماه پس از آزادي از زندان، سرقت هايش را از سر گرفت. او سوار بر 

موتور مي شد و با پرسه زدن در خيابان ها از طعمه هايش با تهديد چاقو و قمه زورگيري مي كرد.

ســرقت ها را بــه 
تنهايي انجام مي دادي؟

گاهي تنهايــي مي رفتم و گاهي 
هم با دوســتم. افــراد را مقابل 
صرافــي، بانك يا طالفروشــي 
شناســايي و بعد تعقيب شــان 
مي كــردم و در جــاي خلــوت 
گيرشــان مي انداختم. سپس با 
تهديد چاقو يــا قمه طال، پول يا 

دالرهايشان را سرقت مي  كردم.

ظاهــرا يك ماه قبل از 
زندان آزاد شده اي، درست است؟

بله. به اتهام سرقت و كيف قاپي زندان 
بودم. بعــد از آزادي به دليل اينكه 
ســابقه دار بودم كار گير نياوردم و 
دوباره سرقت را شروع كردم. هنوز 
يك ماه نشده كه زورگيري را شروع 
كردم اما چــون ســابقه دار بودم 
تصاويرم توسط دوربين ها ثبت شده 

و همين باعث شد كه گير بيفتم.

جنون مادر جنايت آفريد
از اينكه پيگير كار سرباز وظيفه بوديد سپاسگزاريم

چندي قبل پدري از مشكل پسر سربازش و ماندن در هزينه هاي 
درمانش گفته بود و چند روز بعدش يك هموطن او را براي پيگيري 
امور فرزندش از يگان مربوطه و بيمارستان راهنمايي كرده بود. اين 
همدلي ها حتي گفتنش خيلي زيباست و در اين بحبوحه پرآشوب 
جهان مايه دلگرمي مي شود. از اينكه ستوني با اين كاركرد داريد 

قدردانيم.
خواننده قديمي همشهري، عباسي از رشت

زن جواني كه به دليل ابتال به بيماري 
رواني با حمله بــه 2دخترش يكي از جنايي

آنها را به قتل رسانده بود دستگير شد. 

به گزارش همشهري، اين جنايت هولناك ساعت 
3بامداد ديروز در شهرستان مالرد در غرب استان 
تهــران رخ داد. مأمــوران پليــس كــه به دنبال 

تماس  هــاي مردمــي مبني بر درگيــري خونين 
خانوادگي در خانه اي در اين شهر راهي محل حادثه 
شده بودند، پس از ورود به آنجا با پيكر غرق در خون 
2دختر خانواده روبه رو شدند. براساس اعالم مركز 
اطالع رساني نيروي انتظامي غرب استان تهران، در 
بررسي هاي اوليه مشخص شــد مادر تبعه كشور 
افغانستان، 2دختر خود را با ضربات چاقو مجروح 

كرده است اما يكي از مجروحان كه دختري 11ساله 
بود به دليل شــدت جراحــات وارده جان باخت و 
دختر ديگر كه 23ســاله اســت جهت مــداوا به 
بيمارستاني در شهرستان مالرد منتقل و بستري 
شــد. در ادامه و انجام بررسي هاي بيشتر مشخص 
شد كه قاتل داراي ســابقه بيماري اعصاب و روان 

است و تحقيقات در اين پرونده ادامه دارد.

انتشار فيلمي از صحنه كودك آزاري در يكي از روستاهاي عجب شير 
باعث دستگيري پدر كودك آزار شد. متهم مدعي شده كه هدفش 
از اين كار آسيب رساندن به كودكش نبوده بلكه قصد سرگرم كردن 

او را داشته است.
به گزارش همشــهري، از چنــد روز پيش كليپي در شــبكه هاي 
اجتماعي منتشــر شــد كه از كودك آزاري در يكي از روستاهاي 
شهرستان عجب شــير در آذربايجان شرقي حكايت داشت. در اين 

فيلم كودك شيرخواري به چشم مي خورد كه زنجير بزرگي به دور 
گردنش گره زده شده و پدرش در داخل خانه او را به اين طرف و آن 
طرف مي كشد و در اين ميان افرادي كه در خانه حضور دارند به رغم 

شنيدن ناله هاي كودك، به اين ماجرا مي خندند.
به دنبال انتشــار اين فيلم كه باعث جريحه دار شــدن احساسات 
عمومي جامعه شــده بود، دادســتان عمومي و انقالب عجب شير 
دستور پيگيري ماجرا را صادر كرد و به گفته وي با گذشت كمتر از 
6ساعت متهمان توسط عوامل نيروي انتظامي و پاسداران گمنام 
امام زمان در سپاه ناحيه عجب شير دستگير شدند و هم اكنون در 

بازداشت هستند.
در همين حال، فرگل صحاف، مديركل بهزيستي آذربايجان  شرقي 
نيز در توضيح اين ماجرا گفت: در پي انتشــار تصاويري با مضمون 
كودك آزاري در فضاي مجازي، تيمي متشكل از معاونت اجتماعي، 
اورژانس اجتماعي و اداره بهزيستي شهرستان، موضوع را با جديت 

كامل در دستور كار بهزيســتي قرار دادند. با پيگيري هاي الزم از 
جانب اورژانس اجتماعي و همكاري با دادستاني، بررسي ها آغاز شد 
و مأموران پليس فتا خيلي زود موفق شدند هويت متهمان را در يكي 

از روستاهاي شهرستان عجب شير شناسايي كنند.
وي افزود: تيم سيار اورژانس اجتماعي همراه عوامل نيروي انتظامي 
راهي اين روستا شدند و پس از بررسي هاي الزم مشخص شد فرد 
كودك آزار پدر كودك بوده اســت كه در تحقيقاتي گفت: از روي 
عدم آگاهي و جهت سرگرمي و مزاح با كودكش اقدام به اين كار كرده 
اما اقوام نزديكش )عمو و پسرعموي كودك( از موضوع سوءاستفاده 
كرده و آن را در فضاي مجازي پخش و موجب خدشــه دار شــدن 

اذهان عمومي شده اند.
به گفته مديركل بهزيستي آذربايجان شرقي، مسببين به همراه پدر 
كودك به خاطر اقدام ناشايست، در فرماندهي انتظامي شهرستان 
عجب شير در بازداشت به سرمي برند و طي مصاحبه هاي باليني با 

پدر خانواده كه از لحاظ روحي و رواني سالم است، وي به شدت اظهار 
ندامت كرد و گفت كه از روي عمد و به قصد آسيب رساندن و آزار به 
كودكش اين كار را نكرده و صرفا براي ايجاد سرگرمي براي كودكش 

اين كار را كرده است.

 كودك آزاري
براي سرگرمي 

دومين مرحله از طرح صاعقه كه از سوي پليس 
پيشگيري پايتخت و با هدف برخورد با حامالن داخلي

سالح سرد اجرا مي شود، با دستگيري 662متهم 
پايان يافت. به گزارش همشــهري، سردار حسين رحيمي 
ديروز در جمع خبرنگاران گفت: اين مرحله از طرح صاعقه در 

ارتباط با جرائمي بود كه با سالح ســرد رخ مي دهند و در 
جريان آن همكاران من 36۸سارق و زورگير، 145نفر از اراذل 
و اوباش و 149نفر توليد يا توزيع كننده ســالح هاي سرد را 
دستگير و 24واحد صنفي كه محل توليد اين سالح ها بود نيز 

پلمب شد. 

به گفته وي، سارقان و اراذلي كه در اين طرح دستگير شده اند، 
كساني بودند كه با استفاده از سالح سرد سرقت يا قدرت نمايي 
مي كردند و از آنها عالوه بر انواع چاقو و قمه، 10قبضه ســالح 
جنگي و فشنگ كشف شــد و پرونده تمامي افراد دراختيار 

مرجع قضايي قرار گرفت.

صاعقه پليس پايتخت بر سر 662متهم



2 چهارشنبه 24 دي 99  شماره 8136 18 3 0 2 3 6 3 2 ادبوهنر

معرفي28نمايش
راهيافتهبهجشنوارهتئاترفجر

تعــداد 28 اثــر منتخــب از 
نمايش هاي رسيده به دبيرخانه 
ســي ونهمين جشــنواره تئاتر 
فجر طبق فراخوان، برگزيدگان 
جشــنواره هاي تئاتر اســتان ها 
و مهمــان در بخــش مســابقه 
نمايش هــاي صحنــه اي ايــن 
رويداد حضور دارند.  به گزارش 

همشــهري، 13نمايش منتخب از ميان آثار متقاضي طبق فراخوان بدون اولويت 
معرفي شدند و 12اثر نمايشي هم به عنوان آثار برگزيده جشنواره هاي تئاتر استان ها 
معرفي و قرار است اجرا شــوند. از ميان آثار منتخب نيز 3نمايش در بخش مهمان 
روي صحنه مي روند. همچنين 25اثر نمايشي نيز در بخش اجراهاي خياباني معرفي 
شدند كه 5اثر نمايشي در بخش مهمان حضور دارند. سي ونهمين جشنواره تئاتر 

فجر به دبيري حسين مسافرآستانه 11 تا 21 بهمن99 برگزار مي شود.

يك نشست بعد از تجمع اعتراضي
اهاليتئاتربهمطالباتخودميرسند؟

بعدازتجمعنمايندگاناصنافخانهتئاترمقابلمجلسشوراياسالمي،درهفته
چهارمديماهخانــهتئاتربابرخيازنمايندگانكميســيونفرهنگيوبرخياز

نمايندگانكميسيونهاجلسهايرادرخانهجديدتئاتربرگزاركرد.
شــهرامگيلآبادي،مديرخانهتئاتر،دليلحضوروتجمعاعتراضيجامعهتئاتر
مقابلمجلسرا،مكاتباتكمنتيجهوبينتيجهباوزارتارشاد،رياستجمهوريو
برخيوزرايذيربطاعالمكردوگفت:»بارهاوبارهامكاتباتيبامسئوالن،نهادهاو
سازمانهايمرتبطانجامومعضالتبيشمارجامعهتئاترمطرحشد.نخستيننامه
درخواستدراينخصوصهمبه24اسفند98برميگرددكهبرايوزيرارشادارسال
شد.گروههايتئاتريجزونخستينمشاغليبودندكهبهدليلشيوعكروناناچاربه
تعطيلياجباريشدند.پسازاين،نامهبعديمستقيمبرايرياستجمهوريارسال
شدورونوشتآنبرايآقاينوبخت،رئيسسازمانبرنامهوبودجهوآقايصالحي،
وزيرارشادبود.ازآنزمان،بهترتيبدرماههايمختلف،درخواستهايمتعددي
برايسايرنهادهاوسازمانهايدولتيارسالشد؛هرچندكهبرتماميايننامهها
دستورصادرشدهوجلساتبسياريدرخصوصپيگيريآنهاتشكيلشده،اماهيچ
نتيجهقابلقبوليبرايجامعهتئاترنداشت؛بنابراين،ناچارشديمكهمطالباتخود

رابهعنواننمايندهازجامعهتئاتريكشور،بهمجلسارائهبدهيم.«
وييادآورشد:»اينشرايطســختازابتداقابلپيشپينيبودودرمكتوبههاي
متفاوتشرايطوآيندهمحتملراتوضيحداديم،اماكسينشنيد.اين6خواسته
جامعهتئاتر،خواستههاييمعقولومنطقياستكههركسيبهطورطبيعيبايد
ازبرنامهريزانيككشورانتظارداشــتهباشدومطالباتانباشتههنرمندانتئاتر
باعثشدهدراينزمانكامالبهتنگبيايند.«درادامهايرجرادهمبهعنوانرئيس
هيأتمديرهخانهتئاترعنوانكرد:»متأسفانهعالوهبرتعدادبيشماريازهنرمندان
تئاتركهدراينايام،شغلخودراازدستدادهاند،براياشتغالزاييهنرمندانجوان

وفارغالتحصيالناينحوزه،تدبيريانديشيدهنشده.پيشازايندرمركزشوراي
ساختوحمايتداشتيمكهچندسالاستاينشوراهاازبينرفتهو20درصداز
فروشبليتهمبرايسالنبرداشتميشــود.عالوهبراين،9درصدبرايماليات
و16.9درصدهمبرايبيمهافرادكسرميشــود.اينمبالغرابههزينهاجارهبهاي
سالنهااضافهكنيد.بااينشــرايط،وضعيتيايجادشدهكهمابرايقيمتگذاري
بليت،دچارمشكلميشويم.دراينشرايط،تمامحمايتهاهمازجامعهتئاترحذف
شدهاست.«نكتهديگريكهدراينجلسهاشارهشد،بحثبيمههنرمندانبودكه
ازسويبهزادفراهانيمطرحشد.ويگفت:»هنرمنداناينحرفه،هيچپشتوانهاي
برايايامبيكاريخودندارندومطالبهاصليآنها،تأمينحقوحقوقبيكاريورفع
مشكالتبيمهشاناست.«درادامهنيزنمايندگانمجلسمباحثيرامطرحكردند.
قاضيزادههاشمي،ازنمايندگانكميسيونفرهنگيوتلفيقمجلسعنوانكردكه
تاكنونوزارتارشاداقداميبرايمطالباتهنرمنداننداشته.ويگفت:»تمامتالش
خودرابرايافزايشبودجههنرمنداندررديفحمايتبرايتأميناجتماعيوتوليد
تئاترانجامميدهيم؛هرچندكهتاكنوندرخواستپيگيريازطرفوزارتارشاد
جهتمطالباتهنرمندانبهمجلسارائهنشدهاست.وزارتارشادبراياحقاقحقوق

هنرمندانبايدمطالبهگرباشد،امااينمطالبهگري،اساساانجامنميشود.«

ث
مك

تجربهبازگشاييدوبارهسالنهاينمايشيدراين
ماههايپرفرازونشــيبديگرگروههاينمايشي
وصاحبانتماشــاخانههايخصوصيراخوشحال
نميكند؛چراكــهتجربهآغازاجــرايبرخياز
گروههاوفعاليتبرخيتماشاخانههادرتابستان
رضايتيبهدنبالنداشــتهوبابازگشــاييمجدد
كارگردانانتئاتروصاحبانســالنهاينمايشي
معتقدندكهدراينوضعيتتماشاينمايشاولويت
تماشاگراننيستوگروههاينمايشينيزباتوجه
بهعدمحمايتهاووضعيتاقتصــاديبراياجرا
درســالنها،مخصوصاتماشاخانههايخصوصي

ريسكنميكنند.

تعامليبينمركزوارشادديدهنميشود
شــاهين چگيني، يكي از اعضاي هيأت مديره انجمن 
صنفي تماشــاخانه هاي ايران درباره اين بازگشــايي 
مجدد به همشهري مي گويد: »در ميان اين تعطيلي ها 
و بازگشــايي ها مهم ترين اتفاقي كه مي افتد، نبود يك 
سياست و برنامه ريزي منسجم است. ما هيچ برنامه اي 
براي اتفاق هايي چون بازگشــايي ســالن ها و تعطيلي 
يكباره آنها نداريم. به جاي آنكه با مركز هنرهاي نمايشي 
تعامل داشته باشيم، اخبار بازگشايي را از جرايد متوجه 
مي شويم و اين وضعيت باعث مي شود هيچ آمادگي قبلي 
نداشته باشيم.« چگيني در ادامه اضافه مي كند: »هيچ 
ارتباطي از طريق وزارت ارشاد با فضاهاي فرهنگي وجود 
ندارد؛ به طور حتم پيش بيني هايي در جلســات مطرح 
مي شود كه احتمال بازگشــايي وجود دارد، اما به دليل 
آنكه تعامل نيست ما در لحظه متوجه مي شويم. هميشه 
منتظر صدور نامه يا دســتورالعمل هستيم، اما خبري 
نيست و به همين دليل كه بي خبريم برنامه ريزي اوليه 
هم نداريم. اگر سالن هاي تئاتر اجازه اجرا دارند، اول بايد 
گروه ها راضي به اجرا باشند و دوم آنكه تماشاگران براي 
اجراي نمايش به ســالن ها بيايند و همه اينها زمان بر 
خواهد بود. از پيشــنهاد اجرا تا بازبيني و تمرين و آغاز 
اجرا 3هفته نياز داريم و عمال كاري نمي توان انجام داد.« 

گروههاترجيحميدهندصبركنند
چگيني معتقد اســت، تا زماني كه شــرايط به همين 

شكل، سبك و سياق باشد، مشكلي برطرف نمي شود؛ 
چراكه مشكل اصلي برطرف نشده و كسي نمي تواند 
كاري انجام دهند. وي با اشاره به اينكه تماشاگران در 
اين وضعيت مبهم ريسك نمي كنند تا براي تماشاي 
نمايش به تماشاخانه ها بيايند، توضيح مي دهد: »در 
اين اوضاع نمي توان روي تماشاگران حساب باز كرد و 
گروه ها نيز با توجه به هزينه هايی كه براي اجرا تحميل 
مي شود، ريســك اجرا در اين شرايط را نمي پذيرند و 
ترجيح مي دهند صبر  كنند تا وضعيت اجرا بهتر شود.«

واميكهشرايطسختدارد
چگيني در ادامه به حمايت ها اشاره مي كند و اينكه در 
طول اين 10 ماه هيچ اتفاقي نيفتاده و تنها كار مركز 
ارائه وام بوده. وي ادامه مي دهد: »براي ارائه وامی ناچيز 
آنقدر شرايط سختي گذاشته شده كه كسي اقدامي 
نمي كند. در اين مدت هيــچ اتفاقي صورت نگرفته و 

در اين شرايط نمي توان از گروه ها توقع اجرا داشت.« 
تقريبا وضعيت تماشــاخانه هاي خصوصي يكســان 
است و در اين مدت چند سالن نمايشي بسته شده و 
تماشاخانه هايي كه فعاليت دارند با توجه به وضعيت 
موجود بالتكليف هستند. البته بخش دولتي هم از اين 
امر مستثنا نيست؛ هر چند برخي از سالن هاي دولتي 
مانند تئاترشهر از چند ســالني كه دارند ميزبان يك 
نمايش مي شوند، اما آماده سازي گروه ها و اعتمادسازي 
براي حضور تماشــاگران براي آنها هم پروسه خود را 
دارد. تاالر مولوي در اول تابســتان و بعد از بازگشايي 
توانســت چند نمايش موفق را روي صحنه داشــته 
باشد؛ نمايش هايي كه به نسبت آن زمان، تماشاگران 
قابل قبولي داشتند. اما اميرحسين حريري، مدير مركز 
تئاتر مولوي درباره بازگشايي مجدد به آيتم هايي اشاره 
مي كند. وي به همشهري مي گويد: »اول تير ناگهان 
اجازه اجرا داده شــد و بعد در مهر ماه توقف اجراها را 

داشــتيم و امروز زمزمه هايي به گوش مي رســد. ما 
همچنان آمادگي ميزباني تا پايان ســال را داريم. اما 
4نكته وجــود دارد؛ اول آنكه تا پايان ســال به لحاظ 
بازه هاي زماني، ترافيك جشنواره تئاتر فجر را داريم كه 
با توجه به  نوع برگزاري فرصت درستي براي اجراهاي 

عمومي نمي گذارد.« 

قوانينيكهباآغازاجراهامغايرتدارد
حريري ادامه مي دهد: »نكتــه دوم آمادگي گروه هاي 
نمايشي اســت. در اين مدت، تمرينات متوقف بوده و 
نمايش ها براي اجراي مجدد نيازمند زمان هستند كه 
اين خود براي گروه ها و مديران ســالن، زمان از دست 
رفته اي است. نكته سوم هم اين است كه با توجه به اينكه 
تئاتر در دسته سوم مشــاغل بوده و تا ساعت 18اجازه 
فعاليت دارد، نوع عرضه فعاليت هاي نمايشــي و اجراي 
عمومي نمايش ها در عمل مختل مي شــود. نمي توانيم 
توقع داشته باشيم كه تماشــاگران در يك ساعت هاي 
 خاص به تماشــاي نمايــش بيايند يا گروه هــا قبل از 
ساعت 18اجرا داشته باشند.« نكته آخري كه حريري به 
آن اشاره مي كند، جلب اعتماد تماشاگران براي حضور 
در سالن هاي نمايشي است. مدير تاالر مولوي در توضيح 
بيشتر مي گويد: »استاندارد سازي  ســالن ها  در اجراي 
پروتكل هاي بهداشتي و همچنين جلب اعتماد دوباره 
تماشاگران براي حضور در سالن هاي نمايشي بسيار مهم 
است كه در تئاتر نيازمند هزينه و زمان است. اگر بخواهيم 
تئاتر موفقي داشته باشيم، نفع آن نيز بايد دوسويه باشد؛ 
گروه هاي نمايشي اجراي خوب و پرتماشاگر داشته باشند 
و تماشاگران هم در يك امنيت بهداشتي اجرا را ببينند 
و همه اينها مستلزم اين است كه مركز هنرهاي نمايشي 
به عنوان متولي بتواند با ســتاد مقابله با كرونا و وزارت 
بهداشت تعامل هاي نزديك داشته باشد.« تقريبا 4روز از 
اجازه آغاز فعاليت هاي هنري ازجمله تئاتر مي گذرد، اما 
عدم حمايت ها از يك سو و از سوي ديگر مغايرت داشتن 
فعاليت هاي نمايشي با مواردي چون منع فعاليت بعد از 
ساعت 18و همچنين تردد بعد از ساعت 21باعث شده تا 
گروه ها و مديران سالن هاي نمايشي همچنان بالتكليف 
باشــند و اين بالتكليفی در 2ماه آينده تا پايان سال نيز 

ادامه خواهد داشت.

گروه هاي نمايشي تا چه اندازه مشتاق بازگشايي مجدد تئاتر هستند

مشكالت بازگشايي سالن ها در 2 ماه پاياني سال از زبان تماشاخانه داران 
تئاتر منتظر مي ماند 

فهيمهپناهآذر
روزنامه نگار

تجسمي

شــرايط و ضوابط خريد كتاب در نخستين  
نمايشگاه مجازی كتاب تهران، اعالم شد.  

به گزارش همشــهري، نخستين نمايشگاه 
مجازی كتاب تهــران از اول بهمن ماه آغاز 
مي شود و تا ششــم بهمن ماه ادامه خواهد 
داشت. در شرايط و ضوابط خريد كتاب در  
نخستين نمايشــگاه مجازی كتاب تهران 
آمده است: در اين نمايشــگاه، كتاب های 
منتشر شده از سال 1392 تاكنون از سوی 
ناشران شــركت كننده در نمايشگاه عرضه 

شده است. 
 ســفارش و خريــد كتاب به صــورت 24 
ساعته در ايام نمايشــگاه قابل انجام است.

افزودن كتاب به سبد خريد صرفا به معنی 
رزرو موقت كتاب است و تا زمانی كه مبلغ 

سفارش پرداخت نشود فرآيند خريد تكميل 
نخواهد شد.ضروری است در هنگام خريد 
به مشــخصات كتاب اعم از عنوان، ناشر، 
سال نشــر، قيمت و ... دقت كنيد چرا كه 
پــس از پرداخت و تكميــل فرآيند خريد، 
امكان تغيير يا لغو ســفارش وجود ندارد. 
عالقه مندان می توانند برای اطالع از نحوه 
ثبت نام ناشران ، بن نمايشگاه،  سرويس های 
ارسال محصوالت و سامانه فروش با سامانه 
پاسخگويی نمايشگاه مجازی كتاب تهران 
به شماره 91009898-021 تماس بگيرند.   
همچنين ارســال پيــام از طريــق منوی 
 »تماس با ما« فراهم شده است و متقاضيان 
می توانند از طريق منوی »پشتيبانی« در 

پنل كاربری نيز »تيكت« ارسال كنند.

نامهايبزرگهنرمعاصرايران
درحراجتهران

قرار اســت جشــنواره اي با عنوان »هنر 
زنده است« برگزار شود؛ جشنواره اي كه 
هنرمندان شناخته شــده در بخش هاي 
مختلف، دبيري آن را به عهده گرفته اند. 
بهروز غريب پور، كمــال تبريزي، فردين 
خلعتبري، ســيف اهلل صمديان، محمود 
كالري و مازيار رضاخاني از جمله مديران 
اين جشنواره هستند. اين گروه، نشستي 
را در پرديس تئاتر باغ كتاب برگزار كردند 
و در آن به تشريح برنامه ها و اهداف خود 
 پرداختند. به نظر مي رســد جشــنواره

» هنــر زنده اســت«، تــالش دارد تا از 
گروه هاي جــوان در بخش هاي مختلف 
حمايت كنــد؛ چنان كه كمــال تبريزي 
دبير بخش فيلم جشنواره در اين نشست 
عنوان كرده؛ ما و گروه دوســتاني كه در 
اين جشنواره حاضر هستند، همه در حال 
كاري هستيم كه فكر مي كنم، نتيجه آن 
نسبت به جشــنواره هاي ديگر متفاوت 
باشــد. تمركز ما در بخش ســينما روي 
جوان هاســت؛ اســتعدادهايي كه شايد 
نتوانند در جشنواره هاي ديگر ديده شوند. 

البته اين به معناي آن نيســت كه كسان 
ديگر نمي  توانند در اين رويداد شــركت 
كنند. قطعا حضور پيشكســوتان را هم 
پذيرا هســتيم. همچنين رضا كيانيان، 
كه رياســت شوراي سياســتگذاري اين 
رويداد را برعهده دارد، در اين نشســت 
با اشــاره به اينكه تالش داريم در بخش 
خصوصي كاري براي هنــر انجام دهيم، 
توضيح داد: »اين جشنواره اجازه مي دهد 
كساني واردش شوند كه هيچ وقت ديده 
نمي شوند. چقدر گروه زيرزميني موسيقي 
داريم كه هيچ كار خالفي انجام نمي دهند 

و بيخودي اسم شــان زيرزميني شــده؟ 
يا چه تعــداد بچه هاي جــوان تئاتر در 
شهرستان داريم كه جايي جز جشنواره 
فجر براي ديده شدن ندارند؟ يا بچه هاي 
جواني كه فيلم كوتاه مي ســازند و ديده 
نمي شوند.« فردين خلعتبري نيز در ادامه 
صحبت هاي كيانيان درباره موســيقي، 
يادآور شد: »موســيقي غيرمجاز وجود 
ندارد و جشــنواره »هنر زنده اســت«، 
به ســمتي مي رود كه همه موسيقي ها 
بتوانند خودشان را عرضه كنند. در عرصه 
موسيقي حرفه اي متأسفانه رقابت اتفاق 

نمي افتد. درصورتي كه افــراد حرفه اي 
در حوزه هاي ديگر وارد جشــنواره هاي 
مختلف شــده و به راحتي بــا جوان ها به 
رقابــت مي پردازند، اما افــراد حرفه اي 
در موســيقي زيــاد راغب بــه رقابت به 
اين صورت نيســتند. بــراي اينكه ما از 
حضور هنرمندان جــوان ولي حرفه اي 
در اين جشــنواره محروم نشــويم، يك 
بخش غيررقابتــي نيز در ايــن رويداد 
 خواهيم داشــت.« در نشست جشنواره 
»هنر زنده است« كه قرار است  اسفند ماه 
برگزار شود، مطرح شد كه: »مطلقا قرار 
نيست جشنواره  بعد از كرونا از اين حالت 
دور شــود. ما داريم تمرين مي كنيم كه 
شــرايط نويني را در برگزاري جشنواره 
ايجاد كنيم و اين بســتر را گســترده تر 
كنيــم، بنابراين تأكيــد مي كنيم كه در 
آينده هم جشــنواره هنر زنده اســت را 
به همين شــكل آنالين برگزار خواهيم 
كرد.« و همچنين اعالم شــد كه هنوز با 
هيچ پلتفرمي به قطعيــت براي نمايش 

آثار نرسيده اند.

ســيزدهمين دوره حراج تهران 
جمعه 26دي  برگزار مي شــود. 
به گــزارش همشــهري حراج 
سيزدهم به صورت آنالين است 
و بازديدها و حضور در حراج نيز 
بســيار محدود خواهد بود. در 
پي شيوع كرونا برگزاري حراج 
تهران كه معموالً هر ســال در 
تيرماه و دي ماه برگزار مي شود، 
به تعويق افتاد و حــراج تيرماه 
برگزار نشد. در ماه هاي گذشته 

خبرهايي درباره برگزاري آنالين حراج به گوش مي رسيد و سرانجام 
پس از بهبود نسبي شرايط در هفته هاي اخير مجوز برگزاري حراج 
تهران صادر شده است. رويه حراج تهران اينگونه بوده است كه پيش 
از حراج شماري از آثار در هتل پارسيان به نمايش گذاشته مي شد و 
خريداران و دوســتداران آثار هنري از آثار بازديد مي كردند. به گفته 
روابط عمومي حراج تهران نمايش آثار در هتل پارســيان به صورت 
محدود برگزار مي شود و بازديدكنندگان در گروه هاي ده نفره مي توانند 
به بازديد آثار بروند. پيش از ورود از همه بازديدكنندگان تب سنجي 
مي شود و بازديدها با رعايت كامل مسائل بهداشتي انجام خواهد شد. 
حراج سيزدهم به صورت زنده از سايت حراج و آپارات پخش مي شود 
كه دوســتداران حراج از خانه هايشان به تماشايش بنشينند. بيشتر 
خريدها به صورت تلفني و آنالين انجام خواهد شد و تنها شمار اندكي از 
خريداران عصر جمعه با رعايت اصول بهداشتي و فاصله در محل حراج 
حاضر مي شوند و ديگر مهمانان و صاحبان آثار و دوستداران هنرهاي 
تجســمي و... نمي توانند در حراج حاضر شوند. حراج سيزدهم ويژه 
هنر مدرن و معاصر ايران است و 110اثر از آثار هنرمندان رشته هاي 
گوناگون هنرهاي تجسمي در حراج ســيزدهم عرضه خواهد شد. 
مثل هميشه آثار بسياري از نام هاي بزرگ هنر معاصر ايران به حراج 
تهران مي آيد؛ آثار هنرمنداني چون سهراب سپهري، محمد احصايي، 
ابوالقاسم سعيدي، منير فرمانفرماييان، محمدعلي ترقي جاه، پروانه 
اعتمادي، پرويز تناولي، ژازه تباتبايي، بهجت صدر، ماركو گريگوريان، 
رضا مافي، منصور قندريز، غالمحســين نامي، ليلي متين دفتري، 
سيراك ملكونيان، آيدين آغداشلو، فريده الشايي، عباس كيارستمي 
و... . آثار هنرمندان جوان تري مثل عادل يونسي، حميد هادي نژاد، 
جالل الدين مشمولي، شهريار احمدي، تيمو ناصري، گلناز فتحي، 
افشين پيرهاشــمي، مونا پاد و عليرضا آستانه نيز در حراج سيزدهم 

عرضه خواهد شد.

سيزدهمين دوره حراج تهران عصر جمعه به صورت آنالين برگزار مي شود

 جشنواره اي براي زنده ماندن هنر 
و هنرمنداني كه ديده نمي شوند

چگونهازنمايشگاهكتابمجازيخريدكنيم تالشبرايزندهماندنهنر

»عصرجديد«دوبارهبهتلويزيونمیآيد
ضبط »عصر جديد« با ايجاد تغييراتی، دوباره از سرگرفته شده است 

و اين برنامه پس از 5 ماه وقفه، دوباره به آنتن شبكه سه بازمی گردد.
به گزارش همشهري به نقل از خبرآنالين توليد مسابقه »عصرجديد« 
با اجرای احسان عليخانی، با تفاوت نســبت به گذشته، دوباره آغاز 
شده است. در ضبط سری جديد اين مسابقه تلويزيونی كه بر اساس 
شيوه نامه های ابالغی ستاد ملی مقابله با كرونا تغييراتی در آن انجام 
گرفته است، اجرای هر گروه يا فرد شركت كننده به طور مجزا در يك 
روز خاص ضبط می شود و داوری بر اساس ويدئوی تصويربرداری شده 
از اجرا در روزی ديگر، توسط هيات داوران متشكل از امين حيايی، 

بشيرحسينی، آريا عظيمی نژاد و رويا نونهالی، صورت می گيرد.
عصرجديدی ها اين تغيير را هرچند مساله ساز و زمان بر می دانند، اما 
معتقدند در اين روزها كه جامعه نياز به تفريح و سرگرمی دارد، برای 
اوقات فراغت آنها و احترام به بيننده، اين شيوه توليد را برگزيده اند 
و به اين شيوه، گروه های شــلوغ مجبور به حضور همزمان در محل 
استوديوي ضبط برنامه نيستند، زمان حضور هر گروه شركت كننده 
در فضای توليد برنامه كاهش يافته است و در زمان ضبط بخش داوری 
اصلی نيز از هر گروه تنها يك نماينده در برابر داورها حاضر می شود.

مرحله مقدماتی و مرحله دوم »عصر جديد«، در نيمه ابتدايی امسال 
پخش شد و پروژه دو مرتبه به علت شرايط ويژه ايام كرونايی تعطيل 
شد و حاال پس از 5 ماه وقفه، به زودی مرحله نيمه نهايی اين مسابقه 

استعداديابی روی آنتن شبكه سه خواهد رفت.
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   مطالبات معترضان 
سياسي: بدون شك بخشي از مطالبات 
معترضان عراقي به مســائل سياسي 
برمي گردد؛ مطالباتــي كه در حقيقت 
بــا وعده هــاي مصطفــي الكاظمي، 
نخست وزير عراق طي يك سال گذشته 
گره خــورده بود، امــا هيچ كدام رنگ 
واقعيت را به خود نديد. ازجمله مهم ترين 
وعده هاي بي نيتجــه الكاظمي، مقابله 
با فســاد اداري، مهار گروه هاي مسلح 
خارج از كنترل قانــون و البته پيگيري 
پرونده سركوب اعتراضات مردم عراق 

در سال2019 بوده است.
اقتصادي: بيكاري، مهم ترين سرفصل 
اعتراضات اقتصادي شهروندان عراق 
طي سال هاي گذشته بوده است. اگرچه 
حاال و با سقوط چشمگير نرخ ارز، بايد 
فقر را هم به آن اضافه كرد. اقتصاد عراق 
طي دو دهه گذشته هنوز موفق به عبور 
از ميراث دوران تحريــم و خرابي هاي 
به جامانده از جنگ با آمريكا نشده است. 
بر اين اساس، بخش عمده اقتصاد عراق 
نه براساس توليد، بلكه با تكيه بر واردات 
مديريت مي شود. تدوام اين وضعيت، 
در كنار افزايش فشــارهاي معيشتي، 
خشم شــهروندان عراقي را به دنبال 

داشته است.
خدماتي: قطعي هاي مكــرر برق و آب 
به جزئــي جدايي ناپذيــر از واقعيت 
اجتماعي عراق تبديل شــده اســت. 
ريشــه اين بحران، به سال هاي تحريم 
)عدم دسترسي به خدمات تاسيساتي 
مدرن( و البته تخريب زيرساخت هاي 
مدني در جريان حمالت هوايي آمريكا 
و پس از آن، بحران داعش برمي گردد. 
اگرچه طي سال هاي اخير گام هايي براي 
كاهش بحران عراق در حوزه برق و آب 
برداشته شــده، اما اين اقدامات از ديد 
شهروندان معترض عراقي به هيچ عنوان 

كافي نيست.

كيوسك

 يك هفتــه بعــد از حمله 
طرفداران دونالد ترامپ به گزارش

ساختمان كنگره آمريكا و 
يك هفته مانده به برگزاري مراسم سوگند 
جو بايدن، نگراني از آشوب دوباره، شهرهاي 
مختلف آمريكا را در حالت آماده باش قرار 
داده است. هشــدار پليس فدرال آمريكا 
درباره احتمــال تظاهرات مســلحانه در 
شهرهاي مركزي همه 50ايالت و پايتخت 
اين كشور در روزهاي آينده، ديروز تبديل 
به خبر نخست بيشتر رســانه هاي آمريكا 

شد. 
برخــي مقام هاي رســمي در گفت وگو با 
آسوشيتدپرس اعالم كردند كه اف بي آي 
در اطالعيه داخلي خود هشــدار داده كه 
تظاهرات سراســري ممكن است از شنبه 
هفته آينده آغاز شــود و تا مراسم معارفه 
بايــدن در 20ژانويه )اول بهمــن( ادامه 
داشته باشــد. در اين اطالعيه آمده است: 
»تظاهرات مســلحانه در مركز 50ايالت 
دست كم از 16 تا 20ژانويه و در پايتخت 
آمريكا از 17 تا 20ژانويه برنامه ريزي شده 
اســت.« با اين حال، بايدن روز دوشنبه 
گفت كه از اداي ســوگند در ســاختمان 
كنگره هراســي ندارد. گفته مي شود اف 
بي  آي 2هفته پيش نيــز اطالعيه داخلي 
ديگري منتشر كرده بود كه در آن نسبت 
به احتمال حملــه مســلحانه به مجلس 

نمايندگان هشدار داده بود.
مقام هاي فــدرال به پليس هــاي محلي 
اعــالم كرده اند كــه تمهيــدات امنيتي 
ساختمان هاي كنگره را در سرتاسر آمريكا 
تشديد كنند. ترامپ نيز روز دوشنبه اعالم 
»وضعيت اضطراري« كرد؛ براين اســاس 
وزارت امنيت ملــي آمريكا تا 24ژانويه در 
آماده باش خواهد بود. قرار اســت 15هزار 
نيــروي اداره گارد ملي آمريــكا هم براي 
مقابلــه با هر نوع آشــوب آماده باشــند. 
دنيل هوكانســون، رئيس اين اداره گفت: 
»ما همه نقاط كشــور را رصد مي كنيم تا 
مطمئن شويم همه  چيز تحت كنترل است. 
نيروهاي ما در همه ايالت هــا با نيروهاي 

محلي همكاري نزديك دارند.«
از ســوي ديگر، شــهردار واشــنگتن از 
آمريكايي ها خواسته براي مراسم تحليف 
به اين شهر ســفر نكنند. ســازمان ملي 
پارك هاي آمريكا هم اعالم كرده كه بناي 
يادبود واشــنگتن به دليل خشــونت هاي 

احتمالي تعطيل شده است.
اين در حالي است كه همزمان با روزهاي 
آخر رياســت جمهوري ترامپ، فراخوان 
برگزاري تظاهرات توسط گروه هاي تندرو 
هفته هاست كه در فضاي مجازي آغاز شده 

اســت. به گزارش بي بي ســي، پست هاي 
هواداران ترامپ و گروه هــاي افراطي در 
شبكه هاي اجتماعي نشــان مي دهد كه 
برنامه هــاي گوناگونــي بــراي تجمع در 
روزهاي مختلف تدارك ديده اند؛ ازجمله 
17ژانويه در شــهرهاي سراســر كشور و 

20ژانويه در شهر واشنگتن.
براســاس اطالعيه داخلي اف بي آي، يك 
گروه نيز بــراي »يورش« بــه دولت هاي 
فدرال و محلي در سرتاسر كشور درصورت 
بركنــاري ترامــپ فراخوان داده اســت. 
درخواســت ها براي اســتعفا، بركناري و 
استيضاح ترامپ در روزهاي گذشته و بعد 
از حادثه كنگره در ميان دمكرات ها و برخي 

جمهوريخواهان شدت گرفته است.

تنظيم اليحه استيضاح
دمكرات هــاي كنگــره آمريــكا، اليحه 
استيضاح ترامپ به جرم »تحريك شورش« 
و تشويق هوادارانش به تجمع در ساختمان 
كنگره را آماده كرده اند و اين اليحه امروز 
بعدازظهر به وقت ايران رأي گيري مي شود. 
نانسي پلوسي، رئيس مجلس نمايندگان 
آمريكا قبال گفته بود درصورتي كه مايك 
پنس، معاون رئيس جمهور اين كشور زير 
بار اجراي متمم 25 قانون اساســي نرود، 
فرايند اســتيضاح ترامپ را آغاز مي كند. 
براساس اين متمم، معاون رئيس جمهور 
آمريــكا مي توانــد درصــورت ناتوانــي 
رئيس جمهور در انجام وظايفش، اداره امور 
كشور را در دست بگيرد. اما اين طرح فعال 
با مخالفت جمهوريخواهان و پنس روبه رو 

شده است.
اليحه استيضاح بعد از تصويب در كنگره 
بايد به تأييد نمايندگان سنا برسد. به نوشته 
ان بي سي نيوز، برخي دمكرات هاي كنگره 
معتقدند كه اليحه استيضاح بايد ديرتر و 
بعد از گذشــت 3 ماه نخست دولت بايدن 
به سنا ارسال شود تا رئيس جمهور جديد 
فرصت پيش بــردن طرح هايش و گرفتن 
تأييد مقام هاي كاخ سفيد را از قانونگذاران 
داشته باشد. ميچ مك كانل، رهبر اكثريت 
جمهوريخواه سنا نيز گفته كه اين مجلس 
زودتر از بعدازظهر روز برگــزاري معارفه 
بايدن نمي تواند اليحه را دريافت كند، مگر 
اينكه همه سناتورها براي تحويل زودتر آن 

اجماع كنند.
در اين اليحه همچنين به اتهام هاي ديگري 
مانند ادعاهاي مكرر ترامپ درباره تقلب و 
دزدي در انتخابات و تماس تلفني 2هفته 
پيش او با يك مقام ارشــد ايالت جورجيا 
براي پيدا كردن رأي بيشتر براي او، اشاره و 
گفته شده كه اين تالش ها موجب »به خطر 

افتادن امنيت آمريكا« شده است.
بــه ايــن ترتيــب ترامــپ نخســتين 
رئيس جمهور در تاريخ آمريكا خواهد بود 

كه 2بار اســتيضاح مي شود. دمكرات هاي 
كنگره سال گذشته نيز به استيضاح او رأي 
دادند كــه در نهايت با وتوي ســنا روبه رو 

شدند و طرحشان ناكام ماند.

بايدن در دام جنگ تجاري ترامپ
ترامپ در آخرين روزهاي حضور خود در 
كاخ سفيد در حال ايجاد زمينه هاي جنگ 
تجاري اســت تا تالش هاي بايدن براي از 
سرگيري اتحاد جهاني را با مانع روبه رو كند. 
دولت آمريكا در هفته هــاي اخير به ويژه 
تعرفه هاي جديد بــراي كاالهاي اروپايي 
وضع كرده اســت. كشــورهاي خارجي و 
شــركت هاي آمريكايي كه از اين تعرفه ها 
آســيب ديده اند در حال ترغيب بايدن به 
برداشتن ماليات هاي ســنگين به ويژه در 
مورد كاالهايي مانند آلــو مينيوم و فوالد 
و كاالهاي چيني مــورد نياز كارخانه هاي 
اين كشور هســتند. به اعتقاد آنها، اين كار 
مي تواند اعتماد متحدان آمريكا را دوباره 
جلب و اقتصاد اين كشــور را كــه از كرونا 

آسيب جدي ديده، احيا كند.
پوليتيكو در گزارشي نوشت؛ اما بايدن با لغو 
يا كاهش تعرفه هاي تجاري چين از يك سو 
ممكن اســت به اتهام نرمش با چين مورد 
انتقاد جمهوريخواهان قرار بگيرد و از سوي 
ديگر با واكنش منفي توليدكنندگان داخلي 
كه از اين تعرفه ها سود برده اند، روبه رو شود. 
تيم بايدن اعالم كرده كه آنها قبل از لغو هر 
نوع تعرفه اي در مورد پكن، رابطه تجاري 
2كشور را مورد موشكافي قرار خواهند داد.

چالش اصلي بايــدن در حــوزه تجارت 
خارجــي، رويارويي با چيــن خواهد بود. 
اين كشور نه فقط يك رقيب، بلكه دومين 
شــريك بزرگ تجاري آمريكاست. هدف 
بايدن، تشكيل يك بلوك جهاني است تا 
چين را تحت فشــار قرار دهد و مشكالت 
طوالني مدت با اين كشور در حوزه تجارت 
مانند توليد مازاد فــوالد را برطرف كند. 
تيم بايدن اميدوار است با مشاركت دوباره 
با نهادهــاي بين المللي مانند ســازمان 
ملل متحد و ســازمان تجارت جهاني كه 
ترامپ به آنها پشت كرد، بتواند كشورهاي 
بيشتري را از زمين چين به ميدان آمريكا 

بياورد.
امــا چنيــن برنامه هايي با ريســك هاي 
سياسي مختلفي روبه رو خواهد شد. وقتي 
ترامپ  رئيس جمهور شد آمريكا را از پيمان 
مشاركت 2ســوي اقيانوس آرام »ترنس 
پســيفيك« خارج كرد. اگــر بايدن قصد 
برگشــت به اين پيمان را داشــته باشد با 
واكنش مخالفان كه آن را برخالف منافع 
آمريكايي هــا مي دانند، روبــه رو خواهد 
شــد و اگر اين كار را نكند به چين فرصت 
گسترش نفوذ تجاري بيشتر در اين منطقه 

را مي دهد.

روزنامه العربی الجديد ]قطر[

روزنامه ژاپن تايمز ]ژاپن[

روزنامه فايننشال تايمز ]انگليس[

عصر سيليكون ولی

ژاپني ها؛ مخالف المپيك

انتقاد مركل از بسته شدن 
حساب توييتري ترامپ 

»همه بايد نگران باشند؛ نفوذ و قدرت شبكه های 
اجتماعی به سطح غير محدودی رسيده است«. 
روزنامه العربی الجديد گزارش خود درباره وجهه 
جديد شبكه های اجتماعی را با اين جمالت آغاز 
می كند. موضوع قدرت گرفتن اين شبكه ها پس از 
حذف تمامی حساب های كاربری ترامپ بار ديگر 
توجه افكار عمومی در سراسر دنيا را به خود جلب 
كرده است. العربی الجديد می نويسد: آنچه بر سر 

ترامپ آمد، تنها نوک كوه يخ است.

روزنامه ژاپن تايمز نوشته است كه 80 درصد 
از مردم اين كشــور در نظرسنجي ها گفته اند 
كه بازي هاي المپيك تابســتاني توكيو يا بايد 
لغو يا به زماني ديگر موكول شوند. اين بازي ها 
قرار بود تابستان سال گذشته ميالدي برگزار 
شوند اما به دليل شــيوع كرونا به سال 2021 
موكول شــدند. حدود 70 درصد از مردم هم 
اعالم كرده اند از عملكرد دولت ژاپن براي مهار 

ويروس راضي نيستند.

جهان نما

آتش خشم عراقي ها باز هم شعله ور شد

باز هم شــهرهاي جنوبــي عراق 
شــاهد ناآرامي هاي خياباني است؛ 
ناآرامي هايي كه به بخشي از هويت 
سياسي و اجتماعي اين كشور طي ســال هاي اخير تبديل شده 
است. به گفته رسانه هاي محلي عراق، درگيري هاي شب گذشته 
معترضان با نيروهاي امنيتي عراق در شهر ناصريه، با دستگيري 
بيش از 100نفر و خسارات گسترده به اموال عمومي در بخش هاي 
مركزي شهر به پايان رسيده است. ناصريه در مركز استان ذي قار 
)ميان بصره و نجف( ازجمله مهم ترين كانون هاي اعتراضي شيعيان 
به شمار مي رود كه نقش مهمي در تحوالت سياسي عراق، دست كم 

در 4سال گذشته داشته است.
به  نوشته روزنامه العربي الجديد، دولت الكاظمي با تكيه به مجموعه 
اقداماتي نظير تغيير بدنه فرمانداري ها و ايجاد جو امنيتي گسترده 
در شهرهاي جنوب خواهان جلوگيري از تكرار اعتراضات خياباني 
است. بر اين اساس، تمامي كانون هاي اعتراضي ازجمله ناصريه، 
بصره، نجف و... در روزهاي گذشته شاهد حضور چشمگير نيروهاي 
ضد شورش بوده كه مســتقيما از نخست وزير دستور مي گيرند. با 
اين حال اما به نظر مي رسد هيچ چيز مانع از بازگشت معترضان به 
خيابان ها و حتي برپايي مجدد خيمه هاي تحصن در ميادين شهرها 
نخواهد بود. جالب آنكه 
دولــت الكاظمي، خود 
در پي همين اعتراضات 
خيابانــي بر ســر كار 
آمده كه امروز خواهان 
جلوگيــري از تكرار آن 
است. به گزارش شبكه 
الجزيره، شــيوخ عشاير 
الناصريه در ابتداي هفته 
جاري شكايتي را عليه 
كاظم السهالني، مشاور 
نخست وزير به دستگاه 
قضايــي عــراق تقديم 
كرده انــد؛ چراكه گفته 
مي شود او دستگاه هاي 
مشــخصا  و  امنيتــي 
نيروهاي ضد شورش را 
به اعمال خشونت عليه 
معترضان در شهرهاي 
جنوبي تشــويق كرده 
اســت. تمــام اينها در 
حالي است كه مصطفي 
الكاظمي در آغــاز كار 
دولت خود وعده داده بود 
با عوامل سركوب خونين 
اعتراضات مردمي عراق 
تابســتان2019  در 

برخورد خواهد كرد.
همزمان با ازســرگيري 
ناآرامي هاي خياباني در 
جنــوب، فراخوان هايي 
نيــز بــراي اجتماعات 
مسالمت آميز در بغداد، 
پايتخت عراق در سطح 
شبكه هاي اجتماعي اين 
كشور منتشر شده است. 
ازجمله اين فراخوان ها، 
دعــوت بــراي اجتماع 
مقابل ســاختمان پارلمان عراق در منطقه ســبز بغداد، توسط 
كارمندان قراردادي و پيمانكاري است كه خواهان برخورداري از 
حداقل مزاياي شغلي هستند. براساس بيانيه اي كه توسط جمع 
قابل توجهي از اين كارمندان به امضا رسيده، بودجه سال2021 
عراق هيچ چشم اندازي براي روشن شدن موقعيت اداري اين افراد 
و يا حتي افزايش حقوق و مزاياي آنها درنظر نگرفته است. البته بايد 
درنظر داشت كه بودجه ســال جديد عراق با كسري چشمگيري 
روبه روست. به نوشــته پايگاه بلومبرگ، بودجه2021 اين كشور 
نزديك به 50ميليارد دالر كســري )معادل 46درصد از كل رقم 

بودجه( دارد كه در تاريخ اقتصاد عراق بي سابقه است.
برخي از رســانه ها و حتي سياســتمداران عراقي نسبت به آغاز 
اجتماعات مردمي در بغداد هشــدار داده و آن را مقدمه اي براي 
ازسرگيري دور خشونت در عراق توصيف كرده اند. در واكنش به 
اين هشدارها، نهادها و شخصيت هاي مختلفي، از فرستاده دبيركل 
سازمان ملل به عراق گرفته تا سفير انگليس در اين كشور از دولت 
مصطفي الكاظمي خواســته اند امنيت معترضان را تامين كرده و 

اجازه اعمال خشونت عليه آنان را ندهد.

سقوط دينار و نگراني از بحران معيشتي
براي درك بهتر ابعاد بحران اقتصادي و نارضايتي هاي اجتماعي 
در عراق، مي توان به وضعيت پول ملي اين كشــور نگاهي داشت. 
دينار تنها طي يك ماه گذشته، نزديك به 24درصد از ارزش خود 
مقابل دالر را از دســت داده اســت. به اين ترتيب قيمت هر دالر 
در بازارهاي عراقــي از 1180دينار در حــدود 4هفته به بيش از 
1470دينار رسيده است. سقوط ناگهاني ارز، گراني بي سابقه اي را 
بر بازارهاي عراق تحميل كرده است. در اين زمينه بايد توجه داشت 
كه عراق تقريبا در تمام نيازهاي خود كشوري مصرف كننده است 
و توانايي قابل توجهي براي توليد نيازهــاي خود ندارد. بنابراين، 
افزايش قيمت ارز مســتقيما بر گراني تمامــي كاالهاي مصرفي 
تأثير مي گذارد. تمام اينها در حالي است كه دولت هاي عراق پس 
از سقوط نظام صدام تا دست كم سال2018 كارنامه خوبي در حفظ 
ثبات ارزي و جلوگيري از گران شــدن قيمت دالر به ثبت رسانده 
بودند. اما اين روند طي سال هاي اخير به داليل مختلفي ازجمله 
ارزان شــدن نفت )تنها منبع درآمد عمده دولتــي(، بحران هاي 
منطقه اي و داخلي كه منجر به كاهش سرمايه گذاري هاي خارجي 

شد و البته انتشار ويروس كرونا، متوقف شد.
روزنامه العربي الجديد در توصيف وضعيت كنوني عراق و تأثير آن 
بر معيشت شهروندان مي نويسد: در صورتي كه كاهش ارزش دينار 
با افزايش دستمزدها همراه نباشد، جامعه عراق با انتقال گسترده 
ســاكنان طبقه متوســط به طبقات محروم و افزايش نسبت فقر 

روبه رو خواهد شد.

يك هفته مانده بــه پايان كار 
دولت دونالد ترامــپ، وزارت رويداد

خارجه او همچنان مشــغول 
افزودن افراد، گروه ها و كشــورها به فهرست 
تحريمي خود اســت. به گزارش رويترز، در 
تازه ترين اقدام، مايك پمپئــو، وزير خارجه 
آمريكا، اعالم كــرده كه كوبا را به فهرســت 
كشورهاي حامي تروريسم بازگردانده است؛ 
اقدامي كه كوبايي ها را بار ديگر شامل گروهي 
از تحريم هاي واشــنگتن خواهــد كرد. اين 
تصميم آمريــكا يك روز پــس از افزودن نام 
جنبش انصــاراهلل يمن يا همــان حوثي ها به 

فهرست گروه هاي تروريســتي آمريكا اتخاذ 
شده است. دولت باراك اوباما در سال 2015 
كوبا را از فهرست كشورهای حامی تروريسم 
خارج كرده بود تا زمينه براي پايان تنش ميان 
دو طرف فراهم شود؛ اقدامي كه در نهايت به 
بازگشايي ســفارتخانه هاي دو كشور منتهي 
شــد. روابط دو طرف اما در دولت ترامپ بار 
ديگر بحراني شده و ســفارت آمريكا در هاوانا 
تعطيل شــد. كشــوري كــه در فهرســت 
تحريم هاي آمريكا قــرار مي گيرد، در زمينه 
تراكنش هاي مالي بين المللي دچار مشكالت 

بسيار خواهد شد.

 مطالبه مدني؛ ناجي لندني ها
مقابل آلودگي هوا

تالش انجمن هاي مردم  نهاد در دهه1960 ميالدي به تصويب قانون هواي پاك 
و كاهش شديد آلودگي  هوا طي 3دهه بعد منجر شد

سابقه 200ساله توسعه صنعتي در انگليس، 
در ميانه قرن بيستم، تنها طي چند روز، جان 
بيش از 12هزار نفر را در پايتخت اين كشور 
گرفت؛ فاجعه اي كه به شنيده شدن صداي فعاالن مدني در اين شهر منجر شد 
و در نهايت جان لندن نشينان را نجات داد. انگليس و به خصوص پايتخت آن 
همزمان با آغاز انقالب صنعتي در اروپا در دهه1770 ميالدي رفته رفته به يك 
كارگاه بزرگ تبديل مي شد. همزمان كه جامعه انگليس مدرن مي شد و صنعت 
نبض زندگي را در دست مي گرفت، مردم با پديده جديدي آشنا شدند به نام 
آلودگي هوا. سوخت اصلي كارخانه ها زغال سنگ بود و مردم براي گرم كردن 
خانه هايشان هم زغال سنگ مي ســوزاندند. به همين دليل بود كه زندگي 
مردم لندن طي قرن هاي نوزدهم و بيســتم هميشــه غبارآلود بود. مصرف 
ساالنه زغال سنگ انگليس از 10ميليون تن در سال1800 به 200ميليون تن در 

سال1950 ميالدي رسيد تا روز مرگ فرا برسد.
روز جمعه 5دسامبر1952 مه غليظي فضاي لندن را در بر گرفت. مه آنقدر غليظ 
بود كه مردم در خيابان هايي كه هر روز طي مي كردند هم نمي توانستند راه خود را 
پيدا كنند. طي روزهاي بعد، نه بادي وزيد و نه خورشيد قدرت بخار كردن اين مه 
را داشت. زير اين مه غليظ، دود زغال سنگ كارخانه ها و خانه ها بود كه همچنان به 
آسمان مي رفت. مه اما راه آسمان را بسته بود. لندن در ميانه يك مه-دود بزرگ 
خفه مي شد. لندني ها مي گفتند مه و دود چنان غليظ بود كه حتي نمي توانستند 
پاهايشــان را ببينند. 5روز اين وضعيت ادامه پيدا كــرد و تركيب دود با ذرات 
سولفور معلق در هوا، به سمي مهلك تبديل شد. 12هزار نفر طي اين 5روز جان 
دادند و بيش از 150هزار نفر هم كارشــان به بيمارستان كشيد. هزاران حيوان و 
پرنده هم تلف شدند.در اغلب شهرهاي بزرگ انگليس در خالل قرن نوزدهم و 
بيستم، راشيتيسم، به يك بيماري شايع تبديل شده بود. دليل آن هم جلوگيري 
از رسيدن نور خورشيد به شهرها، به خاطر آلودگي ناشي از سوزاندن زغال سنگ 
بود. آمار دولتي در انگليس نشان مي دهد بين سال هاي 1840 تا 1900 بين 800هزار 

تا 1.5ميليون نفر در اين كشور قرباني آلودگي هوا شدند.
در دهه هاي 1870 و 1880 همزمان بــا اوج گرفتن انقالب صنعتي در انگليس، 
فعاالن مدني و محيط زيســت در كنار هم قرار گرفتند تا به مردم و دولتمردان 
در مورد آينده اين وضعيت هشــدار دهند. اوكتاويا هيل، يكي از نخســتين 
فعاالن اجتماعي بود كه در نيمه دوم قرن بيســتم براي بهبود زندگي مردم در 
شهرها تالش مي كرد. خانم هيل نه تنها براي رفع فقر در جامعه فعال بود، بلكه 
براي نخستين بار كمپين هواي پاک در شهر لندن را راه اندازي كرد. بنياد ملي، 
نهادي بود كه او در سال1895 همزمان با اوج گيري ميزان آاليندگي ها در لندن 
و با كمك برخي نمايندگان مجلس و فعاالن مدني بنيانگذاري كرد. اين بنياد كه 
اكنون بزرگ ترين بنياد غيردولتي در زمينه مبارزه با آلودگي هوا، حفاظت از 
ميراث فرهنگي و محيط زيست در اروپا به شمار مي رود، همچنان در انگليس 
فعال است. اوكتاويا هيل به دنبال تصويب قوانيني بود كه به مردم حق زندگي 
در شهرها را بدهند؛ قوانيني كه محورشــان ضرورت جلوگيري از سوزاندن 

سوخت هاي آالينده، تامين فضاي سبز و مسكن براي مردم بود.
بعد از اوكتاويا هيل، ديگران هم براي مقابله با آلودگي هوا در شهرهاي مختلف 
انگليس فعاليت كردند اما در سايه حركت سريع قطار مدرنيته و توسعه صنعتي 
صداي شان شنيده نمي شد. مه -دود مرگبار اما مجالي داد تا مردم و دولتمردان 
در نخستين كشوري كه به موج انقالب صنعتي پيوســته بود، به خود بيايند. 
آنجا بود كه صداي مطالبه گران هم بلندتر شــد. نتيجه آن بود كه 4سال بعد، 
در سال1956، دولت اليحه هواي پاک را به تصويب رســاند. اين اليحه براي 
نخستين بار، ميزان آاليندگي هاي صنعتي و شهري را قانونمند مي كرد. اليحه 
هواي پاک، مناطقي از شهرها را به عنوان مناطق بدون آاليندگي تعيين مي كرد 
و به مردم براي استفاده از انرژي هاي پاک مثل گاز و برق، يارانه پرداخت مي كرد. 
3دهه طول كشيد تا مردم در شهرهاي بزرگ انگليس بتوانند از شر دود خالص 
شوند و آسمان را ببينند.مطالبه مردمي در سال هاي بعد باعث شد تا دولت در 
سال1968 قانون جديد هواي پاک را تصويب كند. اين قانون محدوديت هاي 
جديد و جريمه هاي ســنگيني را براي صنايع آالينده درنظر گرفت. در لندن، 
شاخص ذرات معلق در هوا از سطح متوسط 600 در سال1890، يعني سال اوج 
آلودگي و نقطه آغاز فعاليت جنبش هاي مدني عليه آلودگي هوا به سطح متوسط 
15 تا 20 رسيده است. با اين حال، فعاالن مدني همچنان به دنبال حذف آالينده ها 
هســتند. انجمن هاي مردم نهادي همچون »دوستان زمين« به دنبال تصويب 
قانون پيشرفته هواي پاک هستند و معتقدند استفاده از بنزين و گازوئيل در 

خودروها تا سال2025 بايد به صفر برسد.

7 روز مانده تا مراسم تحليف بايدن، نگراني از برگزاري تظاهرات مسلحانه در 
سراسر آمريكا، نيروهاي امنيتي را به حالت آماده باش درآورده است

هفته بحراني آمريكا

 محمدامين خرمي 
روزنامه نگار

بازگشت كوبا به فهرست كشورهاي حامي تروريسم آمريكا

در پي بسته شدن حساب كاربري دونالد ترامپ در 
توييتر، آنگال مركل از اين شبكه اجتماعي انتقاد 
كرد. به نوشته روزنامه فايننشال تايمز، مركل 
مسدود شدن حساب توييتری ترامپ را، آن هم 

برای هميشه، »نادرست« دانسته است. 

سمانه معظمي
روزنامه نگار

سياوش فالح پور
روزنامه نگار
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همدرديكلهروعليزادهباخانوادهيكيازقربانيانهواپيماياوكرايني

يكي از كاربران  توييتر نوشته است:»حسين عليزاده و كيهان كلهر، در سالگرد  سقوط 
هواپيماي اوكرايني به ديدن پدر و مادرهاي نگار برقعي كه به همراه همســرش الوند 
صادقي، از  قربانيان آن پرواز بودند رفتند. كيهان كلهر با ســه تار الوند برايشــان چند 

دقيقه اي هم ساز نواخت.«

برقدرشبكههاياجتماعي
ديروز و درست يك روز 
پــس از صحبت هاي 
رئيس سازمان حفاظت 
محيط زيســت، درباره 
اينكه حاضر است روزي 
2 ساعت برق قطع شود 
تا اينكه مازوت سوزانده 
شود، برق بيشتر مناطق 

تهران از صبح به مدت 2 ساعت قطع شد. قطعي برق در ابتداي روز و هنگام فعاليت ادارات 
و مكان هاي ارائه دهنده خدمات همچون دفاتر خدمــات الكترونيك، بحث زيادي در 
شبكه هاي اجتماعي به راه انداخت. الميرا شريفي، مجري شبكه خبر در توييتر پرسيد 

كه برق چه كساني قطع شده است.
هيوا يوسفي، روزنامه نگار از معطلي 2ساعته در دفتر پيشخوان دولت به دليل قطعي برق 

گفته و از قطعي برق در صبح روز كاري گاليه كرده است.
محسن دليلي، هم نوشت: اينترنت شركتي قطع شده، اينترنت موبايل هم گويا با زغال 
كار مي كند از كندي زياد. برق يك سري جاها هم قطع شده است. يكي بگويد دقيقا چه 

خبر است؟
علي هم نوشته بود: اگر مزرعه هاي استخراج بيت كوين، كارشان تمام شد، دستگاه هاي 

خود را خاموش كنند كه برق ما وصل شود.

سالمرگ

مجالتهمشهري:24،بچهها،تندرستي،داستان،دانستنيها،جوان،سرزمينمن،سرنخ
ضمائمهمشهري:استانها،محله،دوچرخه،سهچرخه
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  در دربي94 جــداي از نكات فني 
و نتيجــه هيجان انگيــز 2 بر 2 كه 
جاي پرداختن بــه آن در صفحات 
ورزشي است؛ نمونه موردي مناسبي 

براي رفتار شناســي مربيان 2تيم 
بــود؛ مربياني كه مــا را دلتنگ 
2جنتلمني كردنــد كه در دربي 

رفت فصل پيــش روي نيمكت 2تيم حضور داشــتند. 
مصاحبه هاي بعد از بازي گل محمدي و فكري در فرافكني، 
نپذيرفتن اشتباهات تاكتيكي، حاشــيه رفتن )ماجراي 
حمله به رسول پناه( و قلب واقعيت )نقش داور در نمايش 
ضعيف اســتقالل( عيار مربياني را به نمايش گذاشت كه 
هر حرفي زدند تا نگويند اشــتباه كرده اند. پذيرش خطا 
احتماال كسر شأن مربيان محترمي است كه روي نيمكت 
پرطرفدارترين تيم هاي ايران نشسته اند. اين ميزان برخورد 
ســطح پايين، اين همه توجيه براي پوشاندن خطاهاي 
فني و تاكتيكي و ايــن همه تالش بــراي جلب توجه و 
گريز از مســئوليت پذيري، رقت انگيز بود. كارگردان هاي 
2ســوگلي فوتبالفارســي، 2تيمي كه قلب هاي زيادي 
در تسخيرشان اســت، مسئوليت ناپذيري شان را به رخ 
كشيدند. اين رفتار توجيه گر كه گاهي جرزني هاي زمين 
خاكي را تداعي مي كرد، نشانه ها و معناي زيادي داشت. 
ما با استاداني مواجه شديم كه اتفاقا مصاحبه هاي بعد از 
بازي شان در همان حد از انتظاري بود كه از آنها داشتيم. 
مسئوليت ناپذير و به دنبال حاشيه و جنجال براي مخفي 

كردن ضعف ها و اشتباهات فني.
   رفتار 2سرمربي پرسپوليس و استقالل، نمونه كاملي 
از فضاي مســلط اجتماعي را نمايــان مي كند كه در آن 
هيچ كس حاضر به پذيرش مسئوليت رفتارها و اقداماتش 
نمي شــود. هيچ مديري حاضر نيســت زير بار پذيرش 
اشــتباهاتش برود و در توجيه در اين سرزمين هميشه 
باز است. مي توان هر خطا و اشــتباهي را گردن ديگري 
انداخت و مسئوليت ناكامي را نپذيرفت. مي توان از جيب 
ملت هزينه كرد، سرمايه ها را هدر داد و بعد هم مدعي و 
طلبكار شد. مديريتي كه پاســخ گويي را كسر  شان خود 
مي داند و انتقاد آشفته اش مي كند. لحن مصاحبه محمود 
فكري بعد از دربي به خوبي نشان دهنده اين روحيه مسلط 
است. آشفتن گل محمدي عليه رئيس هيأت مديره باشگاه 
)كه ورودش به پرسپوليس خود حكايتي است جان سوز( 
مرزهاي تازه اي در فرافكني مي گشــايد. مردان هميشه 
طلبكار و مدعي، با گردن هاي افراشــته كه گرچه سطح 
توانايي شان يكسان نيســت ولي رفتارشان نزديك به هم 
است. وقتي به صحبت هاي دســتيار يكي از اين استادان 
گوش مي كنيم هم تصوير پيشكسوت شكست خورده اي 
را مي بينيم كه حتي ديگر پيشكسوت باشگاه هم نيست. 
بوق چي اي است كه بعد از كرونا بايد به جايگاه تيفوسي ها 
بازگردد. مفهوم »كادر فني« با چنين مربياني همان قدر 
با معناســت كه بخواهيم از ليدرها كمك فني بگيريم و 

گره هاي تاكتيكي را به تدبير و تجربه شان باز كنيم.
فوتبال ايراني آيينه تمام عيار جامعه اي اســت كه در آن 
هر چيزي مي تواند بيشــتر از دانش و تخصص در اولويت 
قرار گيرد و در هر ناكامي احتمالي همه ســهم دارند جز 

مقصران واقعي.

سعيدمروتينقد و نظر
 روزنامه نگار 

كاليفرنيا: اداره فدرال حيات وحــش آمريكا تحقيقي را 
براي يافتن فردي كه نام ترامپ را روي بدن يك گاودريايي 
نوشته آغاز كرد. به گزارش ياهونيوز، مقامات اين اداره به 
خبرنگاران گفته اند:  اگرچه آثار جراحت روي پوست اين 
جانور دريايي يافت نمي شود، اما غيرقانوني بودن اين رفتار 
باعث آغاز تحقيقاتی شده است. همچنين مقامات 5هزار 
دالر جايزه براي فردي درنظر گرفته اند كه اطالعاتي درباره 

اين فردخاطي به آنها ارائه كند.

لندن:رودخانه تيمز انگلســتان پس از گذشت قرن ها، 
همچنان آثــار باســتاني را از نقطه اي شســته و با خود 
به ســاحل مي آورد. به گزارش ديلي ميــل، ديروز جوان 
33ساله اي در ســاحل اين رودخانه، بقاياي تير و كماني 
فلزي را يافت كه متعلق به ســالح هاي 900سال پيش 
اســت. به گفته باستان شناســان، اين رودخانه از جايي 
قطعه اي باســتاني را جدا كرده و اندك انــدك با خود به 

ساحل مي آورد.

آمستردام:تلويزيون هلند طي گزارشــي تصويري ضبط 
محموله هاي همبرگر و گوشــتي را كه توســط كاميون ها از 
انگلستان وارد هلند مي شــد به نمايش گذاشت. به گزارش 
گاردين، اگرچه خروج انگلستان از اتحاديه اروپا چند سال به 
طول انجاميد، اما روند اعمال قانون ممنوعيت ورود محصوالت 
گوشتي از اين كشور به كشور هاي عضو اتحاديه اروپا فقط چند 
روز طول كشــيد. به نظر برخي كاربر هاي فضاي مجازي اين 

عجله در اعمال ممنوعيت ها، شگفت انگيز است.

ليون: زني در فرانسه از سال 2017ميالدي در دادگاه هاي 
فرانســه در حال رفت وآمد اســت تا ثابت كند نمرده. به 
گزارش گاردين، از آنجا كه طي پرونده اي كه او در جريان 
آن بايد خســارتي مي پرداخت، مدارك مرگ او كامل و 
به دادگاه ارائه شــد. اكنون دادگاه زنده بودن او را تأييد 
نمي كند. اين زن 54ســاله اما تمام اتهامات جعل اسناد 
و تظاهر به مرگ را رد مي كنــد، درحالي كه زمزمه هايي 

درباره صحت اين اتهام وجود دارد.

3سالتالشبراياثباتزندهبودنضبطمحمولههمبرگروگوشتانگلستانرودخانهايكهآثارباستانيميآوردنوشتننامترامپرويگاودريايي

كارگردانهايفوتبالفارسي

امروز سالروز درگذشــت مردي است كه براي نخستين بار 
پاي شخصيت هاي داستاني مانند آلونسو كيشانوي 

)شواليه پوش( و سانچو پانزا )االغ سوار( را در قالب 
رمان دن كيشوت و ترجمه اين اثر به ايران باز كرد. او 

كه نزديك 70كتاب را به فارسي برگردانده، براي ترجمه يكي از كتاب هايش حدود 
يك سال و نيم وقت صرف كرد. در سال1329 پس از صرف يك سال و نيم وقت 
براي ترجمه »جزيره پنگوئن ها« اثر آناتول فرانس، به زحمت توانست ناشري براي 
اين كتاب پيدا كند اما 3سال بعد كه اين اثر انتشار يافت، به دليل شيوايي و رواني و 
موضوع متفاوت كتاب، آناتول فرانس از رديف نويسندگان بي بازار كه كتابشان  در 
انبار كتابفروشان در ايران خاك مي خورد، بيرون آمد. در سال1333 كتاب »شازده 
كوچولو« نوشته سنت اگزوپري را ترجمه كرد كه بارها تجديد چاپ شد. محمد 
قاضي با ترجمه  رمان دو جلدي»دن كيشوت« اثر سروانتس در سال هاي 1336 تا 

1337 جايزه بهترين ترجمه سال را از دانشگاه تهران دريافت كرد.
محمد قاضي )زاده 12مرداد1292 در مهاباد - درگذشته 24دي1376 در تهران(

محمدقاضي

 حضرتاميرالمؤمنينعليع:من صدق يقينه لم يرتب؛
كسي كه يقينش راست باشد، ترديد نكند.
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دلداركهگفتابهتوأمدلنگراناست
گوميرسماينكبهسالمتنگرانباش

خونشددلمازحسرِتآنلعِلروانبخش
ايُدرِجمحبتبههمانُمهرونشانباش

نگران، چشم به راه و دلواپس است، تماشاگري آشــفته حال و مضطرب. از جانِب 
حافظ، چشم نرگس به شقايق نگران خواهد شد و او تا دم صبح  قيامت نگران است 
كه ز شوق دوست، سر بر لََحد بگذارد؛ همانند كبوتري كه نگران آمدِن شاهين است.
عطار بر آن است كه هر تماشاگِر نگراني، باخبر از عشق نيست: »اي به روي تو، عالَمي 

نگران/ نيست عشِق تو، كارِ بي خبران«
موالنا كه خود، هزار عاشــق دارد به جان و دل، نگرانش؛ دوست را چنين خطاب 

مي كند: »اي يارِ به انكار سوي ما نگران!/ زيرا كه نخورده اي از آن رطِل گران«
سعدي كه همچون همه عالَم نگران اســت تا بداند التفاِت دوست به كه افتد تا او 
يك دم نگرانش باشد؛ مي سرايد: »هر كه سوداي تو دارد، چه غم از هر دو جهانش؟/ 

نگراِن تو، چه انديشه ز بيِم دگرانش؟«
صائب كه از درِ نابسته، پريشان خاطر مي شود و دِل آسوده اش ز چشِم نگران مي لرزد، 
مي گويد: »نگرانم كه چسان پاي گذارم به زمين/ بس كه هر سو دل و چشِم نگران 

ريخته است«

نگرانازپسوپيش

فضاي مجازي چهارراه فخرآباد را بســياري از مردم تهران 
مي شناســند؛ چهارراهي كه به خاطر مسجد 
فخر الدوله و ساختماني كه سال ها در اختيار 
مؤسســه ايران اســكرين بود و به ساختمان 
پرچم معروف شد و بعد تر تخريب و تبديل به 
پاساژ شد. كساني كه از اين چهارراه چندين 
بار عبور كرده باشــند حتما »عمو محمد« را 

ديده و مي شناســند. عمو محمد كسي است 
كه تابستان هاي داغ و زمستان هاي سرِد اين 
چهارراه را ديده است. او كسي است كه وجب 
به وجب و تقريبا تمام مغازه داران اين محل را 
مي شناسد. مغازه داراني كه به گفته خودشان، 
از وقتي آنجا مشغول به كار شده اند عمو حسن 
را ديده اند. او كسي است كه با توان بدني كم اما 

يادداشت

عمومحمددوستداشتنيچهارراهفخرالدوله

محمدرضامرسلي
خبرنگار 

با اراده اي قوي هر روز در اين چهار راه حضور 
دارد و كســب درآمد مي كند. در همان نگاه 
اول نجابت چشــمانش را از باالي ماسك اش 
مي بينم. مي گويد: 35سال است ازدواج كرده، 
اما هيچ وقت دربــاره كارش با ديگران حرفي 
نــزده. تمايلي به مصاحبه رســمي هم براي 
چاپ در روزنامه ندارد. مي گويد دنبال كمك 
ديگران نيستم و به همين روزي حالِل اندكم 
راضي ام. عمو محمد هر روز چندين نسخه از 
روزنامه همشهري را به راننده هاي پشت چراغ 
قرمز مي فروشــد. به خاطر معلوليتي كه دارد 
2عصا زير بغل مي زند و به سختي، ولي با عشق 
كارش را انجام مي دهد. عمو محمد مي تواند 

به خاطر معلوليتي كه دارد راه هاي ديگري را 
براي كسب درآمد انتخاب كند. راه هايي كه 
حتما شما هم پشت چراغ هاي قرمز طوالني 
پايتخت ديده ايد. اما اعتقــاد و ايمانش اين 
اجازه را به او نمي دهــد و اراده قوي اش باعث 
شده تا نان حالل سر سفره خانواده اش ببرد. اي 
كاش شهرمان پر بود از اين عموهاي نازنين. 
كساني چون او، قانع ، تالشگر و شريف كه پول 
درآوردن به هر قيمتي را نمي پذيرند.  دوست 
دارم هر روز به چهار راه فخرآباد بروم، مسجد 
فخرالدوله را ببينم و نگاهم به چشمان پر مهر و 
مظلوم عمو محمد بيفتد تا انسانيت، وجدان و 

كسب رزق حالل در ذهنم تداعي شود.

پخشآنالين2نمايشبرايسالروزشهادتحضرتفاطمه)س(
همزمان با شهادت حضرت فاطمه زهرا)س(، 2نمايش »حديث 
درد« و »مرهم« به صــورت زنده و آنالين پخش مي شــوند. به 
گزارش ايسنا، نمايش »حديث درد« به كارگرداني سيدحسيني 
با روايت زندگي و شهادت حضرت فاطمه)س( در فرهنگسراي 
گلستان به صحنه مي رود و به طور همزمان از طريق شبكه مجازي 
golestan.farhangsara براي مخاطبان در روزهاي 24، 25و 
26دي ساعت 18و 28دي ساعت 15قابل مشاهده است. نمايش 
»َمْرَهْم« هم از جمعه 26 دي به مدت 3 شب آنالين اجرا مي شود. 
اين نمايش با همكاري مركز گسترش فرهنگ وهنر موالنا، ساعت 

18:30 به صورت زنده از سايت تيوال پخش مي شود.

رويدادهاي فرهنگي و هنري

كتاب »ســيري در داســتان هاي كوتاه از 
نشريات طنز و فكاهي« كه مقطع زماني سال 
1286تا امروز را در برمي گيرد، به كوشش 
زنده ياد محمد رفيع ضيايي)1327-1395( 
و غالمرضا كياني رشيد، به تازگي از سوي 

نشر مرواريد منتشر شده است.
اين كتاب، شــامل 3 فصل است كه فصل 
اول، »مقدمه اي بر نشريات طنز و فكاهي« 
اســت و فصل دوم نيز به ذكر »نشــريات 
تأثيرگذار فكاهي و انتقادي« مي پردازد كه 
اين هر 2 فصل، جنبه تحقيقي و پژوهشي 

دارد و سرانجام در فصل سوم كتاب با عنوان 
»داســتان هاي كوتاه از نويسندگان نشــريات طنز و فكاهي، به چاپ مجدد 

55داستان از چهره هاي پيشكسوت طنز مطبوعاتي، پرداخته شده است.
 در پيش گفتار آغازين كتاب به قلم محمدرفيع ضيايي، چنين آمده اســت: 
تاكنون قريب به 250 نشــريه، در قالب روزنامه، هفتگي، ماهنامه يا سالنامه 
به صورت فكاهي و بعضاً طنز، در ايران منتشر شــده، عمده محتويات آنها را 
به طور كلي مي توان به 2 قســمت نوشــتاري و تصويري تقسيم كرد. بخش 
تصويري شامل كاريكاتور، كارتون و طرح هاي هجايي و كليشه هاي تزئيني و 
بعضاً عكس بوده كه چگونگي جزئيات آن مورد بحث اين كتاب نيست، گرچه 
به خالقان اينگونه آثار نيز در اين كتاب اشاره شده است، اما قسمت دوم يعني 
بخش نوشتاري نشريات طنز و فكاهي در ايران را مي توان به زير مجموعه هاي 

»نظم و نثر« تقسيم كرد. 
»نظم« يا شعر، در هر قالبي كه باشــد نيز مورد بحث اين كتاب نيست. آنچه 
مي ماند قسمت هاي نوشتاري به نثر در نشريات طنز و فكاهي است كه به طور 
كلي تحت عنوان مطالب نوشتاري غيرشــعري و در قالب هاي مختلفي ارائه 

شده است... .
انتشارات مرواريد اين كتاب را در 375صفحه با شمارگان 550نسخه به بهاي 

67هزار تومان منتشر كرده است.

ويترين

سيريدرداستانهايكوتاهازنشرياتطنزوفكاهي



وانكاوی معاصر ر

1 3 8 1
هزينه سنگين 

منازعات شوراي اول

             چهارشنبه
24دی 1399
 شماره121

انتظارات حداكثري و افسردگي 
سياسي

پدر دلسوز
يداهلل سحابي 23فروردين 

1381درگذشت
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وقتي عليــه دكتــر مصدق 
كودتا شد،    48ســاله بود و در 
دانشكده علوم دانشگاه تهران، 
زمين   شناسي درس مي   داد و البته 
شاهد صادق آن   روزها؛ »فرداي 
روز 28مــرداد، يأس و نااميدي 
مردم را فرا گرفته بود� سكوتي 
بر شهر حاكم شــده بود و هيچ 
زمزمه شور و حركتي به گوش 
نمي   رسيد و فكر چاره   اي به ذهن 
كسي خطور نمي   كرد��� بنا شد 
اخباري كه منبع موثق دارند به 
شكل مرتبي جمع   آوري شوند 
و تا جايي   كه امكان داشته باشد 
مردم را از اخبار درســت آگاه 
نمود، تا شايعه و دروغ راه آنها را 
گم نكند� براي همين مسئله يك 
همكاري ساده به   وجود آمد« كه 
منتج به شــكل   گيري »نهضت 

مقاومت ملي« شد�
»يداهلل ســحابي« اما تنها در 
صحنه سياست مبارزه نمي   كرد، 
دانشــگاه هم ســنگر او بود� 
يك   ســال بعد از كودتا، وقتي 
كنسرســيوم نفتي در دولت 
فضل   اهلل زاهدي، توســط علي 
اميني به امضا رسيد، او و11استاد 
ديگر دانشــگاه تهران چون 
مهدي بازرگان، كريم سنجابي 
و محمد قريــب، بيانيه   اي امضا 
كردند كه در متن آن آمده بود: 
»منظور غايــي و اصلي از تمام 
اين اعمال همانا انجام قراردادي 
براي نفت ايران و تثبيت اوضاع 
و احوال سابق است كه مباين با 
حيثيت و استقالل و آزادي ملي 

است�« 
او حتــي به نوشــته عزت   اهلل 
ســحابي، »در مدتي كه رئيس 
اداره فرهنــگ تهــران بود با 
نادرستي   هاي آموزش و پرورش 
مبارزه كرد و تعــدادي از افراد 
بانفوذ را مهار كرد« و از اصولش 
عدول نكرد� او چهره   اي بود مورد 
وثوق همــه جريان   هاي فكري 
و سياســي� چنان   كه به   گفته 
بهزاد نبوي، »امام خيلي هم با 
احترام درباره ايشــان صحبت 
مي   كــرد« و به   گفته محمدعلي 
عمويي از اعضــاي حزب توده، 
»رفتار پرمهر دكتر كه چيزي از 
نوعی رفتار پدرانه بود از     همان 
آغاز چشمگير بود��� معاشرت 
با هم    بندان به   ويژه هم   صحبتي 
با زندانيان قديمي را از دســت 
نمي   داد و در اين معاشــرت   ها 
با دلي باز و رويــي مهربان پاي 
گفته   هــاي عالقه   مندان، حتي 
كســاني كه چندان سنخيت يا 
سوادي نداشتند مي   نشست« و 

چون »پدري دلسوز« بود�

سياستمدار

حوادثگزارش يك 

جمال رهنمايي ������������������������������������������������������������������
انتخابات دومين دوره شوراهاي شهر و روســتا در اسفند سال1381 
برگزار شــد� كمتر از نصف واجدين شــرايط در اين انتخابات شركت 
كردند و مشاركت در شــهرهاي بزرگ مانند تهران از اين هم كمتر بود� 
مشاركت مردم تهران در اين دوره زير 30درصد بود� منازعات سياسي 
شوراي شهر اول تهران براي كســاني كه با انتظارات و اشتياق فراوان 
شخصيت هاي نزديك به دولت اصالحات را انتخاب كرده بودند بسيار 
نااميد كننده و يأس آور بود� تمام عمر شــورا صرف مجادالت بيهوده و 
بي نتيجه درون گروهي و تعويض مكرر شهردار در تهران شد� در دومين 
دوره انتخابات به دنبال سرخوردگي و عدم مشاركت همين اكثريت نااميد و 
معترض، تمام افراد نزديك به اين طيف فكري از راهيابي به شورا بازماندند 
و طيف موسوم به آبادگران كه متعلق به مجموعه اصولگرايان بود با آراي 

حداقلي تمام كرسي هاي شوراي شهر تهران را به دست آورد� همين شورا 
محمود احمدي نژاد را كه يك مدير مياني ناشناخته و جوياي نام بود براي 
تصدي رياست شهرداري تهران انتخاب كرد و چنان رفت كه مي دانيم� 
اين اميدواري حداكثري به يك نهاد و سپس سرخوردگي، نااميدي و رها 
كردن انتخابات بعدي شباهت زيادي به داليل و عاليم بروز افسردگي در 
مجموعه اختالالت خلقي دارد� افسردگي شايع ترين بيماري رواني در 
جهان است كه داراي نشانه هاي احساس خستگي، نااميدي، بي انگيزگي 
و بي عملي بوده و باعث مختل شدن عملكرد شخصي، شغلي و اجتماعي 
فرد مي شود� در مقابل اين احساسات منفي، احساس قدرت بيش از حد، 
شكســت ناپذير بودن، اميد هاي واهي و غيرواقعي داشتن و هيجانات 
غيرقابل كنترل وجود دارد كه نشان از اختالل ديگري به نام » مانيا « يا 
شيدايي است و با دنياي جنون ارتباط نزديكي دارد� اين رفتارها نيز با 

غيرواقع بيني و تصميمات تكانشي و هيجاني باعث 
مختل شدن زندگي فردي خواهد شد� افرادي كه 
داراي نوسانات مداوم بين اين دو خلق افسرده و 
مانيا قرار دارند به نام شخصيت هاي دوقطبي معروف 

هستند� افراد عادي و سالم در ميانه اين دو قرار دارند و در اغلب موارد نه 
بسيار هيجاني و پرفعاليت هستند و نه بسيار خسته و نااميد� اين دسته 
از افراد نسبي بودن ميزان عوامل اميدوار كننده و نااميد كننده و تناسب 
ميان اعمال و نتايج را با انعطاف بيشتري تحمل مي كنند و آن  را جزو قواعد 
زندگي مي دانند� انتظارات حداكثري از سياستمداران و عملكرد حداقلي 
آنها در شوراي شهر اول، طرفداران آنها را دچار افسردگي سياسي كرد و 
همين افسردگي و بي عملي راه را براي شكست بزرگ تر چند سال بعد و 

به بار آمدن خسارت هاي سنگين فراهم ساخت�

دوقلوهای پرحاشيه
 لوايح »اصالح قانون انتخابات مجلس« و 

»تبيين حدود وظايف و اختيارات رئيس   جمهور« به مجلس رفت

دومين دوره انتخابات شــوراهاي اسالمي شهر و روســتا در روز نهم 
اسفند   ماه 1381 برگزار شد. 220هزار نفر براي شركت در شوراها ثبت نام 
كردند. با برگزاري اين دوره از انتخابات شــوراها، 905شورا در شهرها، 
34هزار و 205شوراي روســتايي و 17شورا در شهرك   هاي جمهوري 
اسالمي ايران با رأي مردم تشكيل شد. رشد 20درصدي تعداد داوطلبان 
زن در اين انتخابات به نسبت دور اول از مهم   ترين جلوه   هاي اين انتخابات 
بود. بيش از 20ميليون نفر و در حدود 51درصد كل واجدين شــرايط 
اخذ راي، 180هزار نفر را براي عضويت در 35هزار شوراي شهر و روستا 
انتخاب كردند. در تهران 562هزار و 522نفر در انتخابات شوراي شهر 
تهران شركت كردند كه كمي بيش از يك سوم مشاركت در دوره قبل 

بود. از اين تعداد 526هزار و 972راي، صحيح اعالم شد.

چمران؛ نفر اول تهران
مشاركت زنان در دومين انتخابات شوراهاي اسالمي شهرها و 

روستا   ها افزايش چشمگيري داشت

������������������������������������� عليرضا احمدي

فضاي سياسي داخل كشــور در سال1381 
زيرسايه حاشيه   هاي ايجاد شده ميان مجلس 
ششم و نهادهاي ديگر به   ويژه شوراي نگهبان 
بود كــه اوج آن در ماجــراي »لوايح دوقلو« 
نمود يافت. در شهريورماه رئيس   جمهور لوايح 
»اصالح قانون انتخابات مجلس« و »تبيين 
حدود وظايف و اختيارات رئيس   جمهور« را 
به مجلس ششم برد؛ 2اليحه   اي كه چند روز 
قبل و به   مناسبت هفته دولت در گفت   وگو با 
رسانه   ها قول آن    را داده   بود. اين مقطع آغاز موج 
جديدي از تنش   هاي سياسي به ميان   داري 
مجلس ششم بود كه پس از ماجراهايي مانند 
كوي دانشــگاه، قتل   هاي زنجيــره   اي، ترور 
حجاريان و توقيــف مطبوعات اصالح   طلب، 
فضاي سياسي و رسانه   اي كشور را تحت   تأثير 

قرار داد.
طيف اكثريت مجلس ششــم تأكيد ويژه   اي 
بر تصويب ســريع اين لوايح داشــتند و آنها 
را ضرورتي بــراي اداره بهتر كشــور قلمداد 
مي   كردند، به   گونه   اي كه اليحه اصالح قانون 
انتخابات با محوريت »حذف نظارت استصوابي 
شــوراي نگهبان« به   ســرعت دركميسيون 
امنيت   ملي و سياست   خارجي تصويب شد و در 
نخستين روزهاي آبان   ماه به صحن علني آمد 
و نهايتا به تصويب رسيد. چند روز بعد و در 19 
آبان و همزمان با روزهايي كه موضوع »حكم 
اعدام آغاجري« به جرم توهين به مقدسات 
در مجلس ســر و صدا به   پا كرده   بود، كليات 
اليحه تبيين اختيارات رياست   جمهوري نيز 

به   تصويب نمايندگان رسيد.
اين درحالي بود كه مخالفان اين لوايح و به   ويژه 
اليحه تبيين اختيارات رياســت   جمهوري، 
انتقــادات حقوقــي بســياري بــه آن وارد 
مي   دانســتند، اما موافقان معتقد بودند اين 
اليحه مغاير با قانون   اساسي نيست و بر اساس 
اصل113 قانون اساســي كه وظيفه نظارت 
بر اجراي اين قانون را برعهده رئيس   جمهور 
نهاده   اســت، رئيس   جمهور بايــد ابزارهاي 
الزم را براي اجراي اين مسئوليت در اختيار 
داشته باشد. بر اســاس اين اليحه، همه قوا و 
نهادهاي حكومتي موظف مي   شدند به تذكر 
رئيس   جمهوري در زمينه جلوگيري از نقض 
يا تخلف از قانون   اساسي و رفع عوارض ناشي 
از آن عمل كنند. متخلفان از اين امر، به يك 
تا 3ســال و درصورت تكرار، به انفصال دائم 
از خدمات دولتي محكوم مي   شــدند. طيفي 
از اصالح   طلبان و به   ويژه مشاركتي   ها تأكيد 
ويژه   اي براي تصويب   نهايي اين لوايح از سوي 
شوراي   نگهبان داشتند و رد آنها را زمينه   ساز 
بروز چالش   هاي اساســي ارزيابي مي   كردند 
و حتي تا طــرح موضوع   هايي مانند احتمال 
»استعفاي خاتمي در صورت رد لوايح« پيش 
رفتند و تز »خــروج از حاكميت« هم در اين 

مقطع مطرح شد.
بررســي و تصويــب نهايي لوايــح دوقلو در 
مجلس   ششــم تا پايان ســال1381 ادامه 
داشت و با واكنش   هايي در بيرون از مجلس 
نيز همراه بود. مخالفان، اين لوايح را »تخلف از 
قانون   اساسي« مي   دانستند؛ آيت   اهلل مشكيني، 
رئيس مجلس خبــرگان، از چهره   هايي بود 
كه به مصوبات مجلس واكنش نشــان داد و 
در ســخنراني افتتاحيه اجالس خبرگان در 
اسفندماه، موضع اين مجلس در قبال تصويب 

لوايح دوقلو را اعالم كــرد؛ »خبرگان رهبري 
از حوادث تلخ داخلي كه به   دست متصديان 
قانون صورت مي   گيرد، مانند حذف نظارت 
استصوابي شوراي   نگهبان، حذف التزام عملي 
به واليت   فقيه و اســالم در قانون انتخابات و 
تأييد صالحيت برخي ناصالح   ها )در انتخابات 
شوراها( كه برخالف نظر صريح امام)ره( است، 

جداً ابراز تأسف مي   كند.« 
بررســي لوايح جنجالي پــس از تعطيالت 
نوروزي1382 در دستوركار شوراي   نگهبان 
قرارگرفت و اين شورا ابتدا بحث درباره اليحه 
تغيير قانون انتخابات مجلس   شوراي اسالمي 
را آغاز كرد و 39مورد »خالف قانون   اساسي« 
و 7مورد »خالف شرع« را تشخيص داد و آن را 
رد كرد. اليحه تبيين حدود وظايف و اختيارات 
رياست   جمهوري نيز در ارديبهشت   ماه 1382 
در شوراي   نگهبان بررسي و با 10بند مغايرت، 
بــراي اصالح بــه مجلس   شوراي   اســالمي 
بازگردانده شد. رد لوايح در شوراي نگهبان، 
واكنش اصالح   طلبان را به   همراه   داشــت و با 
پافشاري آنان بر تصويب بي   كم وكاست هر دو 
اليحه، عمال موضوع به بن   بست رسيد و لوايح 

دوقلو هم به سرانجامي نرسيد.
جنجــال لوايح دوگانــه درحالــي فضاي 
سياسي داخل كشــور را متوجه خود كرده 
بود كه در حوزه سياست   خارجي، فشارهاي 
اياالت   متحده آمريكا به ايــران هر روز ابعاد 
وسيع   تري به   خود مي   گرفت. روزنه   هاي بهبود 
روابط دو كشور، كه در دوره بيل كلينتون و 
به   ويژه پس از صحبت   هاي »مادلين آلبرايت« 
وزيرخارجه   وقت آمريكا درباره روابط با ايران 
مي   رفت كه تحوالت جديدي ايجاد كند، با 
روي كارآمدن جورج بوش پسر به   كلي بسته 
شد و رويكرد اياالت   متحده نسبت به ايران 
رنگ   وبوي خصمانه   تــري گرفت و حمالت 
20شهريور 1380 )11ســپتامبر2001( 
به برج   هاي دوقلوي نيويــورك و به   تبع آن 
حمله به افغانستان، بر شدت دشمني   هاي 
اين كشــور با ايــران افزود. طــرح موضوع 
»محور شــرارت« و اشــاره به سه   كشــور 
كره   شمالي، عراق و ايران در سخنراني ساالنه 
رئيس   جمهــور اياالت   متحــده آمريكا در 
كنگره در 9بهمن1380، آغاز دور جديدي 
از جنگ تبليغاتي اين   كشور عليه ايران بود 
كه در سال1381هم ادامه يافت و همزمان با 
مقدمه   چيني اين كشور براي حمله به عراق 
)كه در 29 اســفند1381 عملي شد(، قصد 

داشت ايران را هم تحت فشار قرار دهد.
در آخرين روزهــاي مردادماه1381جنگ 
تبليغاتي طراحي   شــده عليه ايران وارد فاز 

جديدي شد و نمايش تازه   اي با صحنه   گرداني 
منافقين در هتل »ويالرد« واشــنگتن    روي 
صحنه رفت؛ »عليرضا جعفرزاده«، سخنگوي 
گروهك منافقيــن بــا ارائه تصاويــري از 
نيروگاه   هاي اتمي نطنــز و اراك، اعالم كرد 
كه »جمهوري اســالمي ايــران در نطنز و 
اراك تأسيسات غني   سازي اورانيوم و رآكتور 
آب   سنگين ســاخته اســت.« اين نمايش 
تبليغاتي سرآغاز گشــودن پرونده   اي براي 
برنامه هسته   اي ايران بود كه حدود 13سال 

طول كشيد تا بسته شود.
موج   ســازي   ها عليه برنامه هســته   اي ايران 
درحالي بود كــه 1381 درحــوزه فناوري 
هسته   اي كشور، سال مهمي به   شمار مي   رفت؛ 
چراكه پس از ســال   ها تالش و برنامه   ريزي، 
غني   سازي اورانيوم با چند دستگاه سانتريفيوژ 
آغاز و همكاري   هاي ايران و روسيه براي تكميل 
نيروگاه اتمي بوشهر هم وارد مراحل جديدي 
شد. همچنين در سال1381 طراحي رآكتور 
تحقيقاتي آب   ســنگين اراك كامل شد كه 
دســتاورد مهمي در حوزه فناوري هسته   اي 

ايران به   حساب مي   آمد.
اينها درحالي بود كه عمليات رواني منافقين، 
از سوي رسانه   هاي خارجي و به   ويژه آمريكايي 
پوشش گسترده   اي مي   يافت و دولت آمريكا 
هم در آذرماه آن    را تكميل و با انتشار تصاوير 
ماهواره   اي ادعا كرد »ايران در تأسيسات نطنز 
و اراك براي توليد تســليحات اتمي تالش 
مي   كند.« اين موضوع واكنش مســئوالن را 
به   همراه داشت و خاتمي در بهمن   ماه عالوه 
بر اين اعالم كرد »ايران مصمم است از دانش 
و فنون پيشرفته از جمله فناوري هسته   اي در 
جهت صلح   آميز اســتفاده كند« و از كشف و 
استخراج ذخاير اورانيوم در  200  كيلومتري 
شهر يزد و ايجاد تاسيســات توليد تركيبات 
اورانيوم در شهرهاي اصفهان و كاشان خبرداد.
تحوالت برنامه هسته   اي ايران سران نظام را 
برآن داشت تا از »محمد البرادعي« مديركل 
وقت آژانس بين   المللي انــرژي اتمي دعوت 
كنند با ســفر به ايران، از تأسيســات اتمي 
كشــور ديدن كند. البرادعي در اسفندماه و 
در روزهايي كه تب تحوالت در خاورميانه به 
نقطه جوش رســيده بود و آمريكا در آستانه 
حمله به عراق قرار داشــت، به ايران آمد و به 
نطنز رفت و از »صلح    آميزبودن فعاليت   هاي 
هسته   اي ايران« مطمئن شد، اما با وجود اين 
حدود    3ماه بعد و در خردادماه1382 پرونده 
هسته   اي ايران براي نخستين   بار در نشست 
شوراي حكام آژانس بين   المللي انرژي اتمي 

مطرح شد.

 جسد الله سحرخيزاناسرار شهال 
همسر ناصر محمدخاني در 

خانه   اش پيدا شد
جواد عزيزي�������������������������������������������������������������������������������

  »آيا قاتل اصلي الله سحرخيزان، شهال جاهد بود؟« اين سؤال بزرگي است 
كه از سال81 تا همين امروز در گوشه ذهن خيلي از خواننده   هاي صفحات 
حوادث روزنامه ها جا خوش كرده. ســؤالي كه بي   شك شــهال و الله تنها 
انسان   هايي بودند كه پاسخ قطعي آن را مي   دانســتند و جز آنها، سرنخ   ها و 
شواهد به   دست آمده از سوي پليس، اعترافات شهال پس از 11ماه بازداشت 
و سطر به سطر برگه   هاي اين پرونده قطور، نشانه   هايي بودند براي اثبات يك 
جنايت؛ نشــانه   هايي كه همه قضات حاكم در اين پرونده را تنها به يك سو 
راهنمايي كرد؛ اينكه قاتل الله، كسي جز شــهال جاهد نيست. 17مهرماه 
ســال81 در خيابان    گل   نبي تهران همه    چيز كامال عــادي و معمولي بود. 
عقربه   هاي ساعت 2بعدازظهر را نشان مي   داد كه علي و عرفان، پسران ناصر 
محمدخاني، فوتباليست معروف كشورمان از سرويس مدرسه پياده شدند 
و دوان دوان خود را به مقابل در آهني خانه رساندند. آنها هر چه زنگ زدند، 
كسي جوابشان را نداد و وقتي كليد را در قفل در چرخاندند و وارد خانه شدند، 
صحنه   اي هولناك را مقابلشان ديدند. مادرشان الله، غرق خون روي زمين، 

جلوي در اتاق خواب افتاده بود و نفس نمي   كشيد.
 

در جست وجوي قاتل 
خبر قتل همســر ناصر محمدخاني، مثل بمب در شــهر صدا كرد. صبح 
روز بعد، روزنامه ها از پيدا شدن جســد الله كه با قساوت تمام و با 37ضربه 
چاقو به قتل رســيده بود، نوشــتند و حاال همه در جست وجوي پاسخ اين 
سؤال بودند كه چه   كسي قاتل الله ســحرخيزان است؟  هر چند در چنين 
جنايت   هايي، نخستين مظنون، همسر مقتول است اما در لحظه وقوع قتل   ، 
ناصر محمدخاني همراه با تيم پرســپوليس در اردوي آلمان به سر مي   برد. 
از سوي ديگر، با توجه به نحوه كشته شدن مقتول و اينكه سرقتي از داخل 
خانه صورت نگرفته بود، اين فرضيه كه الله قرباني انتقام   جويي شده است 
مدنظر قرار گرفت و مظنون   گيري   هاي گسترده پليس شروع شد اما تحقيق 
و بازجويي از همه اين مظنونين هم نتوانست اسرار جنايت را فاش كند. تا 
اينكه حدود يك   ماه بعد، مأموران زني را شناســايي كردند كه كليدي   ترين 

مظنون جنايت شد.
 

دستگيري شهال 
خديجه جاهد معروف به شهال در روزي كه الله به قتل رسيد، چكي به مبلغ 
يك ميليون تومان را به بانك برده و اين مبلغ را از حساب ناصر محمدخاني 
برداشت كرده بود. او نه از اقوام الله بود و نه ناصر محمدخاني و هنوز مشخص 
نبود كه چه رابطه   اي با اين خانواده دارد تا اينكه پس از دستگيري   اش معلوم 
شد كه وي همسر صيغه   اي ناصر محمدخاني است و مدت   هاست كه زندگي 
مخفيانه   اي با او دارد. بعدها شهال در جريان رسيدگي به پرونده   اش گفت كه 
وقتي فقط 13سال داشته عاشــق ناصر محمدخاني شده بود؛ »من در يك 
خانواده پرجمعيت در جنوب تهران زندگي مي   كردم. عاشق فوتبال بودم و بعد 
عاشق ناصر شدم و مي   خواستم هر طوري شده او را مالقات كنم.« پرونده شهال 
تراژدي عشق، نفرت و حسادت است. او وقتي جوان   تر شد، نه   تنها توانست به 
مالقات ناصر برود، كه وارد زندگي   اش شد، مخفيانه به عقد موقت او درآمد و به 
خانه   اي نقل مكان كرد كه ناصر برايش اجاره كرده بود. اما با همه عشقي كه به 
ناصر داشت، حسادتش به الله چنان وجودش را پر كرده بود كه نمي   توانست 
آن را پنهان كند. تا جايي كه به    گفته ناصرمحمدخاني »يك شب كه شهال 
در غياب همسر و فرزندانم به خانه   ام آمده بود، با ديدن چرخ خياطي ای كه 
به تازگي براي الله كادو گرفته بودم، چنان عصباني شد كه آن را روي زمين 

انداخت و شكست«.
 

چرا شهال قاتل است؟
شهال از همان روزي كه دستگير شد در بازداشتگاه پليس به سر مي   برد و در 

اين مدت شواهد زيادي به   دست آمده بود كه نشان مي   داد او تنها كسي است 
كه راز جنايت را مي   داند. اول: مأموران دفترچه خاطراتي از او كشف كردند 
كه وي كارهاي روزمره   اش را در آن يادداشت مي   كرد. اما در صفحه    اي كه روز 
به قتل رسيدن الله را نشان مي   داد شهال چيزهايي نوشته و بعد آنها را خط 
زده بود. اين تنها قلم خوردگي    اي بود كه در دفترچه خاطرات شهال به چشم 

مي   خورد.
دوم: بررسي پرينت تماس   هاي شهال نشان مي   داد از روزي كه ناصر به اردوي 
آلمان رفته بود، هر روز و هر چند ســاعت با او تماس مي   گرفت اما از ساعت 
8غروب روز پيش از جنايت تا 10:30صبح روزي كه الله به قتل رسيد، هيچ 

تماسي با وي نگرفته بود.
سوم: گفته   هاي ناصر محمدخاني درباره اينكه شهال چطور به الله حسادت 
مي   كرد از اين حكايت داشت كه او نسبت به الله كينه عميقي به دل داشته و 
از اينكه برخالف الله مجبور بود مخفيانه در زندگي ناصر حضور داشته باشد 
رنج مي   برد. چهارم: بررسي صحنه جنايت از اين حكايت داشت كه الله، صبح 
روز حادثه زماني كه در خواب بوده از سوي قاتل غافلگير شده است. او در را به 
روي غريبه باز نمي   كرد و بنابراين قاتل براي اجراي نقشه   اش بايد با كليد يدكي 
وارد خانه شده باشد و به   گفته ناصر، به غيراز اعضاي خانواده تنها كسي كه كليد 
يدكي خانه را داشت، شهال بود. همه اين شواهد، پليس و تيم جنايي را به اين 
نتيجه رسانده بود كه قاتل كسي جز شهال نيست، اما او كه از هر فرصتي براي 
نشان دادن عشق و عالقه   اش به ناصر استفاده مي   كرد، همچنان منكر جنايت 
بود تا اينكه    11ماه بعد از دستگيري او، اتفاقي رخ داد كه مي   توانست سرنوشت 

اين پرونده جنايي را مشخص كند.

نتايج دومين دوره شوراي شهر تهران
درصد تعداد آراء    نام منتخب   
۵۷ �3۶ 192۷1۶رأي   مهدي چمران   
1۷83۵1رأي  �33 84 عباس شيباني  
۷۶ �19 10414۷رأي   نادر شريعتمداري  
۵۷ �19 1031۵0رأي   حسن بيادي   
0۶ �19 1004۵4رأي   حسن زياري   
۷8 �18 99013رأي  حبيب كاشاني  
۶۷ �18 98390رأي  محمود خسروي وفا  
۶۵ �18 98313رأي  حمزه شكيب   
۶۵ �18 98291رأي  خسرو دانشجو  
21 �18 9۵9۷1رأي   مسعود زري بافان  

۵۷ �1۷ 92۶0۶رأي   رسول خادم ازغدي   
24 �1۷ اميررضا واعظي آشتياني   90832رأي 
08 �1۷ 90029رأي  نسرين سلطانخواه حقيقي روشاوند  
۶4 �1۶ 8۷۶90رأي   منظر خيرحبيب الهي   
29 �1۶ 8۵839رأي  مهنوش معتمدي آذر   

اعضاي علي البدل
۵۶ �12 ۶۶19۶رأي   سيد مصطفي تاج زاده   
3۶ �10 محمدمهدي مظاهري تهراني   ۵4۶1۶رأي  
۷۷ �9 ۵1492رأي   ابوالقاسم آشوري   
3۶ �8 4۵۵19رأي  محمدابراهيم اصغرزاده   
94 �۷ 41844رأي  مهدي قاسمي كجاني   
84 �۶ 3۶0۷8رأي  عليرضا رجايي   

انتخابات

 محمود رسول خادممصطفی چمران حسن بيادی
خسروی وفا

منظر 
خيرحبيب الهي

نادر 
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  سيد محمد حسين محمدي    ������������������������������������� 

اصالتاً اهل رفســنجان بود اما در نجف به دنيا آمده بود. يك 
برادر دوقلو هم داشت كه بي   نهايت شبيه خودش بود. قرار بود 
هر دو به آلمان مهاجرت كنند و پزشــك شوند، اما در فاصله 

اقدام براي پاسپورت و صدور پاسپورت طلبه شدند.
خانه   شان در قم چســبيده بود به خانه امام خميني. همين 
همسايگي سبب آشنايي   شــان شد. اكبر هاشمي رفسنجاني 
نيز وقتي از رفســنجان بــه قم آمده بــود، در خانــه آنها 

سكونت داشــت. خودش گفته بود كه واســطه آشنايي   اش 
با امام خميني، اخوان مرعشــي بودند. شــايد بد نباشد اين 
را اضافه كنيم كه واســطه ازدواج هاشــمي رفسنجاني نيز 

اخوان مرعشي بودند.
سيدكاظم اخوان مرعشي بعد از حدود 17سال اقامت در قم 
و شــاگردي آيات عظام بروجردي، حجت و سيدمحمدتقي 
خوانســاري به نجف مهاجرت كــرد. دوره اقامت او در نجف 
مصادف بود با تبعيد امام خميني به تركيه. سيدكاظم يكي از 
كساني بود كه به آيت   اهلل حكيم پيشنهاد داد تا امام خميني 

از تركيه به عراق دعوت شــود. بعد از ورود امام به عراق نيز او 
ازجمله مهم   ترين افرادي بود كه در استقبال و تثبيت جايگاه 

امام در نجف كوشيد و در درس ايشان شركت مي   كرد.
سيدكاظم در سال1350 به ايران بازگشت. مدتي در قم ماند و 
به سپس به مشهد رفت. دوره اقامت سيدكاظم در مشهد دوره 
اوج فعاليت   هاي سياسي اوســت. در بسياري از تصاويري كه 
از تظاهرات پيش از انقالب برجاي    مانده است، او در صف اول 
ايستاده؛ سيدي خوش   چهره با سينه   اي ستبر كه در جلوس 
جمعيت حركت مي   كنــد. در همان زمــان به   دليل روحيه 

نترســش او را »آيت    اهلل ضد   توپ و تانك«، »ژنرال انقالب«، 
»ژنرال مرعشــي« و طبق اســناد ســاواك باعنوان »ياغي 

مرعشي« خطاب مي   كردند.
ســيدكاظم مرعشــي بعد از پيروزي انقالب هيچ ســمت 
سياســي اي را نپذيرفت و تا زمان وفاتش در سال1381تنها 

به امور مرجعيت و تدريس مشغول بود. 
ولي نام او تا به امروز به   عنوان يكي از حاميان اصلي امام خميني 
و شخصيت   هاي تأثيرگذار بر پيروزي انقالب اسالمي در يادها 

مانده است.

ژنرال انقالب 
سيدكاظم اخوان مرعشي از 

شخصيت   هاي تأثيرگذار در پيروزي 
انقالب اسالمي بود
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تهران
بزرگ   ترين پرونده فساد اقتصادي در دادگاه 
مجمع تشخيص مصلحت   نظام مجوز 15ميليارد دالر سرمايه   گذاري خارجي را صادر كرد

يك سال و 2وعده 
از وعده امكانات مراكز نگهداري از دختران فراري تا 

اينترنت براي نابينايان

اقتصاد 

يك سال، يك خبر

 عليرضا احمدي     �����������������������������������������������������������������������������������������
فروردين1381با افزايش قيمت نفت خــام در بازارهاي جهاني همراه بود؛ اوج   گيري 
بحران   ها در خاورميانه و حمله رژيم صهيونيســتي به مناطــق تحت كنترل دولت 
خودگردان فلسطين به دامن زدن بحران رواني در بازار جهاني نفت و به   تبع آن افزايش 
قيمت   ها انجاميد تا جايي كه قيمت نفت سبك عربستان سعودي در نخستين    روزهاي 
فروردين   ماه به 25دالر رســيد و تا حدود 27دالر هم پيش رفت. اين درحالي بود كه 
ديپلماسي اقتصادي دولت هم فعال و ايران به   دنبال شركاي تجاري جديد بود كه در 
طول بهار و تابستان1381رايزني   هايي مختلفي با مســئوالن اقتصادي كشورهايي 

ازجمله چين و آلمان انجام شد.
در اين ميان رسيدگي به بزرگ   ترين پرونده فســاد اقتصادي ايران بعد از انقالب، از 
مهم   ترين اخبار اقتصادي1381بود؛ متهم اصلي اين پرونده يك جوان بيست ونه ساله 
اهوازي به   نام شهرام جزايري عرب بود كه كارش را از دستفروشي آغاز كرده و اكنون 
شــائبه   هاي سياســي درباره فعاليت   هاي اقتصادي او مطرح بود. او به اتهام ايجاد و 
تأسيس حدود 50شركت مختلف بازرگاني، كسب اعتبار موهوم از طريق مانورهاي 
متقلبانه، پرداخت رشوه و جعل اسناد مورد پيگرد قضايي قرار گرفت و مدعي   العموم در 
كيفرخواست مفصلي عليه او جرم   هايي مانند »دريافت ارز و عدم   به   كارگيري تسهيالت 
در امر صادرات و واردات و ايجاد ركود در صادرات«، »تهيه پيمان نامه   هاي غيرقانوني 
و دريافت مقادير قابل توجهي از اين طريق«، »اغواي مسئوالن بانك   ها« و »تباني در 
معامالت دولتي« را مطرح كرد. پرونده جزايري با كش وقوس   هاي بسياري همراه شد 
و مدت   ها طول كشيد، اما نهايتا به 11سال حبس تعزيري، رد مبالغ به بانك ملي   ايران 
و صندوق ضمانت صادرات، محروميت از فعاليت بازرگاني در بخش صادرات و واردات 
و محروميت از دريافت هرگونه تسهيالت بانكي اعم از ريالي و ارزي به   مدت 10سال 

محكوم شد.
اجراي طرح ضربتي ايجاد اشتغال از مهم   ترين اخبار اقتصادي سال1381بود. اين طرح 
كه با هدف ايجاد سريع فرصت   هاي شغلي و اصالح اعطاي وام خوداشتغالي و با همكاري 

سازمان مديريت و برنامه   ريزي، بانك   مركزي و وزارت كار و اموراجتماعي تدوين شده    
بود، براي ايجاد 300هزارشغل برنامه   ريزي كرده بود. برپايه اين طرح كارفرمايان با ارائه 
جواز كارگاه   ها و فهرست كارگران زيرپوشش مي   توانستند به ازاي جذب يك نيروي كار 
جديد، تا سقف 3ميليون تومان وام با بهره 4درصد دريافت كنند و در ضمن از پرداخت 
حق بيمه سهم كارفرما معاف شوند. همچنين براي اجراي اين طرح 900ميليارد تومان 
بودجه درنظر گرفته شد. آخرين روزهاي اسفندماه1381هم خبر مهم ديگري محافل 
اقتصادي كشور را تحت   تأثير قرار داد؛ »مجمع تشخيص مصلحت   نظام مجوز 15ميليارد 
دالر سرمايه   گذاري خارجي را صادر كرد«؛ موضوعي كه از موارد اختالفي مجلس    ششم 
و شوراي نگهبان به   حساب مي   آمد و ابتدا از سوي اين شورا اقدامي ربوي تشخيص داده 
شده بود، اما درنهايت با پيشنهاد رئيس   جمهور كه بندي را به آن اضافه كرد، سرانجام 

مجمع به »سرمايه    گذاري خارجي« رأي داد.

 احسان بهرام غفاري      ��������������������������������������
در سال1381، مدير مراكز نگهداري دختران فراري 
شــهر تهران در مصاحبه   اي اعالم كــرد: »آن قدر 
امكانات و تفريحات ما در مراكز دختران فراري وافر 
و به   چشم مي   آيد كه دختران ساكن اين مراكز دائما 
باعث تشويق ديگر دختران مي   شوند تا از خانه خود 
فرار كنند و به اين مراكــز بيايند!« و صحبت   هاي 
اين مسئول به همين   جا ختم نشد و در ادامه گفت: 

»معضل فرار دختران از منزل يكي از آســيب   هاي 
اجتماعي مهم اســت«. همچنين در همان سال، 
مديرعامل مؤسسه حمايت از نابينايان اعالم كرده 
بود كه »ما به نابينايان اينترنت رايگان خواهيم داد 
تا آنها به بزرگراه   هاي اطالعاتي جهان متصل شوند«. 
به    هرحال وضعيت تبليغات و وعده   هاي مديران و 
مسئوالن كشــوري در برهه   هاي تاريخي سابقه اي 

طوالني دارد.

  فرزانه ابراهيم زاده  �������������������������������������������������������������������������������������������������
 شهريور1381، از اسباب و اثاثيه قديمي سينموتوگراف و پوسترهاي قديمي »آبي و رابي« 
و »دختر لر« گرفته تا »چك برگشتي« پوري بنايي و كفش   هاي زهوار دررفته ميرزانوروز، 
همچنين جايزه   هاي رنگارنگ ســينماي ايران در عمارت زيباي معيرالدوله در باغ فردوس 
جاي گرفتند و اينگونه باغ فردوس كه 200سالي قدمت دارد و موزه سينما، يكديگر را تكميل 
كردند و يكي شدند. شهريورماه1381، سينماي ايران بر مبناي سالگرد ترخيص نخستين 
دوربين   هاي سينمايي به صدسالگي    رسيد و به همين مناســبت، با حضور رئيس   جمهور 
وقت و مديران و هنرمندان، موزه سينما رسما كار خود را در عمارت سفيدرنگ و پر از تاريخ 
معيرالممالك در باغ فردوس آغاز كرد؛ موزه   اي كه البته در ســال73 با پيشنهاد گروهي از 
سينماگران با جمع   آوري بعضي از آثار ســينمايي كار خود را آغاز كرده بود و از سال77 با 
حضور معاون اول رئيس   جمهور در يكي از خانه   هاي قديمي الله   زار در كوچه پيرنيا افتتاح 
شده بود. اين ساختمان كه به دوره پهلوي بازمي   گشت يكي از بخش   هاي امالك مشيرالدوله 
نائيني پيرنيا بود كه بعد از تقسيم به قطعات كوچك تر فروخته شد. هرچند بسياري اين بنا 
را خانه هرمز پيرنيا مي   دانند، اما خانه هرمز پيرنيا درست مقابل اين بناي بازسازي شده قرار 
داشت كه توسط سينمايي   ها به تملك درآمد. در همسايگي اين خانه البته خانه ميرزاحسن 
پيرنيا مشيرالدوله بود؛ خانه   اي كه نه   تنها بخشي از تاريخي سياسي كه شربت   خانه آن محل 
تولد اركستر گل   ها توسط داوود پيرنيا محسوب مي شد. موزه سينما در چنين جايي راه   اندازي 
شد. در ساختماني در جوار اين بناي تاريخي، علي حاتمي براي فيلم »هزار دستان« از بنايي 
فيلمبرداري كرد كه خانه رضا خوشنويس را در آن ساخته بود و صحنه شكنجه تفنگچي سابق 
و خوشنويس آن روز در زيرزمينش فيلمبرداري شد. هرچه بود از همان زمان پيشنهادهايي 

براي انتقال موزه سينما به يكي از ساختمان   هاي معروف   تر و بزرگ   تر مطرح شد.
بهترين گزينه، باغ فردوس بود كه سال   ها بعد از فوت خاندان معير در اختيار وزارت فرهنگ 
قرار داشــت. داســتان باغ فردوس از 200 و خرده   اي ســال پيش، زماني آغاز مي   شود كه 
معيرالممالك بزرگ تصميم گرفت در كنار قصر محمديه محمدشاه، قصري تابستاني براي 
خودش بسازد. قصر محمديه هيچ وقت تمام نشــد، ولي باغ فردوس به پايان رسيد و چون 
رشك بهشت بود به باغ فردوس معروف شد. باغ فردوس در زمان خودش نيز از ساختمان   هاي 
شاخص دوره قاجاريه بود؛ بنايي كه با بهترين و مرغوب   ترين مصالح ساختماني ساخته شد. 
معيرالممالك كه خودش معمار سلطنتي بود، براي ساخت اين بنا معماران اصفهاني و يزدي 
را دعوت كرد تا آن را بسازند. ســاختمان در زمان نظام   الدوله كامل شد و سنگ   هاي مرمر 
اعاليش از يزد و كاغذ ديواري   هايش را از فرنگ آوردند. عمارت باغ فردوس به سبك معروف 
به گوش فيل طراحي شد. زمين   هاي جنوبي و سراشيبي باغ نيز با سنگچين   هايي به   صورت 
هفت قطعه مسطح و مطبق درآمد و روي هريك از قطعات، استخري با فواره   هاي متعدد احداث 
شد. به نوشته منابع تاريخي مساحت باغ فردوس بيست هزار مترمربع و طولش دويست و 
هشتاد متر بود. عمارت در ميانه باغ قرارداشت. عمارتي هزار متري با سه طبقه كه در طبقه 
اول تاالر بزرگ و هشت اتاق به قرينه يكديگر قرار داشتند. كف تاالر با كاشي فرش شده بود و 
در جنوبش دوشاه نشين داشت. به نوشته منابع دوست محمدخان معيرالممالك، همسرش 
عصمت   الدوله را كه دختر ناصرالدين   شاه بود براي تابستان   ها به اينجا مي   آورد. ناصرالدين   شاه 
تابستان   ها براي ديدار او سر راه صاحبقرانيه در اينجا مي   ماند. اما سرنوشت باغ رشك بهشت 
معير بعد از مرگ نظام   الدوله با افت و خيزهاي زيادي روبه   رو شد. پسرش دوست عليخان خيلي 
عالقه   اي به بازسازي اين بنا نداشت و بعد از مدتي هم آن را رها كرد. ساختمان رو به خرابي رفت 
و بخشي از سنگ   هاي مرمرش را براي ساختن عمارت اميريه به جنوب خيابان وليعصر بردند 

و ساختمان به امين   الملك فروخته شد. مادام ديوالفوا كه در آن زمان به تهران آمده بود مدتي 
در اين باغ كه رو به ويراني مي رفت آن را ديد و از اين موضوع نوشت.

چند سال بعد محمدولي   خان تنكابني، زماني كه هنوز سپهدار اعظم نشده بود اين بنا را خريد، 
آن را بازسازي كرد و قناتش را اليروبي و احيا كرد. باغ زيباي فردوس دوباره رونق گرفت، اما 
محمد ولي   خان هم مجبور شد آن را در قبال بدهي   اش به تجارتخانه توماسيان به آنها بدهد. 
در سال1316هم به   خاطر بدهي تجارتخانه توماســيان باغ فردوس تقسيم شد و بخشي از 
آن را دكتر محمود افشــار خريد و بخش ديگر را دولت. دكتر افشار در بخشي از باغ فردوس 
موقوفه   اش را راه انداخت و بخش ديگر را به مؤسسه دهخدا سپرد و تكه   اي ديگر را به مؤسسه 
باستان   شناسي دانشگاه تهران واگذار كرد. دولت هم اين ساختمان را به آموزش وپرورش داد تا 
مدرسه شاپور تجريش )يا رشيد ياسمي( را در آنجا راه بيندازد. اما مدرسه شاپور هم دوام نياورد 
و بسته شد و ساختمان وزارت فرهنگ واگذار شد. در سال1341 گروه هنر ملي، نمايش   هاي 
»تقال و تيرك شكسته« نوشــته نصرت پرتويي و »زنگوله   ها« نوشته عباس جوانمرد را در 
ساختمان قديمي باغ فردوس اجرا كردند. در سال1350 وزارت فرهنگ و هنر اين بنا را تبديل 
به مركزي فرهنگي كرد. در همين زمان وقتي كه هنوز بازسازي باغ فردوس تمام نشده بود 
آربي آوانسيان در فضاي باغ فردوس »باغ آلبالو«ي چخوف را به شكلي كامال مدرن به صحنه 
برد. اين نمايش به جاي آنكه در يك صحنه باشد در اتاق   هاي مختلف اجرا مي   شد و تماشاگر 
همراه با اجرا حركت مي   كرد. تا شهريور 1356 كنسرت   هاي متعددي ازجمله كنسرت گروه 
شيدا و عارف در اين محل برگزار شد. بعد از انقالب اين باغ جزو امالك وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمي درآمد و مدرسه عالي فيلمنامه   نويسي در آن مستقر شد و چهره   هاي شناخته شده 
سينما تئاتر در آن مشق سينمايي كردند. فيلم »كاغذ بي   خط« ناصر تقوايي در حوضخانه اين 
بنا ساخته شده است. فيلم »سالم سينما«ي مخملباف نيز كه با يك آگهي روزنامه   اي شروع 
شد آخرين فيلمي است كه قبل از تبديل عمارت باغ فردوس به موزه سينما در    اين محل جلوي 
دوربين رفت. درنهايت در سال79 باغ فردوس به مديران موزه سينما سپرده شد؛ موزه   اي كه 
هرچند در شهريور81  افتتاح شد، اما در طول 18سال گذشته كامل و كامل تر شد و يادگارهاي 

سينما و افتخارات آن در ميانه عمارت قديمي معير جاي گرفت.

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

دانش   آموزان مدرســه راهنمايي دخترانه »طه« كه براي بازديد از موزه پست به نزديكي 
پارك شهر آمده بودند، از مربيان خود خواستند كه روي استخر پارك قايق سواري كنند. 
مربيان ابتدا مخالف بودند اما اصرار دختربچه   ها نتيجه داد و قرار شد قايقران آنها را سوار 
كند. بار اول 10نفر سوار شــدند، بار دوم هم 10نفر. بار سوم و آخر قايقران 15نفر را سوار 
كرد. قايق سنگين در آب تيره درياچه واژگون شد. چند نفر از كساني كه در اطراف استخر 
بودند براي نجات بچه   ها به آب پريدند. آب كثيف و ديوار   ه استخر بلند و صاف بود. در ميان 
همهمه مشخص نشد چه   كسي زنده مانده است، اما ساعتي بعد جسد 6دختر بچه و يك 
مرد از آب گرفته شد. كسي قايقران را پيدا نكرد. بچه   هايي كه زنده مانده بودند و اجساد، 
به بيمارستان سينا منتقل شــدند. روز بعد پيام   هاي تسليت رئيس   جمهور خاتمي، وزير 
آموزش وپرورش)حاجي( و شــهردار )ملك مدني( منتشر شــد و همه در جست   و   جوي 
شخصي بودند كه قرارداد بهره   برداري از استخر را در همان روز حادثه، با شهرداري منطقه 
بسته و در نخستين روز كاري اين فاجعه را به   وجود آورده بود. او همان مرد جواني بود كه 

روز 14ارديبهشت1381 همراه بچه   ها غرق شد.
در سال81  استاندار تهران گفت كه جمعيت پايتخت از 7ميليون و 700هزار نفر و جمعيت 
استان هم از 13ميليون نفر بيشتر شده است. 33درصد دانشجويان در تهران هستند. از 
2ميليون و 300هزار تبعه بيگانه نيز 813هزار نفر در تهران ساكن هستند. 250هزار نفر 
از اتباع فاقد مدارك هويت هم در تهران حضور دارند. شوراي   عالي معماري و شهرسازي 
نيز در اين سال توسعه كالبدي شــهر تهران را براساس طرح جامع شهر كه 11سال قبل 

تهيه شده بود بررسي و اعالم كرد كه در اين شهر نبايد ساختمان بيشتر از 5طبقه احداث 
كرد. مقدمات طرح ساخت شهر آفتاب در اطراف حرم مطهر نيز شروع شد )سال1395 اين 
مجموعه با برگزاري نمايشگاه كتاب افتتاح شد(. در آذر81  اين سال درگيري   هاي نخستين 
شوراي شهر تهران شكل علني پيدا كرد و فضاي اغلب جلسات متشنج بود. اختالفات بر 
سر تعيين شهردار تهران عنوان مي   شد، اما شورا عمال از انجام هركاري عاجز بود و اخبار 
ناكارآمدي آن دائما در روزنامه   ها به چاپ مي   رسيد. اين شورا در ماه   هاي بعد منحل شد و در 
9اسفند همين سال، اصولگرايان قاطعانه در انتخابات شورا   هاي شهر و روستا برنده شدند.

كامبيز درم بخش 
در گل آقا

   شروان اميرزاده     �������������������������������
از آن بدون شــرح هاي كامبيز درم بخش 
در ماهنامه گل آقا، ســال12، شماره يك، 

فروردين 1381.

مرگ در ميانه بهار
6دانش   آموز در استخر پارك شهر غرق شدند

از باغچه معير تا يادگارهاي سينما
موزه سينما به باغ فردوس رفت

فکاهی

همشهری

هزينه هاي ماهانه برخي اقالم 
خوراكي خانوار  

درصداز هزينه 
خوراكي 

سال 1381
)قيمت به تومان(

درصد تغيير 
نسبت به سال قبل

15.214.86719.2گوشت دام
14.514.22825.6ميوه هاي تازه

9.99.67020.0سبزي هاي تازه
9.59.30921.2برنج و غالت

8.78.50520.6گوشت پرندگان
6.56.36112.8فرآورده هاي شير

3.43.37011.1انواع نان
2.72.63919.4انواع شير

2.52.47530.1گوشت حيوانات دريايي
2.32.2519.7تخم پرندگان

2.22.19620.7روغن هاي نباتي
1.71.63127.2خشكبار و آجيل

1.61.6000.8حبوب
1.41.35214.9قند و شكر

درآمد و هزينه ماهانه 
خانوارهاي منتخب  

درصد از 
هزينه كل

سال 1381 
)قيمت به تومان(

درصد تغيير نسبت 
به سال قبل

335.44427.1ميانگين كل درآمدهاي خانوارهاي منتخب
100365.63225.2ميانگين كل هزينه هاي خانوار

27.098.77126.4مسكن، آب ، برق و سوخت
26.797.79919.1هزينه هاي خوراكي و آشاميدني

14.051.24942.2حمل و نقل
8.631.31622.3كاالها و خدمات متفرقه

6.122.43822.3لوازم منزل و خدمات خانه
6.021.9609.5پوشاك و كفش

5.620.38344.0درمان و بهداشت
2.07.45323.0تحصيل و خدمات فرهنگي

1.97.03023.5تفريح و سرگرمي
1.55.30732.7ارتباطات
0.51.9237.2دخانيات

72.8265.90727.8ميانگين هزينه هاي غير خوراكي

وضعيت مسكن در سال 81
)قيمت هرمترمربع به تومان(

قيمت آپارتمان 
در شهرهاي منتخب

قيمت آپارتمان 
در تهران

قيمت اجاره بهاي 
آپارتمان در تهران

166.000481.0002.012متوسط قيمت 
485031درصد تغيير نسبت به سال قبل

باالترين متوسط قيمت 
)شهر يا منطقه(

كرج 
231.900

منطقه 1 
874.600

منطقه 3 
3.100 

614439درصد تغيير نسبت به سال قبل
كمترين متوسط قيمت 

)شهر يا منطقه(
شهركرد 
 97.900

منطقه 20 
296.300 

منطقه 19 
1.417 

227034درصد تغيير نسبت به سال قبل
بيشترين درصد رشد 

)شهر يا منطقه(
بوشهر

76
منطقه 12

67
منطقه 12 

48 
كمترين درصد رشد 

)شهر يا منطقه(
گرگان

24
منطقه 13

38
مناطق 1 و 14 

29

تغييراتسال 1381شاخص هاي ساالنه

واحد 8.75 درصدرشد اقتصادي  3.27

واحد 15.9 درصدتورم   4.6

درصد 5.063شاخص كل سهام   34.7

درصد 17.289 ميليارد تومانواردات  459 

391 درصد 3.637 ميليارد تومانصادرات غير نفتي

درصد 799 توماندالر آمريكا  0.8

درصد 69.960 تومانسكه طال )تمام(  15

درصد 69.846 تومانحداقل دستمزد  23

هيأت موسس موزه سينما در سال 1377
از راست: جمال اميد، امير اثباتی، بهزاد رحيميان، عزيز ساعتی و عزت اهلل انتظامی

خ ثبات دالر؛ انفجار واردات وصادرات و گراني خانهنر
علي عمادي  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������نگاهي به آمارهاي اقتصادي سال 1381

شرايط سياسي، تثبيت قيمت دالر و دادوستد خارجي را در پي داشــت� وارادات 5.5برابر و 
صادرات نزديك به 5برابر زياد شــد� با افزايش تورم، همه كاالها و هزينه ها نسبت به سال قبل 
افزايش قيمت يافتند اما در اين ميان خانه كه سال قبل افزايش قابل مالحظه اي داشت در سال81 

بيش از سال پيش و تقريبا در همه جاي كشور حدود 50درصد باال رفت� در تهران مناطق پايين و 
مياني رشد بيشتري از مناطق مرفه نشين داشتند� در چنين شرايطي طبيعي بود كه اجاره ها نيز 
افزايش پيدا كند� در اين سال افزايش قيمت خودرو، هزينه حمل ونقل خانوارها را بيش از 40درصد 

نسبت به سال قبل باالتر برد�



2و3صفحـــــــههاي گزارش ويژه

قهرماني شيرين پرسپوليس
شاگردان علي پروين، در نخستين دوره ليگ برتر ايران، قهرماني را در روز آخر از استقالل گرفتند

ورزش

نسل نوي قهرمانان
تيم ملي اميد ايران قهرمان بازي   هاي آسيايي بوسان شد

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

پرســپوليس بيشــتر از هر تيم ديگري در ايران طعم 
قهرماني را چشيده اما براي هواداران اين تيم، احتماال 
هيچ   كدام از آنها مثل قهرماني در نخستين دوره ليگ برتر 
خوش طعم نيست. در آخرين روز از نخستين دوره ليگ 
كشوري فوتبال كه با نام جديد ليگ برتر برگزار مي   شد، 
استقالل به خانه ملوان انزلي ســفر كرده بود تا جشن 
قهرماني بگيرد و پرســپوليس در آزادي در مسابقه   اي 
ظاهرا تشــريفاتي به ميدان رفته بود. حتي مسئوالن 

برگزاري مسابقات هم تمركز خود را براي مراسم قهرماني 
روي بازي استقالل گذاشــته بودند. استقالل، به لطف 
تفاضل گل باال، حتي با يك تســاوي برابر تيم دوازدهم 
جدول هم عمال قهرمان مي   شــد. اما بخــت آن روزيار 
پرسپوليس بود؛ استقالل در كمال ناباوري يك بر صفر 
برابر ميزبانش باخت. پرسپوليس هم با تك گل ابراهيم 
اسدي، فجر سپاسي را يك بر صفر شكست داد و با يك 
امتياز بيشتر، قهرمان نخستين دوره ليگ برتر شد. اين 
سومين قهرماني علي پروين در ليگ و آخرين قهرماني 

او با پرسپوليس بود.

كاروان ايران در بازي   هاي آسيايي 2002بوسان، يكي از بدترين نتايج 
تاريخ خود در المپيك آسيايي را كســب كرد، اما در همين بازي   ها، 

فوتباليست   ها درخشان و تاريخ   ساز بودند.
براي نخستين بار در بازي   هاي آسيايي، همچون المپيك، رشته فوتبال 
در رده سني اميد برگزار مي   شد. در آن سال تيم اميد ايران را به برانكو 
ايوانكوويچ ســپرده بودند؛ مربي   اي كه كارش را در ايران با دستياري 
ميروسالو بالژوويچ شروع كرد و بعدها جايگاه ويژه   اي در تاريخ فوتبال 
كشورمان پيدا كرد. پروفسور -آنطور كه بالژوويچ صدايش مي   كرد- 
گروهي از بازيكنان را با خود به كره   جنوبي برد كه بعدها اسكلت تيم او در 
جام ملت   هاي آسيا و جام جهاني بودند. اين تيم با قهرماني در كره   جنوبي 
نشــان داد كه براي اهداف بزرگ   تري هم آماده است. ايران در مرحله 
گروهي، افغانستان را 10بر صفر گل    باران كرد، لبنان را 2 بر صفر برد و با 

قطر يك - يك مساوي كرد.
در يك چهارم نهايي، پيروزي يك بر صفر برابر كويت با گل ايمان مبعلي، 
شاگردان برانكو را حريف كره   جنوبي ميزبان كرد. بعد از تساوي بدون 
گل در پايان 120دقيقه، در ضربات پنالتي ايران 5 بر 3 به پيروزي رسيد 
تا حريف ژاپن شود. اين شكست براي تيم ميزبان بسيار تلخ بود. محمد 
نصرتي دفاع جوان تيم كه بعدها يكي از بازيكنان ثابت تيم ملي شد بعدها 
گفته بود كه كره   اي   ها به بازيكنان ايران گفته بودند ترجيح مي   دادند 
هيچ مدال ديگري نگيرند، اما در رقابت   هاي فوتبال قهرمان شــوند. 
نصرتي همچنين گفته بود كه به   خاطر تاريخ پرخصومتي كه كره   اي   ها 
با ژاپن داشتند، پيش از فينال بارها از بازيكنان ايران درخواست كرده 

بودند كه ژاپن را شكست بدهند و هوادار تيم ملي شده بودند و ايران را 
تشويق مي   كردند.

پيش از بازي فينال، علي دايي يكي از سه بازيكنان بزرگسال همراه تيم، 
به   خاطر فوت پدرش به تهران برگشته بود، اما ايران موفق شد در غياب 
او با گل   هاي جواد كاظميان و محسن بياتي   نيا سامورايي   آبي را 2بر يك 

شكست دهد.
اين چهارمين و آخرين قهرماني تيم ملــي فوتبال ايران در بازي   هاي 
آسيايي بود. در ديگر رشته   ها، كاروان ايران با 8طال، 14نقره و 14برنز در 
مجموع در جايگاه دهم قرار گرفت. ديگر مدال اميدواركننده ايران در 

اين بازي، مدال نقره در واليبال بود.

خط و صدا 

عادت به نوشــتن در همه ادوار زندگي فرهاد مهراد جاري بود. 
بيشــتر ترجيح مي   داد نامه   ها و نوشــته   هايش را با خودنويس 
بنويسد. دوستان و نزديكانش بســيار او را در حال جوهركردن 
خودنويس ديده   اند. آن طــور كه از بررســي زندگي و مطالعه 
كتاب   هاي نوشته شده درباره او به   دست مي   آيد، پاسخ همه را به 
حوصله مي   داد؛ از پاسخ به سؤال   هاي خبرنگاران گرفته تا پاسخ به 
مهِر دوستداران، جوابيه   هاي تند به روزنامه    نگاران و چالش   هاي 
دريافت مجوز از مسئوالن. دو چيز در همه يادداشت   هاي فرهاد 
مشترك اســت. نظم در نگارش و دوري از زياده   گويي. شعرها، 
بخش ديگري از دستنوشــته   هاي فرهاد را شــامل مي   شود. 
تصنيف   ها يا اشــعار مختلفي را انتخاب مي   كرد و با كمي دخل 
و تصرف به نتيجه مي   رساند. آنطور كه پيداست حاشيه   نويسي 
را هم بسيار دوست مي   داشــت. »رباعيات خيام«، »اميركبير و 
ايران«، »غرب   زدگي آل   احمد« و »دو قرن سكوت« عبدالحسين 

زرين   كوب، برخي از كتاب   هايي اســت كه فرهاد برآنها حاشيه 
نوشته بود. در اين بين اما قرآن كريم، بيشترين نقش و حضور 
را داشت. وحيد كهندل كه كتاب »چون بوي تلخ خوش كندر« 
زندگينامه فرهاد مهراد را نوشته است، در بخشي از اين كتاب 
چنين روايت مي   كند: »... بالفاصله پــس از ورود به اتاق فرهاد، 
ميزي بسيار كوچك با دو كشــو را مي   بيني كه فرهاد روي آن 
ظرف عود، ادوكلن، چراغ مطالعه   اي قديمي، دفترچه يادداشت، 
تقويم و كتاب   هاي دم   دســتي مثل ديــوان حافظ و كليدهاي 
خوشبختي را گذاشته است. داخل كشــوها، دارو، تسبيح   ها، 
صداخفه   كن   هاي گوشــي، قلم   نــي، دوات، خودنويس، جوهر، 
قبله   نما و انواع ماژيك   هاي رنگارنگ وجود دارد...«. در ادامه چند 
نمونه از نامه   ها و دستنوشته   هاي فرهاد به انتخاب نگارنده آورده 
شده است. اين تصاوير توســط وحيد كهندل، نويسنده كتاب 

مذكور، در اختيار سنگ و الماس قرار گرفته است.

آغاز نفت كشي از خزر دور از مركز
حفاري در اسكله نكا آغاز شد

سال پرفروش ها و 
جايزه ها

دهه1380 از نظر تعداد آثار داستاني 
چاپ   شده تا آن زمان بي   نظير بود

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

دهه1380 آغاز شده بود؛ دهه اي كه از نظر تعداد آثار داستاني چاپ   شده تا 
آن زمان بي   نظير بود. افول مجالت ادبي، افزايش تعداد روزنامه   ها و حضور 
اينترنت و پديده وبالگ   نويسي سبب شد كه تعدادي از جوانان اعتماد به 
نفس پيدا كنند و تالش كنند آثار داستاني خود را به چاپ برسانند. زنان 
و جوانان، فارغ از امرار معاش سردمداران اين دهه بودند، آنها به سرعت 
نوشتند و چاپ كردند، اما تعدادي كمي از آنها در اين عرصه ماندگار شدند 
و مستمر نوشتند. »پرنده من« اثر فريبا وفي، اثر خوش   اقبال اين سال بود؛ 

بيشتر جايزه   هاي ادبي در سال بعد به نخستين رمان وفي اقبال نشان دادند 
و سبب شدند كه اين كتاب همچنان پرفروش بماند. اين رمان، روايت زن 
خانه   داري بود كه همسرش سوداي مهاجرت به كانادا را داشت و در نهايت 
از ايران مي   رفت و قهرمان داستان سرپرست خانواده مي   شد. نثر وفي روان 
بود، فصل   بندي   ها كوتاه بود و مي   شد در يك نشست كتاب را خواند؛ اينها از 

مهم   ترين داليل موفقيت كتاب وفي بودند.
محمدرضا بايرامي، نويســنده كودك و نوجوان و ادبيات دفاع   مقدس، 
در اين ســال رمان »پل معلق« را منتشــر كرد. اين اثر كه برنده جايزه 
شهيدحبيب غني   پور و قلم زرين شــد، روايت سربازي تهراني بود كه به 

منطقه دورافتاده   اي اعزام مي   شد و در تنهايي به مرور خاطرات تلخ گذشته 
مي   پرداخت. زمان در داستان شكســته و مدام ميان حال و گذشته در 

رفت   وآمد بود و در خالل اين رفت   وآمد سرگذشت سرباز روايت مي   شد.
در اين سال يكي ديگر از نويســندگاني كه در حلقه داستانخواني   هاي 
هوشنگ گلشيري حضور پيدا مي    كرد، رمانش را منتشر كرد. رمان »من 
ببر نيستم پيچيده بر باالي خود تاكم« نوشته محمدرضا صفدري، پس از 
چاپ بسيار مورد ستايش قرار گرفت. رمان صفدري، در واقع ضدرمان بود 
و با اينكه هم در روايت داستانش و هم در نثرش پيچيده و حتي گاهي مغلق 
بود، اما در جايزه   ها بسيار ستايش شد. با اين حال اين رمان بعد از چاپ اول 

ديگر هيچ وقت تجديد چاپ نشد.
پرفروش   ترين و بي   ادعاترين كتاب سال با نام »سهم من« را پرينوش صنيعي 
منتشر كرد. اين رمان در پس روايت داســتان زندگي كودكي تا ميانسالي 
قهرمان داستان، حوادث اجتماعي -سياسي ايران در دهه   هاي1350و 1360را 
روايت مي   كرد. زبان داستان ابتدا چندان پخته نبود، اما هرچه رمان بيشتر پيش 
مي   رفت، زبان كتاب پخته   تر مي   شد. اقبال به اين كتاب از سوي خوانندگان 
به واسطه داستانگوبودن و روايت خطي و بي   پيرايه   اش بسيار زياد بود. سهم 
من، با رسيدن به چاپ سي   وهفتم در سال   هاي اخير، همچنان خوانده مي   شود 

و پرفروش است.

  فرزاد سپهر      ��������������������������������������������������������������������������������

ايران با سرمايه   گذاري 300ميليون دالري، برنامه اكتشاف و بهره   برداري 
از منابع نفتي درياي خزر را آغاز كرد. وزير وقت نفت در خردادماه1381 
از اختصاص اين بودجه براي ساخت زيربناها و تجهيزات مرتبط خبر داد. 
به   گفته بيژن نامدارزنگنه، پيش از ســاخت تجهيزات در سال81، همه 
موقعيت   هاي موجود در ســاحل جنوبي درياي خزر كه احتمال وجود 
هيدروكربن داشت مورد اكتشاف قرار گرفت و با پايان عمليات اكتشاف 
در محدوده گفته شــده براي مشــخص كردن ميزان كميت و كيفيت 

هيدروكربن، كار حفاري با ساخت دستگاه در اسكله نكا آغاز شد.
سرمايه   گذاري با ميزان گفته شده در مشاركت با شركت   هاي بين   المللي 
ِشل، السمو و فبا انجام شد. درحالي   كه روسيه به   عنوان مهم   ترين كشور 
برداشت   كننده با شركت بزرگ لوك   اويل همچنان از همان موقع مشغول 
ارتقاي ميزان سرمايه   گذاري و بهره   برداري در حدود دوبرابر ايران از ذخاير 

نفت و گاز در منطقه ويژه آستاراخان درياي خزر است.
حساسيت   هاي ســال   هاي پيش با مبناي حقوق استفاده از درياي خزر 
توسط كشورهاي همجوار و ميزان سهم هركدام، از مباحث حقوقي شكل 
گرفته، چه در مجامع تخصصي و چه بين عموم مردم ايران بود. روسيه 
به   عنوان قدرتمندترين همسايه ايران، تركمنستان، قزاقستان و جمهوري 
آذربايجان از همان موقع مشغول برنامه   ريزي براي ارتقاي بهره   برداري 
نفتي خود هستند. در برابر اين حساسيت و ميزان بهره   برداري از منابع 

نفتي، وزير وقت، زنگنه، در سال1377گفته بود درياي خزر، خليج   فارس 
دوم نيست.

اسكله نكا در شرق استان مازندان و نزديك به خليج گرگان كه امروز با 
عنوان بندر نفتي نكا خوانده مي   شود با 5اسكله به نام   هاي صدرا و دولفين 
در دو سوي شــرق و غرب بندر، موقعيتي بســيار مهم در مناطق ويژه 
اقتصادي شمال كشور دارد. اكنون بندر نفتي نكا سوخت پااليشگاه   هاي 
كشور، سوآپ نفت خام و صادرات يا مبادله فرآورده   هاي نفتي مانند بنزين، 
گازوئيل و مازوت را تهيه مي   كند. همجواري با نيروگاه نكا بر اهميت اين 

بندر نفتي درياي خزر افزوده است.

معراج قنبري

رقابت پاچه   خاران
پاورچين؛ رنسانس سريال   هاي كمدي

سريال

  محمدمسعود احدي       �����������������������������������������������������������������

 يكي از كهن   ترين خرده   فرهنگ   هاي ايرانيان، چاپلوســي و تملق 
است؛ خرده   فرهنگي كه كاركرد باالي آن باعث رواج روزافزونش 
شد و در بسياري موارد، ارادت   ساالري را جايگزين شايسته   ساالري 
كرد. اشــعار ســعدي و مولوي، از نمونه   هاي برتر ادبي در مذمت 
اين ناهنجاري اجتماعي هستند. در ادبيات نمايشي هم مي   توان 
آثاري از بيژن مفيد را در اين رده به   حســاب آورد. در قاب تصوير 
هم تالش   هاي جســته و    گريخته   اي در نقد ايــن معضل فرهنگي 
انجام گرفته، اما حد اعــالي آن را مي   توان در مجموعه تلويزيوني 
»پاورچين« مشــاهده كرد: نمايش شــخصيت   هايي كه تمامي 
ارزش   ها و هنجارهايشان بر تملق و چاپلوسي بنا شده است. فرهاد 
برره اهل روســتايي خيالي به نام برره است؛ روستايي كه ساكنان 
چرب   زبان و متملقي دارد. او كه در شركتي ساختماني شاغل است، 
توانســته با بهره   گيري از همين خصلت   ها، نظر مساعد رئيسش را 
جلب كند و به مدارج باالي شغلي برسد. فرهاد كه در خانه پدرزنش 
سكونت دارد، خواهر و يكي از اقوام دور خود - به نام داوود - را هم 
به خانه شان مي   آورد. تالش برره   اي   ها براي كسب منفعت بيشتر، 
گاهي به دشمني و گاهي اتحاد آنها مي   انجامد و ماجراهايي كميك 
را رقم مي   زند.پاورچين، رنسانسي در سريال   هاي كمدي بود كه بر 

بسياري از آثار پس از خود تأثير شگرفي گذاشت. از ديگر تأثيرات 
اين مجموعه، واردكردن واژه   هايي جديد در ادبيات گفتاري بود كه 
از آن ميان مي   توان به »پاچه خاري« اشاره كرد كه در قسمت   هاي 
اوليه سريال به خوردن پاچه شلوار و در ادامه به خاراندن آن اطالق 
   شد كه هر دو كنايه   اي از تملق بي   حدوحصر بودند. همكاري زوج 
مهران مديري )كارگردان( و پيمان قاسم   خاني )نويسنده( از همين 
مجموعه كليد خورد و در آثار موفق ديگري مانند »نقطه    چين« و 
»شب    هاي برره« ادامه يافت؛ سرآغازي مترقي كه در ادامه به ورطه 
تكرار افتاد و در سراشيبي قرارگرفت. مهران مديري، جواد رضويان، 
سحر زكريا، سيامك انصاري و محمدرضا هدايتي از بازيگران اصلي 

پاورچين به شمار مي   روند.

عادت به نوشتن هميشه با فرهاد مهراد بود

در مجموعه   نوشته   هاي فرهاد، سالنامه   ها نقش 
مهمي دارند� او ابتداي يكــي از آنها در بخش 
مشخصات نوشته: »مطلقا مايل نيستم تحت هر 
شرايطي از خون، براي زنده ماندن استفاده كنم�« 
فرهاد معموال در سررســيدها اتفاق   هاي كاري 
و جمله   هاي كوتاه را مي   نوشت� در دونمونه در 
سال 1369 نوشته بود: »با ضبط آهنگ   ها موافقت 
نشد�« يا »روي شعر شكسپير كار كردم، اگر خدا 

بخواهد، شايد تنظيم و ضبط شود�« 

سال1369بود كه مهدي    اخوان ثالث درگذشت� او 
شاعر محبوب فرهاد بود� خودش در مصاحبه   اي 
گفته: »از مرحوم اخوان ثالث خيلي خوشم مي   آد� 
بعضي از شعرهاش رو خيلي حس مي   كنم� اوال 
خيلي شاعره، ثانيا خيلي شاعر ايراني   ايه«� بعد 
از درگذشت اخوان، فرهاد 5مصراع از آخرين 
سروده او را برگزيد و خودش نيز 3مصراع به آن 
اضافه كرد� درنهايت با تغيير فضاي شعر آهنگي 

روي آن گذاشت�

وحيد كهنــدل در صفحه122كتاب اين تصوير 
را چنين روايت مي   كنــد: »در كتابخانه فرهاد 
مجموعه شعري بود به نام »شب   نامه« كه پيش 
از انقالب يكي از دوستدارانش با دستخط خود 
چند شعر به آن اضافه كرده و كتاب را به فرهاد 
هديه داده بود� يكي از آنها» وقتي كه بچه بودم« 
نام داشت، اثر اسماعيل خويي� فرهاد اين شعر را 
با تغييرات و آهنگسازي خودش اجرا كرد و آن را 

در آلبوم تازه   اش گنجاند�« 

فرهاد در 26خردادماه1370، در سررســيدش 
يادداشت جالبي درباره معناي اراده نوشته بود�

فرهاد عادت داشت كه در شعرها دست ببرد� با 
اشعار نيما يوشيج و اخوان و بسياري ديگر چنين 
كرده بود تا نتيجه مورد نظرش حاصل شود� براي 
يكي از آلبوم   ها، تصنيف معروف »مرغ سحر« را 

نيز به سبك خودش ارائه كرد�

اوايل دهه1370، بعد از تالش   هاي چندباره براي 
دريافت مجوِز آلبوم »خــواب و بيداري«، در 
نهايت زماني كه علي الريجاني در مسند وزارت 
ارشادبود، موفق به دريافت آن مجوز شد� زماِن 
دريافت مجوز طرح جلد فرارسيد� جلد آلبوم 
را خودش طراحي كــرد و با يك عكس به دفتر 
موسيقي فرستاد، آنها عكس را تلخ دانستند و 
فرهاد اين نامه را با عكس ديگري دوباره فرستاد�

هنرمندان روشنفكر و روشنفكران هنرمند
4نشريه حرفه   : هنرمند، تنديس، طاووس و گلستانه منتشر شدند 

تجسمی

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

رونق مطبوعات در دوره اول رياست   جمهوري 
ســيدمحمد خاتمي با انتشــار تعداد زيادي 
روزنامه آغــاز شــد. همزمان با ايــن رونق، 
هنرهاي تجسمي ايران دوره   اي جديد را آغاز 
مي   كند. اين دوره تازه با تأسيس تعداد فراوان 
گالري   هاي هنري، رشــد فعاليت   هاي موزه 
هنرهاي معاصر و... همراه شد. هر چند شروع 
فعاليت گالري   هاي هنري از اواخر دهه1360و 
پايان يافتن جنگ آغاز شده بود، اما از ابتداي 
دهه1380 سرعت گرفت. پس حاال و در اين 
شرايط انتشار نشريات تخصصي تجسمي يا 
افزودن بخش   هاي تجسمي به نشريات عمومي 
يا فرهنگي نه فقط منطقي مي   نمود كه شبيه 

به پاسخ دادن به يك نياز بود.
هرچند ســال1381 آغاز به   كار دونشــريه 
تخصصي حوزه هنرهاي تجسمي، دوهفته   نامه 
تنديس و فصلنامه حرفه   : هنرمند بود اما پيش 
از آغاز انتشــار اين دو نشــريه، يك فصلنامه 
تخصصي ديگر انتشــارش را آغاز كرده بود و 
ماهنامه گلستانه با رويكرد فرهنگي به شكل 

جدي به هنرهاي تجسمي مي   پرداخت.
فصلنامه طاووس از سال1378منتشــر شد. 
اين فصلنامه به نشر هنر ايران مربوط بود كه در 
سال1371 توسط منيژه ميرعمادي راه   اندازي 
شــده بود. نخستين دوشــماره اين نشريه با 
سردبيري علي دهباشي منتشر شد. شماره   هاي 
بعدي اين فصلنامه به سردبيري اميد روحاني 
و مديريت هنري علي جناب به چاپ رســيد. 
افزايش ناگهاني هزينه   هــاي چاپ و كاغذ در 
سال1380 باعث توقف انتشار اين نشريه شد 
كه به شكلي نفيس منتشر مي   شد. وب   سايت 
طاووس اما همچنان به حياتش ادامه مي   دهد و 

هم   اكنون در دسترس است.
چاپ ماهنامه گلستانه از آبان   ماه سال1377 
آغاز شد. مسعود شــهامي   پور، مديرمسئول و 
ســردبير اين ماهنامه بود. اين ماهنامه ابتدا 
توسط شــركت جامعه روز منتشر مي   شد كه 
روزنامه جامعه را نيــز چاپ مي   كرد. با توقيف 
جامعه و تعطيلي اين شــركت، شــهامي   پور 
ماهنامه را شخصاً منتشر كرد. مديريت هنري 
اين نشريه ابتدا برعهده احمدرضا دالوند بود. 
رويكرد اين نشريه ادبي هنري بود و هنرهاي 
مختلف را شامل مي   شــد؛ از ادبيات گرفته تا 
تئاتر يا موسيقي كه زيرنظر شروين شهامي   پور 
و سهراب محبي منتشر مي   شد. بخش تجسمي 
اين نشريه زيرنظر علي   اصغر قره   باغي به چاپ 
مي   رسيد. گلستانه در نيمه دهه1390 با بحران 
افزايش هزينه   ها مواجه و انتشــار مداومش با 

مشكالت فراوان همراه شد.
نخســتين شــماره دوهفته   نامــه تنديس 
با مديرمســئولي و ســردبيري محمدحسن 
حامدي در 10دي   ماه سال1381 آغاز شد. اين 
نشريه در طول فعاليت سردبيران و شيوه   هاي 
گوناگون، انتشار را تجربه كرد و تا سال1398 
هم به انتشــارش ادامه داد تا اينكه مشكالت 
مالي انتشار مداومش را متوقف كرد. با اين   حال 
تنديس با تأسيس انتشــارات پيكره و انجام 
فعاليت   هاي مشترك با نهادهاي مختلف نشير 
سازمان زيباسازي شهر تهران نه فقط به يك 
نشريه جريان   ساز تبديل شــد كه به اشكال 
مختلف به فعاليتش ادامه داد. نخستين شماره 
فصلنامه حرفه: هنرمند در تابستان سال1381 
منتشر شد. صاحب امتياز و مديرمسئول نشريه، 
شهريار توكلي بود و نشــريه زيرنظر شوراي 
نويسندگان اداره مي   شد. ابتدا فصلنامه بخش 
ويژه سينما نيز داشت، اما به   تدريج بخش سينما 

حذف شد و مجله به نشريه تخصصي هنرهاي 
تجسمي تبديل شد. بعد از كناررفتن شهريار 
توكلي نشريه با مديريت ايمان افسريان ادامه 
يافت. چاپ اين فصلنامه در سال   هاي پاياني 
دهه1390 با مشكالت فراوان همراه شد، اما 
همچنان به حياتش ادامه مي   دهد. اين نشريه 
نيز بعدتر با گسترش فعاليتش در حوزه نشر 
فعاليت   هايش را در حوزه   هاي ديگر هم تداوم 

بخشيد.



4صفحــه

 اي كاش گل   هاي رنگ به دار قالي اسير نبودند 
گسترش فعاليت    گروه   هاي راك  بازي آيينه ها

كلفت ها در تئاتر چهارسو روي صحنه رفت 

موسيقی
تئاتر

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

انتشــارات »نيال« براي اغلب كتابخوانان با كتاب   هايي از قلمرو هنر 
شناخته مي   شــود؛ كتاب   هايي در موضوعات نمايشنامه، فيلمنامه، 
تحليل و پژوهش در هنرهاي نمايشي در كنار داستان، شعر و فرهنگ 
و انديشه كه گذشته از محتوايشــان، در طراحي جلد، قطع و جنس 
كاغذ منحصربه   فرد هســتند. در زمانه   اي كه هنوز خيلي از ناشران 
توجهي به چاپ آثار ادبيات نمايشي نداشتند، نيال قدم پيش گذاشت 
و مشــتاقان حوزه ادبيات و هنر را جذب خود كرد. اين انتشارات كه 
سابقه تاسيســش به نيمه دوم دهه70 بازمي گردد، در سال1381 
عالوه بر انتشار كتاب   هايي كه از آغاز فعاليتش منتشر مي   كرد، انتشار 
دو مجموعه تازه »كتاب كوچك« و »دفترهاي نيال« را آغاز كرد تا در 
مجموعه اول، آثاري كم   حجم و ارزان و با قيمت يكسان در زمينه   هاي 
داستان كوتاه، نمايشــنامه    كوتاه و شعر چاپ شــود و در مجموعه 

دوم، جنگ   هــاي موضوعي همچون 
»دفترهاي تئاتر«، »دفترهاي شعر«، 
»دفترهاي داســتان« و »دفترهاي 
انديشــه« بــه طبــع برســد. ژيال 
اسماعيليان مدير اين نشر است كه با 
همراهي همسرش، حميد امجدـ  كه 
نمايشنامه   نويس، فيلمنامه   نويس، 

پژوهشــگر، كارگردان و بازيگر تئاتر و سينما و مدرس است- و 
البته زيرنظر شوراي ويراستاران، با سليقه و وسواسي خاص به انتشار 
كتاب مي   پردازد. رمان »ناتور دشــت« نوشــته جي. دي. سلينجر، 
»بازيگري« نوشته رضا كيانيان، »سينماي جدايي؛ فيلم   هاي ميكل 
آنجلو آنتونيوني« از اميد روشن ضمير، مجموعه   فيلمنامه   هاي بيلي 
وايلدر و نمايشــنامه   هاي اكبــر رادي، محمــد رحمانيان و محمد 

چرمشير برخي از آثار پرمخاطب اين انتشارات است.

  محمد مقدسی    �������������������������������������������������������������������������
احمد محمود، ســال های آخر تنگی نفس داشــت. يك بار هم سال 
1380 همين بيماری ريوی او را به بيمارستان كشاند. سال بعدش هم 
از اول مهرماه در بيمارستان بستری شد، بعد از چند روز به كما رفت و 
سرانجام در دوازدهم مهرماه سال 1381 درگذشت. احمد محمود را 
راوي داستان جنوب می دانستند. والدينش دزفولی بودند و بعد از جنگ 
جهانی دوم برای كار به اهواز آمده بودند. نام خانوادگی اش »اعطا« بود و 
خودش، احمد اعطا، داستان های اولش را كه نوشت و برد مجله كه چاپ 
كنند، درخواست كرد آن ها را با نام مستعار »احمد احمد« چاپ كنند. 
داستان اول كه با اين نام منتشر شد، مشخص شد كه از قضا نويسنده 
ديگری در همان مجله با نام مستعار احمد احمد می نوشته. همان جا 
داستان بعد را با نام احمد محمود چاپ كردند و اين نام تا پنجاه سال بعد 
كه مستمر می نوشت، روی او ماند. محمود ديپلمش را در دبيرستان 
شــاپور اهواز گرفته بود و در اواخر دهه 13۲0 در جلسات حزب توده 
شركت می كرد. بعد هم به دانشكده افســری ارتش رفت و در جريان 
كودتای ۲8 مرداد 133۲ جزء افســرانی بود كه بازداشت شد. بيشتر 
بازداشتی ها دسته دسته توبه نامه  نوشتند و آزاد شدند، جز 13 نفر كه 
محمود هم يكی از آن ها بود. محمود تنزل درجه داده شد و سال ها به 
زندان افتاد و بعد هم با درجه سرباز صفر به بندر لنگه تبعيد شد. از تبعيد 
كه بازگشت، نوشــتن را ادامه داد؛ اولين داستان هايش در مجله اميد 
ايران منتشر می شــد و بعدها همه را در كتابی به نام »مول« منتشر 
كرد. احمد محمود نويسنده ای در حال تغيير و تغير بود، او آهسته و 
پيوسته و خودآموخته جلو آمد؛ نوشتن را از روی دست صادق هدايت 
و ديگر نويسنده جنوب، صادق چوبك، آموخت. تأثير هدايت و چوبك 
بر داستان های كوتاه و اوليه محمود كامال واضح بود. اما محمود از اين 
دو عبور كرد و در اولين رمان خود با نام »همسايه ها« اولين گام بلند 
برای نويسنده حرفه ای شدن را بر داشت. همسايه ها آن قدر او را معروف 
كرد و آن قدر ستايش شد كه بعد از آن محمود يكسره به كار نوشتن 
مشغول شد. داستان بعدی ای كه نوشت در واقع ادامه همسايه ها بود. 
خالد، قهرمان داستان همسايه ها، كه در آن رمان به بلوغ می رسد و وارد 
مبارزه می شود، در »داستان يك شهر« به بندر لنگه تبعيد می شود. 
قدرت محمود در زبان روان و تصويرساز او بود. او بعد از انقالب و با شروع 
جنگ به اهواز بازگشت و بعد از شهادت برادرش در ابتدای جنگ، اولين 
رمان جنگی اش را با نام »زمين ســوخته« نوشت. مواجهه بی مهابا و 
غافلگيرانه او با تجاوز دشمن و درماندگی اش در از دست دادن سرزمينی 

كه به آن عشــق می ورزيد، 
با زبان تلخ هميشگی اش، 
زمين سوخته را به يكی از 
آثار شاخص ادبيات جنگ 
تبديل می كند كه در زمان 
خود قدر ديده  نشد و بايد 
ســال ها می گذشت تا اين 
تصوير قدر دانســته شود. 
از نيمه هــای دهه 13۶0، 

كتاب های محمود در راهروهای وزارت ارشاد درگير مميزی  شد 
و چاپ نشد. محمود روزگار ســختی را از سرمی گذراند، اما لحظه ای 
از نوشتن دست نكشــيد و بعد از جنگ و در ابتدای دهه 1370 رمان 
سه جلدی »مدار صفر درجه« را نوشت. اين رمان حاصل عمر و خالصه 
تالش هايش در هنر رمان نويسی بود. در جشنواره بيست سال ادبيات 
داستانی انقالب اسالمی قرار بر اين بود كه از احمد محمود و حاصل 
عمرش كه رمان هايش بودند، تقدير شود كه به داليلی نامعلوم تنديس 
در انتهای مراسم به او تقديم نشد. اين موضوع سبب تولد جايزه ای ادبی 
به وسيله نويسندگان و منتقدان مطبوعاتی شد و در اولين سالش بابت 
يك عمر تالش ادبی محمود از او تقدير كردند. در سال 137۹ احمد 
محمود، رمان دوجلدی خود »درخت انجير معابد« را منتشر كرد كه از 
نظر تعداد شخصيت های داستانی كم نظير بود. سال بعد و در اولين سال 
برگزاری جايزه بنياد هوشنگ گلشيری، آخرين رمان احمد محمود 
جايزه بهترين رمان ســال را دريافت كرد. احمد محمود نويسنده ای 
گوشــه گير بود. مهم ترين و بهترين كار دنيا را نوشــتن می دانست و 
بی وقفه  می نوشت. تجربه زيسته اش پربار بود و هر چه را كه می نوشت، 
چه از نظر فرم و زبان و چه از نظر درونمايه همه را خود آموخته بود و 
خود ساخته بود. داستان های او كالس نثر و فضاسازی در رمان فارسی 
هستند؛ نه مغلق و پيچيده نوشت، نه در هپروت. كتاب هايش خوانده 
می شدند و می شوند؛ هنوز بعد از سال ها در محاق بودنش، همسايه ها 
خوانده می شود و رمان حجيم مدار صفر درجه او در روزگاری كه كسی 
حوصله خواندن ندارد، به چاپ های مجدد می رسد. او در همه سال های 
نويسندگی اش، نه مريدپروری كرد و نه ذره ای از آزادگی اش كاسته شد. 
سال ها با فقر واقعی زيست و در پی عدالت اجتماعی بود؛ او جايی در 
يادداشت های روزانه اش نوشته بود برای نويسنده بودن در اين سرزمين 

بايد كرگدن باشی.

جوان   ها در صف تماشاي فيلم كودكانه
كاهش تماشاگر، تداوم حضور سينماي اجتماعي و ظهور پديده وار كاله قرمزي و سروناز

استمرار »اعتماد« 
روزنامه ای كه آمد بماند

سينما 

مطبوعات

سعيد مروتي ������������������������������������������
در دولــت دوم اصالحــات، ســينماي 
اجتماعي همچنــان به راه خــود ادامه 
مي   دهد. فيلم   هاي موفــق اكران 81 جز 
يكي دو استثنا در حوزه سينماي اجتماعي 
قــرار مي   گيرند. در ســالي كــه كاهش 
تماشاگر همچنان ادامه دارد، »كاله قرمزي 
و سروناز« از راه مي   رسد و در شرايطي كه 
كمتر كســي انتظار موفقيتي فوق العاده 
براي فيلم ايرج طهماسب دارد، در صدر 
جدول پرفروش   ها قرار مي   گيرد. 8ســال 
پس از اكران »كاله قرمزي و پســرخاله« 
به   نظر مي   رسيد قســمت دوم كمي دير 
ساخته شده و در شــرايطي كه سينماي 
كودك منحصر به فيلم   هــاي گلخانه   اي 
جشنواره اصفهان شــده، امكان چنداني 
براي موفقيت وجود ندارد. آنچه فراموش 
شده بود كاركرد نوستالژيك كاله قرمزي 
بود. بچه   هايي كه عروسك   هاي محبوبشان 
را در اكــران ســال73 روي پــرده ديده 
بودند حاال مشــتاق تكرار خاطره شيرين 
دوران كودكــي بودند. پس به شــكلي 
غافلگيركننده، در كنار بچه   ها، جوان   ها هم 
به تماشــاي كاله قرمزي و سروناز رفتند. 
بيش از يك ميليــون و 835 هزار نفر در 
سراسر كشور كاله قرمزي و سروناز را در 
اكران سال 81 ديدند. سينماي اجتماعي 
هم به   عنوان جريان مســلط اين سال   ها 
بيشــترين بازخورد   ها را ايجــاد مي   كند. 
رسول صدرعاملي بعد از موفقيت نسبي 
»دختري بــا كفش   هاي كتانــي«، فيلم 
ديگري بــا محوريت دختــران نوجوان 
مي   ســازد. »من ترانه پانزده سال دارم« 
به   عنوان بهترين فيلم سازنده   اش، پس از 
درخشش در جشنواره بيستم در اكران هم 
موفق عمل مي   كند. كشف و معرفي ترانه 
عليدوستي از مهم   ترين دستاورد   هاي فيلم 

صدرعاملي است.

»زندان زنان« منيژه حكمت جنجالي   ترين 
فيلم ســال اســت كــه وقتــي معاونت 
ســينمايي با صدور پروانــه نمايش   اش 
موافقت نمي   كند با مساعدت وزير ارشاد 
روي پــرده مي   آيد. فيلمي كــه جداي از 
كيفيت ســينمايي و تلقي سازنده   اش از 
فيلم سياسي اجتماعي، جزو آثاري است 
كه فقــط در چنين دوراني مي   توانســت 
ساخته و اكران شود. اكران فيلم حكمت، 
دوقطبي   اي ميان دو جناح سياسي ايجاد 
مي   كند كه طبيعي هم هست. رسانه   هاي 
راســتگرا به فيلــم حملــه مي   كنند و 
نشريات دوم خردادي طرفدار نخستين 
ساخته حكمت هستند. ديگر فيلم مهم 
اجتماعي سال81 »ارتفاع پست« است؛ 
نخســتين فيلم ابراهيــم حاتمي كيا كه 
شــخصيت هايش نه از دل جبهه و جنگ 
كه از پرونده   اي واقعي و تراژيك مي   آيند. 
نشانه   اي از تالش فيلمســاز براي خروج 
از فضاي آثار قبلي و همســويي با فضاي 
انتقادي اجتماعي سينماي ايران در عصر 
اصالحات. در »قارچ ســمي« مالقلي پور 
با رفت و برگشــت ميان گذشته و حال، 

تصوير جبهــه و جامعه معاصــر را مانند 
دنيايي آرماني و جهاني آرمان گريز در كنار 
هم قرار مي   دهد. فيلم از رياكاري و فساد 
اقتصــادي در داخل سيســتم مي   گويد. 
فيلمي كه همپاي شخصيت هايش دومان 
و ســليمان تلخ و عصبي و راديكال است. 
نمايش عمومــي »كاغذ بي   خط« آخرين 
حضور سينمايي ناصر تقوايي، را مديران 
ســينمايي به نــام دوره اصالحات ثبت 
كردند. مثل فيلمسازي بيضايي. بازگشت 
استادان كمال گرا، نشــانه   اي از گشايش 
فرهنگي اجتماعي دوران اصالحات خوانده 
شد. ســال81 به   نظر مي   رسيد سينماي 
ايران همچنــان مي   تواند وارد عرصه   هاي 
تازه و مســيرهاي ناپيموده شود. سالي 
كه كمــدي پرفروش اش »نان، عشــق، 
موتور1000« بود كه قواعد ژانر را رعايت 
مي   كرد. از عناصر و نشــانه   هاي سينماي 
عامه پســند قبل از انقالب بهره مناسبي 
مي   گرفت و شوخي   هاي سياسي   اش جالب 
توجه بود. فيلمساز در انتهاي فيلم ماندن 
در مســير اصالحات را تنهــا راه ممكن 

توصيه مي   كرد.

 محمدناصر احدي   ������������������������������
 در خرداد1381، روزنامــه اصالح   طلب 
»اعتماد«، كــه دوام و بقايش تــا امروز 
اســتمرار داشــته، منتشر شــد. الياس 
حضرتــي، از چهره   هــاي برجســته 
اطالح   طلبان كه سابقه نمايندگي مجلس 
را هم دارد، صاحب   امتياز و مديرمســئول 
اين روزنامه است. اعتماد توانست به سرعت 
جاي خود را در ميان قشر تحصيل   كرده و 

روشنفكر باز كند و تلفيق موفقي از اصول 
روزنامه   نگاري و گرايش   هاي سياسي را در 
يك روزنامه به نمايش بگــذارد. با وجود 
اينكه اعتماد در طول سال   هاي انتشارش 
اهتمــام ورزيده پا از خطــوط قرمز فراتر 
نگذارد تا به واسطه مواضع اصالح   طلبانه   اش 
به دردســر نيفتد، اما اين نشريه تاكنون 
چندين بار توقيف شده است. هم اكنون، 
بهروز بهــزادي از روزنامه   نگاران قديمي، 

جانشين مديرمســئول و رئيس شوراي 
سياستگذاري اين روزنامه است.
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نون مثل نمايش، مثل نيال 
طراحي جلد و قطع و كاغذ خاص

بايد كرگدن  باشی
احمد محمود بعد از يك عمر نوشتن از دنيا رفت

نشر

ادبيات

    حسين عصاران    ����������������������������������������������������������������������
اوايل دهه 80 را مي   توان مقطع بروز و ســربرآوردن چشــمگير گونه 
موسيقي موسوم به راك ايراني دانست كه انتشار آلبوم »زي با زي« در 
سال1381 يك نمونه شايسته توجه ازآن به شمار مي   آيد. هم   اينك از 
برآيند پيشينه   گويي    هاي منتشر شده از گروه   هاي پرسابقه   تر اين عرصه 
چنين برمي   آيد كه منشأ شكل   گيري بيشــتر آنها به اواسط دهه70 
مي   رسد؛ آنجا كه مطابق با سنت آشناي گروه   هاي راك، كار آن   ها با هم    
يا بي   رفيقانه چند نوازنده    گيتار و بيس و درامز و شكل   گيري هسته اوليه 
گروه، آغاز شده و در گذر زمان، از بازاجراي كارهاي موردپسندشان، به 
خلق و اجراي كارهاي تازه به نام خود گروه رسيده   اند. شايد در نگاه اول 
نمونه   هاي جلوه يافته از اينگونه موسيقي تا اين مقطع كم   شمار و دايره 
مخاطبان آن هم محدود به   نظر برسد، حال آنكه در نگاهي گسترده   تر 
و با درنظر گرفتن حجم محدوديت   هاو حساسيت   هاي هميشه موجود 
سر راه پيشرفت اينگونه موسيقي و از آن مهم   تر فرهنگ شنيداري ايراني 
كه در ذات، عالقه   مند به جهان موسيقي مبتني بر ملودي است، انتظار 
فراگيري رسمي و نمودهاي بيروني بيشتر براي آن زياده   خواهي به   نظر 
مي   رسد؛ اما پس از اين دوره مدارا و در تداوم نااميدي فضاي موسيقي از 
همراهي نهادهاي فرهنگي با سليقه رو به تغيير جامعه، گروه   هاي راك 
نيز رفته   رفته با رشد طولي در همان خاستگاه اصلي   شان، يعني زيرزمين، 
در جاي   جاي ايران رخ   نما شدند و در قالب كنسرت   هاي خصوصي براي 
عالقه   مندانشان به شكوفايي رسيدند. راك ايراني بر مبناي مؤلفه   هاي 
بنيادين فرهنگ موســيقايي   اش- همچون توليد ارزان، كار جمعي و 
تشخص گروهي- پتانسيل يكه   اي در تأثير   گيري از التهابات جامعه و 
بروز آن به زبان موسيقي و كالم داشته و دارد؛ اما كم   توجهي هنرورزان 
اين عرصه به مؤلفه اعتراض )به   عنوان جوهره اصلي موسيقي »راك«( 
وكم   تواني درپرورش و پردازش كالم و زباني متناسب با مضامين تازه، 
آن را از جايگاه مقدورش دور نگاه داشــته است. همچنان كه بيشتر 

نمونه   هاي موفق معرفي شده در اين عرصه )همچون چند ترانه آلبوم 
»هيس«(، خيلي زود در بازار همگن   ســاز و محافظه   كار موسيقي، به 
عاشقانه   هاي سبك و سطحي و كالم نامتناسب رسيدند و از خاستگاه 
اصلي   شان جدا شدند. در نگاهي آسيب شناسانه بيشتر اين نارسايي   هايي 
را مي   توان متوجه سطح و عمق حساسيت   ها و محدوديت   هاي موجود 
سر راه موسيقي راك دانست كه امكان معرفي و تجربه   ورزي گسترده   تر و 
بهره   گيري از موهبت اجراي زنده بي   دغدغه را از كارورزان و عالقه   مندان 
آن دريغ كرده اســت. در گذر از اين موارد بانگاهــي تاريخي به فراز و 
نشيب   هاي موسيقي راك در ايران، همانطور كه حضور و برجستگي 
گروه   هايي چون »بلك كتز« و »اعجوبه   ها« و... نشانگر پوست   اندازي 
سبك زندگي جوانانه جامعه شهري، همزمان با گشايش اجتماعي و 
اقتصادي اواسطه دهه40 قلمداد مي   شود، شكل   گيري تعداد زيادي 
گروه »راك« در دهه80 و روي   آوري پرشمار به كنسرت   هاي خصوصي 
آنها را هم مي   توان مبناي انجام پژوهشــي جامعه   شناسانه قرارداد و 
اين   چنين تناظر آن را با رشد اقتصادي و حركت به سمت هنجارهاي 

تازه و دگرديسي زندگي اجتماعي ارزيابي كرد.

مهرداد رهسپار ��������������������������������������������������������������������������
 

كســاني كه ســال1381 به ديدن نمايش»كلفت ها« رفتند، 
بازي خوب بازيگرانش ســهيال رضوي، شبنم طلوعي و فرزانه 
نشــاط خواه را به ياد دارند. »كلفت ها« در ذهن بســياري از 
كارگردانان، نمايش وسوسه برانگيزي براي اجراست؛ نخست 
به اين دليل كه مي   توان آن را بســيار كم خرج و با ســه بازيگر 
به صحنــه آورد، دوم اين كــه امكان طراحــي صحنه عجيب 
را هم به طراح مي دهــد. اما اين نمايشــنامه پيچيدگي هايي 
دارد كه نمي   توان به ســادگي آن را به صحنه برد و مدعي شد 
جان مايه نمايشنامه به مخاطب منتقل شده است. با اين حال 
ويژگي   هايي چون كم خرجي و پرســوناژ اندك باعث مي   شود 
كه كارگردانان بســياري آن را براي اجرا انتخــاب كنند. اين 
نمايشــنامه نخســتين بار توســط بهمن محصص به فارسي 
ترجمه شد و تاكنون به دفعات اجرا شده است. علي رفيعي كه 
نمايش هاي »سال   هاي شن« )1371(، »يك روز خاطره انگيز 
براي دانشمند بزرگ وو« )137۶(، »رومئو و ژوليت« )137۹( 
و »عروسي خون« )1380( را در تاالر وحدت به صحنه برده بود، 
سال1381نمايش كلفت  ها نوشته ژان ژنه را در تئاتر چهارسو 
اجرا مي   كند. اين بار او فضايي به   مراتب محدودتر از تاالر وحدت 
در اختيار دارد. با اين حال در ســال1381 آنچه بسيار از اين 
نمايش مي شــنيديم طراحي صحنه بود. علــي رفيعي در اين 
اجرا سكويي در مركز صحنه طراحي كرد، اين سكو كه اختالف 
سطحي مزاحم براي ســقف نه چندان بلند تئاتر چهارسو بود، 
در محاصره آيينه   هايي بود كه بــه اقتضاي صحنه   هاي متعدد 

مي چرخيدند و هر كدام بخشــي از بازي بازيگران را منعكس 
مي كردند. آينه   ها اين امكان را بــه بازيگران مي دادند كه روي 
صحنه در كنشي متقابل با بازي خودشان باشند. بي شك براي 
بازيگران اين فرصتي گرانبها بود، زيرا كم پيش مي آيد كه يك 
بازيگر، هنگام ايفاي نقش روي صحنه، امكان تماشــاي بازي 
خود را هم داشته باشد. وضعيتي كه بازيگر در آن هم تماشاگر 
خود است و هم بازيگري كه براي ديگر تماشاگران ايفاي نقش 
مي   كند. رفيعي با اين تمهيد توانســته بــود يكي از مهم   ترين 
مضامين نمايشــنامه را منتقل كند. زيرا در اين نمايشــنامه 
كلفت هايي را مي بينيم كه در غياب رئيــس خانه، در نقش او 

مي روند و از اين بازي نقش ها لذت مي برند.

من قفل كرده ام��� 
بدجور!

»دارم دوباره كالغ مي شوم«، سروده مهرداد 
فالح، يكي از مجموعه هايي است كه جريان 

پيشرو شعر را نمايندگي مي كند

������������������������������������������������������ مرتضي كاردر
كسي جرأت نمي كند

اين دســتگاه عجيبي كه آينــه براي خودش 
برداشته اســت/ از روي چهره اي كه نمي دانم/ 
هي عكس برمي دارد/ اين كليشه ها را كجا خرج 

مي كني��� ها؟
ايســتاده ام كه همين حرف ها را بزنم/ بزنم زير 
گوش كسي كه نمي شناسم/ كسي كه دگمه هاي 

پيراهنش را/ جاي مردمكش بگذارد
ديشب خواب همان دنداني را ديدم كه درنيامده 
افتاد/ افتادم توي همين دستي كه داشت مرتبم 

مي كرد/ من قفل  كرده ام��� بدجور!
   نوعي از شعر كه درصدد ارائه زيبايي شناسي 
تازه اي است و مي خواهد زيبايي شناسي گذشته 
شعر را به هم بريزد و حتي مي خواهد شعري ارائه 
كند كه زيبا نباشد و مخاطب براي درك زيبايي به 

سراغ شعر نيايد���
   نوعي از شــعر كه از واژه ها و اشياي روزمره 
شكل مي گيرد، بي آنكه كنار هم قرار گرفتنشان 
بخواهد كل واحدي را سازد و حرف بزرگ تري را 

برساند���
  نوعي از شعر كه شكلي از پيش تعيين شده 
ندارد و خيلي وقت ها محصول اتفاق هايي است 
كه درون شــعر مي افتد و براساس تداعي آزاد 
كلمه ها و ربط و نسبتي كه درصورت معنا دارند و 

ندارند، خلق مي شود���
   نوعي از شعر كه محصول بازي نشانه ها و در هم 
ريختن و جابه جايي شــان و به دســت دادن 
كاركردهاي تازه از آنها اســت و نشانه ها را از 
كاركرد گذشته و امروزشان دور و تهي مي كند و 
گاه كاري مي كند كه حتي هيچ كاركردي نداشته 

باشند���
    نوعي از شــعر كه آن قدر معناگريز است كه 

بي معنا به نظر مي رسد����
  نوعي از شعر كه بارها زاويه ديد و راوي عوض 
مي كند و صداهاي گوناگونــي از آن به گوش 

مي رسد���
  نوعي از شــعر كه مخاطبــان حرفه اي تري 
مي طلبد كه بتوانند در تعليق هاي آغاز و پايان و 
ميانه هاي شعر جاي خالي را پر كند  و سرنخ هاي 
موجود در متــن را بگيرند و شــعر را در ذهن 

خودشان ادامه دهند���
اين ها بخشي از ويژگي هاي شعري است كه از 
دهه 70 آغاز مي شــود و شاعران بسياري را در 
پي خود مي كشاند، چه آنها كه آگاهانه درك و 
دريافت روشني از حركت هاي خود دارند، چه 
آنها كه ناآگاهانه حركت هاي ديگران را تقليد 

مي كنند�
در اين ميان شــمار اصيل انگشت شمار است و 
مهرداد فالح شاعري اســت كه حركت هاي او 
در شعر دهه هفتاد فارغ از جريان ها و كارگاه ها 
حركتي روشمند است�  دارم دوباره كالغ مي شوم  
كمال حركت هاي شــعري او در دهه 70 است و 
يكي از مجموعه هاي نمونه اي جريان شعر پيشرو 

آن سال ها�
او در همان سال ها كه مطبوعات اقبال بيشتري 
به جريان ها پيشرو شعر نشان مي دهند، مقاله اي 
مي نويســد ذيل عنوان »جاي دوربين ها عوض 
شده است« و ريشه هاي جريان هاي پيشرو شعر 

فارسي را از دهه 40 تا امروز بررسي مي كند�
مســئله مهرداد فالح مثل بسياري از شاعران 
اصيل ديگر آنجاست كه راه خود را پيوسته ادامه 
نمي دهد و به وقفه دچار مي شود و بعدها كمتر 
به سراغ رســانه ها مي رود درحالي كه بسياري 
از شاعران پيرو مي كوشــند سكه حركت هاي 
پيشــرو را به نام خود ضرب كنند� اما هنوز هم 
مجموعه هاي او مثل »چهار دهان و يك نگاه« و 
»دارم دوباره كالغ مي شوم« در شعر پيشرويي كه 
از سال هاي مياني دهه 70 آغاز مي شود، نمونه اند�

شعر

حسنا مرادي ��������������������������������������������������������������������
 »پرنده من«، نخستين رمان فريبا وفي، شروع پرافتخاري 
براي او بود. وفي پيش از پرنده من، سه مجموعه   داستان هم 
چاپ كرده بود، اما با پرنده من و سيل جوايزي كه درو كرد، 
شناخته شــد. كتاب   هاي وفي از »در عمق صحنه« تا »روز 
ديگر شــورا« همه روايتگر دردها و مشــكالت دنياي زنان 
جامعه ايراني بودند و براي هر    نوع خواننده   اي از فرهيختگان 
ادبي گرفته تا عامه مردم جذابيت داشــتند و دارند. بيشتر 
قهرمان   هاي او زنان مختلفي از قشر متوسط جامعه هستند 
كه زندگي معمولــي خود را روايت مي   كننــد. در نگاه اول، 

داستان   هاي وفي وارث ساد   گي و رواني نثر زويا پيرزاد به   نظر 
مي   رسند، اما نثر وفي ويژگي   هايي دارد كه آن را از زير سايه 
پيرزاد بيرون مي   كشــد. نخســتين ويژگي خاص نثر وفي 
ايجاز اوســت؛ در نثر وفي خبري از توصيف   هاي طوالني و 
صحنه   پردازي   هاي مطول و احساســي نيست. جمله   هاي 
وفي كوتاه و مســتقيم هستند و نثر شســته   ورفته او چيز 
اضافه   اي ندارد و كلمه   هايش را در نهايت دقت و وســواس 
انتخاب مي   كند. ويژگي ديگر نثر وفــي، طنز ظريف نهفته 
در نوشته   هاي اوست. اين طنز گاه تلخ اگرچه در كالم و زبان 
داستان   هاي وفي به خوبي ديده مي   شود، اما صرفا در كلمات 

معنا پيدا نمي   كند، بلكه هوشمندانه در نگاه قهرمان و راوي 
داســتان به اتفاق   هاي زندگي تجلي پيدا كرده است. وفي 
لفاظي نمي   كند، با واژه   هاي ناآشنا به جنگ خواننده نمي   رود و 
با همين واژه   هاي موجود در زبان روزمره مردم طبقه متوسط، 

داستان   هاي تأثيرگذار مي   آفريند.
»عيب كار اين بود كه قلب آقاجان سالم بود. پاها راه نمي   رفت. 
مغز درســت فرمان نمي   داد. زبان الكن شــده بود و حواس 
پريشان بود. آن وقت قلب در اين هيرووير مثل فرماندهي بود 

كه در ميدان جنگ پايان   يافته   اي بي خودي نعره مي   كشيد.
اولين بار كه گم شــد. مثل تمام چيزهايي كه فقط به   خاطر 

نخستين بار بودنش خوب اســت، آقاجان چند روزي عزيز 
شد. داستان گم شدنش را براي همه تعريف كرديم و خودش 
بيشتر از همه به آن خنديد. ولي كســي حال خنديدن به 
دومين گم شدن او را نداشت. مردي پيرتر از خودش او را به در 
خانه آورد و با لحني سرزنش   آميز به ما تحويل داد. شلوارش 

خيس بود و مي   گفت زده بود به جاده.
دفعه   هاي بعد ميل به جاده بود كه او را از زيرزمين نيمه   تاريك 
بيرون مي   كشيد. شهال آدرس خانه را توي كاغذي نوشت و 
توي جيب كتش گذاشت. آقاجان مثل آقاي متشخصي از 

شهال تشكر كرد«. 

زبان زن   هاي 
معمولي جامعه

فريبا وفي با نگاه تيزبين و طنازانه 
خود، روايتگر  زندگي زنان طبقه 

متوسط جامعه مي   شود
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