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درسهايپالسكو به تهران

كارشناسان ميگويند بايد با راهكارهايي از جمله تزريق نقدينگي
توقف نظام قيمت گذاري دستوري و كاهش مداخله در قانونگذاري
جلوي نزول بورس گرفته شود

کاهشآلودگیهوا
يك مطالبه مدنی پس از 27سال

فعاالنمدني و برخي از اعضاي شورايشهرتهران عصر دیروز در پارکشهر گردهم آمدند
تا نسبت به رفعآلودگيهوا مطالبهگري كنند
بعد از  27سال براي بار ديگر مطالبهگران هواي پاك دور هم جمع شدند تا نسبت به وضعيت بغرنج آلودگي هواي پايتخت راهكاري
بينديشند .سال  ،72هنگامي كه آلودگي هواي تهران به مسئلهاي كامال جدي تبديل شد ،تعدادي از استادان دانشگاهي ،فعاالن
مدني و كارشناسان در پارك الله تجمع كردند و با صدور بيانيهاي از همه دستگاهها و ارگانها خواستار رفع موانع كاهش آلودگي
هوا شدند .اينكه سالها بعد ،قانون هواي پاك در مجلس شوراي اسالمي به تصويب رســيد ،به نظر برخي كارشناسان ماحصل
همين مطالبهگري مدني بوده است .صفحه 3را بخوانيد.

نخستين نمايشگاه مجازي كتاب تهران از اول بهمن آغاز ميشود
يادداشت

سيد مناف هاشمي؛ معاون حملونقلو ترافيك شهرداريتهران

هواي هوا را داشته باشيم
قانون هواي پاك سال ۱۳۹۶تصويب شد تا نقشه راهي
باشد براي حل معضل آلودگي هوا در كشور.
در اين قانون وظايفي برعهده چندين دستگاه اجرايي
كشور گذاشته شده تا همه با مشاركت هم بتوانيم به
هواي پاك كه ضامن سالمت شهروندان است ،برسيم .در اين بين شهرداري تهران
هرچند كه براساس قانون هواي پاك كمترين وظايف را برعهده دارد ،اما تمام توان
خود را بهكار گرفته كه معضل آلودگي هوا را در پايتخت بهســمت بهبودی سوق
دهد.
طي  2دهه گذشته آلودگي هواي تهران و كالنشهرها يكي از ملموس ترين معضالت
زيست -محيطي شهرتهران بوده  ،اما متأسفانه عزم جدي براي كاهش آلودگي هوا
از سوي دولتها وجود نداشته است.
براساس مطالعات شركت كنترل كيفيت هواي تهران  -كه مبناي برنامهريزيهاي
ما در شهرداري تهران براي حل مشــكالت آلودگي هواست  -سهم منابع متحرك
از جمله تاكسيها ،موتورســيكلتها ،اتوبوسها و ...در آلودگي هواي تهران حدود
۶۰درصد گزارش شده است .از اينرو؛ شهرداري تهران براي برخي اقدامات ازجمله
نوســازي ناوگان حملونقل عمومي -باوجود اينكه ۱۰سال
ادامه در
اســت كه دولت هيچ كمكي براي نوســازي نــاوگان نكرده صفحه17
است -پيش قدم شده و از منابع داخلي خود براي توسعه مترو و نو سازي ناوگان
اتوبوسراني استفاده كرده است.

يارانه نقدي از سال آينده در 2سقف
پرداخت ميشود و براي نخستينبار
از زمان اجراي قانــون هدفمندي
يارانههــا بهعنوان ميــراث دولت
محمود احمدينژاد ،قرار اســت به
بخشهاي توليــدي هم يارانه داده
شــود .آيا اين تصميم ميتواند به
هدفمندتر شــدن يارانههاي سياه
كمك كند؟ هماكنون هــم يارانه
نقدي بهصورت مســاوي بين همه
تقسيم نميشود و د وسقفي است،
زيرا افراد تحت پوشش كميته امداد
و سازمان بهزيستي يارانه بيشتري
نسبت به ديگر شهروندان ،دريافت
ميكنند .صفحه 4را بخوانيد.

صندليخالي

صفحه5

در چهارمين سالگرد تراژدي پالسكو ،فداكاري آتشنشانان ،ايمني
مراكز تجاري و آخرين وضعيت ساختمان جديد پالسكو را مروركردهايم

ورق زدن كتاب از راه دور

همشهري پيدا و ناپيداي تصميم
كميسيون تلفيق مجلس را
بررسي ميكند
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افشين اميرشاهي؛ روزنامهنگار

مرور يك عمر پربار
شيده اللمي را وقتي 19ســاله بود ،شناختم؛ در گروه
اجتماعــي خبرگزاري ميــراث فرهنگــي .دربارهاش
پرســيدم ،كارش چطور اســت؟ دبير گروه اجتماعي
گفت يكي از جوانهاي آيندهدار و مستعد است .درست
ميگفت .شيده سال اول رشــته روزنامهنگاري بود .پيش از ميراث خبر براي گروه
گزارش روزنامه ايران مطلب مينوشت .خبرگزاري ميراث فرهنگي تجربه جديدي
بود كه ميخواست حوزه ميراث را از زواياي ديگر ازجمله قانونگذاري ،هنر ،فرهنگ،
جامعه و سياست هم ببيند؛ نه فقط از زاويه تخريب و مرمت بناهاي ارزشمند و آثار و
ميراث ماندگار .پس ايدهپردازي در اين خبرگزاري كه روزها و ماههاي اول فعاليتش را
پشتسر ميگذاشت ،بسيار مهم بود .او جوان بود و باانگيزه و البته ايدهپرداز .نگاهش
به ميراث فرهنگي از زاويه اجتماعي بسيار متفاوت بود .زماني كه هنوز 6ماه بيشتر از
فعاليت شيده در اين خبرگزاري نميگذشت ،ناخواسته از او مشورت ميگرفتم؛ روندي
كه تا هميشه ادامه پيدا كرد؛ تا همين چند روز پيش بهتآور.
كساني كه خانم اللمي را ميشناسند ،ميدانند كه هميشه فعال ،باانرژي و بانشاط بود.
هميشه كاري را پيش ميبرد و جزو معدود افرادي بود كه هيچوقت او را بيكار نميديدي.
اين كار ميتوانســت هر چيزي باشــد؛ چون براي لحظهلحظه
ادامه در
صفحه2
زندگياش برنامهريزي داشــت .نوشــتن و نوشــتن و نوشتن ،
مهمترينش بود .اما خب نوشتن كه24ساعته نميشود .پس مطالعه ،يادگرفتن چيزهاي
جديد ،ورزش و يادگرفتن موضوعها و تجربههاي جديد را هم در برنامهاش قرار داد.
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به ياد شيده اللمي
روزنامهنگار حوزهاجتماعي
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نرگسجودکی
مینا شهنی
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آزاده محمدحسين
علياكبر قاضيزاده
محمد مهدي فرقاني
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سيدضياء هاشمي
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سعيد اركانزاده يزدي
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احمد ميدري
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کافه مجلس
شــكايت يــك نماينــده از
رئيسجمهور

اعتراض نمايندگان كردزبان به
صداوسيما

كمال حســينيپور ،نماينده سردشــت و
پيرانشهر در تذكري در جلسه علني ديروز
مجلس خطاب به رئيس سازمان صداوسيما
گفت :كردهــا از اصيلترين و قديميترين
اقوام ايراني هستند .چرا در رسانه ملي كه
از بيتالمال تأمين اعتبار ميشود هر روز به
اقوام اصيل ايراني كرد ،لر ،آذري ،تركمن و
بلوچ توهين ميشود؟ چرا اجازه ميدهيد
در برنامههاي صداوســيما به اقوام اصيل
ايراني توهين شــود؟ به گزارش ايسنا ،وي
با بيان اينكه لباس كــردي ،لباس غيرت،
شهامت و مردانگي اســت و ما نمايندگان
كرد به هيچ فردي اجازه توهين نميدهيم،
اضافه كرد :الزم است در انتخاب مجريان و
مهمانان برنامههاي صداوسيما دقت كنيد و
از مردم غيور و انقالبي كرد معذرتخواهي
كنيد .سيدمهدي فرشادان ،نماينده مردم
ســنندج در مجلس هم در انتقاد از توهين
يك مجري صداوســيما به لبــاس كردي
گفت :صحبتهاي اخير اين مجري نسبت
به لباس كردها دربــاره اينكه نماد چوپاني
است ،از 2حالت خارج نيست؛ يا اين مجري
بيسواد ،ناآگاه و خام اســت و يا اينكه اين
گفتار سياست غلط ســازمان صداوسيما
را نشــان ميدهد .علي نيكزاد ،نايبرئيس
مجلس كه اداره جلســه علنــي مجلس را
برعهده داشت در پاسخ به اين تذكرها گفت:
از آقاي علي عســگري (رئيس صداوسيما)
ميخواهم در اســرع وقت به اين موضوع
رسيدگي كنند.

از گردشگر خارجي ميترسند

نماينده مردم كاشــمر در مجلس شوراي
اســامي گفت :اگرچه صنعت توريســم
يكي از بزرگترين و پردرآمدترين صنايع
جهان اســت اما برخي از گردشگر خارجي
ميترســند و نگرانند افرادي كه از آمريكا
و انگليس ميآيند ،شــايد به كشور ضربه
بزنند .جواد نيكبيــن در گفتوگو با ايرنا،
افزود :بايــد بتوانيم ذهنيت منفي شــكل
گرفته از ايران را با رفتار صحيح و برگرفته
از فرهنگ ايراني  -اسالمي تغيير دهيم .وي
ادامه داد :براساس گفته كارشناسان بهازاي
ورود 3گردشگر خارجي به كشور ،يك شغل
ايجاد ميشــود و بنابراين رواج اين صنعت
ارزآوري بسياري دارد.

طــرح مجلــس بــراي امنيت
گروههاي مقاومت

ابوالفضل ابوترابي ،نماينده مردم نجفآباد
در مجلس شوراي اســامي در گفتوگو با
فارس ،گفت :طرح پيمــان دفاعي امنيتي
گروه مقاومت در مجلس تهيه شده و در حال
جمعآوري امضاســت .وي افزود :براساس
اين طــرح چنانچه رژيم صهيونيســتي به
هر يك از كشورهاي جبهه مقاومت حمله
كند و يا اقدامي عليه آنها داشته باشد ديگر
كشورهاي عضو اين گروه تمام تالش خود
را از نظر نظامي ،اقتصادي ،سياسي تا زمان
دفع كامل خطــر بهكار خواهنــد گرفت.
براساس اين طرح جنبشهاي آزاديبخش
با تأييد شورايعالي امنيت ملي شناسايي
ميشــوند و آييننامه درخصــوص مكان
دبيرخانــه ،هزينههــا و تقســيم كار بين
دستگاهها توســط دبيرخانه شورايعالي
امنيت ملي تهيه شده و بهتصويب اين شورا
ميرسد.

روي خط انتخابات

آخرين شب مراسم عزاداري
حضرت فاطمه زهرا(س)
در حضور رهبر معظم انقالب

مقدمهچيني براي نشاندن جليلي جاي قاليباف

منصور حقيقتپور ،فعال سياســي اصولگرا درباره تحركات
انتخاباتي جبهه پايــداري به اعتماد آناليــن گفت :اعضاي
پايداري تا ارديبهشــتماه بهدنبال فرد مســتقل خودشان
هستند تا او را بهعنوان كانديداي رياستجمهوري در معرض
رأي مردم قرار دهنــد .اما احتماال در هفتههــاي منتهي به
انتخابات با اصولگرايان توافق خواهنــد كرد .بهعنوان مثال،
چند وزارتخانه دولت سيزدهم را طلب خواهند كرد و همچنين
برنامهشان اين خواهد بود كه در صورت رئيسجمهورشدن
قاليباف ،مقدمات رئيس مجلسشدن سعيد جليلي را فراهم
كنند.

آخرين شب مراسم عزاداري
رهبری حضــرت فاطمهزهــرا
سالماهللعليها با حضور رهبر
معظم انقالب اســامي در حسينيه امام
خميني(ره) برگزار شد .مراسم سوگواري و
عزاداري ايام شهادت حضرت فاطمه زهرا
سالماهللعليها طبق روال همهساله از سوي
رهبر معظم انقالب بهمدت  5شب برگزار
شد .اين مراسم از پنجشنبه گذشته آغاز
شد و تا شب گذشته ادامه داشت .امسال
بهعلت شيوع ويروس كرونا و لزوم رعايت
كامل شيوهنامههاي بهداشتي و مصوبات
ستاد ملي مقابله با كرونا ،برنام ه عزاداري در
حضور رهبر انقالب اسالمي بدون حضور
جمعيت و تنها با حضور يك سخنران و يك
روضهخوان برگزار شد.

عكسLeader.ir :

شــكايت يك نماينــده از رئيسجمهور
بهخاطر عدم ابــاغ قوانين مجلس ،ديروز
در كميســيون حقوقي و قضايي مجلس
بررســي شــد .حســن نوروزي ،نماينده
مردم رباطكريم در مجلس در گفتوگو با
فارس ،با اشاره به نشست ديروز كميسيون
قضايي مجلس گفت :در اين جلسه شكايت
حســينعلي حاجــي دليگانــي ،نماينده
مــردم شاهينشــهر از رئيسجمهور در
قالب ماده 234آييننامــه مجلس مورد
بحث و بررسي قرار گرفت .شكايتكننده
به علت اســتنكاف رئيسجمهور از ابالغ
قوانين مصوب مجلــس در 13مورد اين
شــكايت را مطرح كرده بود كه در جلسه
دوشــنبه ،معاون پارلماني رئيسجمهور
به دفاع و ارائه توضيح در اين باره پرداخت.
نايبرئيــس كميســيون قضايي مجلس
گفت :حســينعلي اميــري در توضيحات
خود عنوان كــرد كه در 3مــورد قوانين
ابالغ شــده ولی در روزنامه رسمي كشور
به چــاپ نرســيده ،اما توضيحــات وي
در مــورد  10قانون ديگر ،بــراي اعضاي
كميسيون قانعكننده نبود .نوروزي افزود:
در نهايت اعضاي كميســيون توضيحات
معاون پارلماني رئيسجمهور را قانعكننده
ندانســتند و بــا اكثريــت آراي اعضاي
كميسيون ،بنا شد تا گزارش اين شكوائيه
براي رأيگيري به صحــن علني مجلس
ارسال شود.

23023608

دفاع از حقوق زنان ،وظيفه همه دستگاههاست

انتقادازتحریم واکسنبرایاسرایفلسطینی

انقالب بالنده و مقتدر؛ شعار فجر99

رئيس قوه قضاييه طي سخناني در جلســه شورايعالي قوه قضاييه
با تأكيد بر اينكه سبك زندگي فاطمي تضمين و تأمين حقوق زنان
است ،متذكر شد :براساس مكتب فاطمه زهرا(س) ،نگاه تفريطي كه
زن را ازشأن و منزلت اجتماعي محروم ميكند و نگاه افراطي غربي كه
زن را بهعنوان يك كاال مطرح كند ،هردو غلط است و ما هيچكدام را
قبول نداريم .به گزارش ميزان ،سيدابراهيم رئيسي دفاع از حقوق زنان
را وظيفه همه دستگاهها در نظام اسالمي دانست و با تأكيد بر اينكه
دســتگاه قضايي نيز خود را موظف به صيانت از حقوق زنان ميداند،
تدوين اليحه ارتقای كرامت و تأمين امنيت زنان در برابر خشونت را كه
سال گذشته تهيه و به دولت ارائه شد ،نمونهاي از اين اقدامات دانست.

رئيس مجلس در نشست مجازي روســاي كميسيونهاي امنيت ملي
و سياست خارجي مجالس كشــورهاي حامي فلسطين كه بعدازظهر
دوشنبه به ميزباني مجلس برگزار شــد ،گفت :اينكه صهيونيستهاي
اشغالگر و تروريست در شرايط بحراني ناشي از شيوع ويروس كوويد،۱۹-
ارسال واكســن براي اســرا و زندانيان فلســطيني را ممنوع و تحريم
ميكنند ،فاجعه مضاعفي است كه وجدان هر انساني را با هر دين ،مذهب
و آييني به درد ميآورد .بهگزارش ايسنا ،محمدباقر قاليباف با اشاره به
برقراري روابط رسمي برخي كشورهاي عربي با رژيمصهيونيستي ،افزود:
صهيونيستها در صورتيكه بتوانند قبح عاديسازي روابط را برطرف
كنند ،گام بعدي را براي تجزيه جهان اسالم برخواهند داشت.

قائممقام شوراي هماهنگي تبليغات اسالمي شعار فجر انقالب اسالمي99
را «انقالب اسالمي ،بالنده و مقتدر ،چون كوه استوار» اعالم كرد و گفت:
ازجمله اقدامات و برنامهريزيهاي صورت گرفته در شــوراي هماهنگي
تبليغات اسالمي ،تعيين شعار محوري اياماهلل دهه مبارك فجر در چهل و
دومين سالگرد پيروزي شكوهمند انقالب اسالمي است .براساس گزارش
ميزان ،نصرتاهلل لطفي گفت :اقدام بعدي تعيين عناوين اختصاصي اياماهلل
دهه فجر از  ۱۲تــا ۲۲بهمن بر مبناي اهداف ،سياســتها و راهبردهاي
چهل و دومين ســالگرد پيروزي شكوهمند انقالب اســامي به منظور
محور و چارچوب فعاليتهاي هر روز از ايام در حوزه تبيين ،مراسم ،بيان
دستاوردها ،روشنگري و پاسخ به شبهات و فعاليتهاي ميداني است.

 4مقام رسمي ايران فرايند بازگشت ايران به تعهدات
برجامي را گام به گام و متقابل عنوان كردند

اقدام دربرابر اقدام
اسماعیل سلطنتپور

خبرنگار

يك روز قبل از آغاز بهكار
دیپلماسی دولت بايدن  3مقام ارشد
دولت ايران شرط و شروط
بازگشــت آمريكا به توافق هستهاي كه
دونالد ترامپ دو ســال قبل از آن خارج
شده بود را تشريح كردند.
محمــود واعظــي ،رئيــس دفتــر
رئيسجمهور در پاسخ به اين سؤال كه آيا
دولت پيششرطي براي مذاكره احتمالي
با آمريكا در قالب برجام ،به اين كشــور
ارائه كرده است ،گفت :آن چيزي كه ما
مطرح ميكنيم اين است كه هر آنچه در
دولت ترامپ اتفاق افتاده ،بايد به قبل از
دولت ترامپ برگردد ،ما روي اين موضوع
جدي هستيم.
وي افزود :بر همين اســاس بايد تمامي
انواع و اقسام تحريمهاي شركتها و افراد
به قبل از دوره ترامپ برگردد.
رئيس دفتر رئيسجمهور كه با تسنيم
گفتوگو ميكرد با بيان اينكه ما بهطور
روشن و شفاف اعالم كرديم كه در دوره
جديد« ،تعهد در برابر تعهد»« ،اجرا در
برابر اجرا» و «اعالم در برابر اعالم» خواهد
بود ،گفت :بر همين اساس ما ميبايست

نسبت به آنچه آنها بايد دقيقاً انجام دهند،
مطمئن شويم تا اقدامات متقابل صورت
بگيرد.
واعظي در پاسخ به اين سؤال كه آيا اين
موضع به تيم جديد كاخ سفيد هم منتقل
شده اســت ،گفت :ما با تيم كاخ سفيد
هيچ ارتباطي نداشــتيم ،هيــچ ارتباط
دوجانبهاي هم نداشــتيم و تا زماني كه
ارتباط برجامي برقرار نشــده ،مواضعي
كه رئيسجمهــور و وزير امور خارجه ما
اعالم كردهاند مواضع رسمي كشور است.
وي همچنيــن بــا انتقــاد از برخــي
اظهارنظرهــا در زمينه برجام از ســوي
نمايندگان مجلــس تصريح كــرد :ما
290نماينده مجلس داريم كه هركدام
ممكن اســت حرفي بزننــد .حتي اگر
كســي عضو هيأت رئيســه مجلس هم
باشــد موضعش موضع رســمي كشور
نيست ،موضع رسمي را مقامات رسمي
ميگيرند.
اخيرا فريدون عباسي و احمد اميرآبادي
گفته بودند درصورتي كه تا سوم اسفند
تحريمها برداشــته نشــود ايران مانع
فعاليت بازرسان آژانس ميشود.
علي اكبر صالحي ،رئيس سازمان انرژي
اتمي هم در يك مصاحبه كه با ســايت
 Khamenei.irانجام داده درباره شرايط

ايران عجله ندارد

مجيد تختروانچي ،مذاكرهكننده سابق ايران در مذاكرات برجام و سفير فعلي ايران در سازمان
ملل با اشاره به آغاز بهكار قريبالوقوع جو بايدن بهعنوان رئيسجمهور آمريكا گفت :حرفهايي
كه تاكنون از سوي بايدن و تيم او مطرح شــده ،صحبتهاي كلي بوده مبني بر اينكه به اجراي
تعهداتشان برميگردند ولي نميتوان روي حرفهاي مثبت خيلي حساب كرد .زماني ميتوان
روي اين حرفها حساب كرد كه اين صحبتها عملياتي شود .ما صبر ميكنيم و عجله هم نداريم.
بايدن به كاخ سفيد ميرود و ما منتظريم ببينيم ايشان چه كار ميكند .ما نيز براساس عملي كه
بايدن نسبت به برجام دارد ،تصميم ميگيريم و اقدام متقابل را انجام ميدهيم.
او يادآور شــد؛ بارها اعالم كردهايم آمريكا به برجام برگردد و اين بازگشــت هم كامل و بدون
پيششرط باشد يعني بدون اينكه بخواهد موضوعات بيربط و باربط را با برجام مطرح كند .آنها
اگر به تعهداتشان برگردند ،ما هم به تعهداتمان برميگرديم .اين موضع اصولي جمهوري اسالمي
ايران است.

رزمايش ارتش پس از سپاه
ارتش از امروز سومين رزمايش نيروهاي مسلح در نيمه دوم
دفاعی ديماه را آغاز ميكند .فرماندهان ارشــد نظامي در خالل
برگزاري اين رزمايشها نسبت به هرگونه تنشآفريني علنا
هشدار دادهاند و براي پاسخگويي ايران به تجاوزات احتمالي اعالم آمادگي
كردهاند .يگانهاي نيروي زميني ارتش بــه فاصله كوتاهي پس از پايان
رزمايش پيامبر اعظم(ص) ســپاه ،از امروز رزمايش اقتدار99نزاجا را در
سواحل مكران برگزار ميكنند .بنا به اعالم فرمانده نيروي زميني ارتش
اين رزمايش با حضور تيپهاي هوابرد ،نيروهــاي مخصوص و واكنش
سريع در سواحل مكران آغاز ميشود.
پيش از اين ارتش روزهاي  ۱۶و ۱۷ديماه در نخستين رزمايش پهپادي
خود صدها فروند از پهپادهاي عملياتي نيروهاي زميني ،پدافند هوايي،
هوايي و دريايي ارتش را در منطقه عمومي ســمنان و نقاط مختلفي از
مرزهاي كشور به پرواز درآورد .عملياتهاي رزمي پهپادي شامل رهگيري
هوايي و انهدام اهداف هوايي با استفاده از موشك هوابههوا ،انهدام اهداف
زميني با استفاده از بمبها و موشكهاي نقطهزن و همچنين بهكارگيري

با حضور رئيسي ،همه كنار ميروند

حســين اهللكــرم ،از چهرههــاي اصولگــرا در گفتوگو با
نامهنيوز با اشــاره به چالشهاي احمدينــژاد براي حضور
در انتخابــات 1400گفــت :اكنون بهنظر ميرســد گردش
نخبگان موجب شده است تا احمدينژاد نيز بپذيرد كه از فرد
ديگري در انتخابات ۱۴۰۰حمايت كند.اهللكرم افزود :البته
اين حمايت نيز موجب مشاركت بيشــتر ميشود؛ خصوصا
هماكنون كه شــاهد دوگانه عدالت و نابرابري هســتيم .لذا
فردی مثل حجتاالسالم ابراهیم رئيسي ميتواند نامزد اصلي
و كاريزماي اين صحنه باشد .گرچه آقايان علی نيكزاد ،سعید
جليلي ،پرویزفتاح و صادق محصولــي نيز داراي اين جايگاه
هســتند اما همه آنها گفتهاند درصورت آمدن حجتاالسالم
رئيسي ،از نامزدي ۱۴۰۰كنارهگيري خواهند كرد.

اتمام حجت با وحدتشكنان اصولگرا

عضو جبهــه پيروان خط امــام و رهبري دربــاره فعاليتهاي
انتخاباتي شوراي وحدت اصولگرايان به ايلنا گفت :يكي از نكات
مهم در اين شورا آن است كه هيچ فرد حقيقي نبايد عضو شورا
باشد .اكنون هم شخصيتهاي حقوقي اعم از جامعه روحانيت
مبارز ،جامعه مدرسين ،احزاب مختلف ،همينطور تشكلهاي
بانوان و جوانان حضور دارند .احمــد كريمياصفهاني افزود :از
همان ابتداي امر آقاي موحدي كرماني به آقاياني كه از شوراي
ائتالف با ايشان جلسه داشــتند ،گفته بودند كه اصولگرايان با
هم وحدت داشته باشند تا بتوانند كارها را بهخوبي پيش ببرند؛
منتها اين توصيه يك امــر الزم و اتمامحجتي بود بر اينكه بايد
وحدت داشــته باشــيم به آنهايي كه دم از وحدت ميزنند اما
خودشــان ائتالف نميكنند ،كه آقــاي موحديكرماني انجام
دادند.

وحدت اصالحطلبان دشوار نيست

از اول بهمن جوبایدن که وعده بازگشت به برجام را داده است به کاخ سفید میرود.

ايران براي ادامه اجــراي برجام تصريح
كرد :عمده بخش تحريم ما به تعامالت
بانكي برميگردد .اگر ما دادوستد بانكي
و نقلوانتقاالت ماليمان روان بشــود و
مشكلي نداشته باشيم و فروش نفتمان
هم مشكل نداشته باشد ،ديگر مشكلي
نداريم و كارمــان را انجام ميدهيم .اين
محوريترين قسمت تحريم است؛ يعني
اوال جلوي فروش نفت و ســاير توليدات
در جمهوري اســامي را نگيرنــد ،ثانياً
روابط بانكي را تسهيل كنند تا ما بتوانيم
تراكنشهاي بانكي و تعامالت بينالمللي
داشته باشيم.
او در عين حال با تأكيد بر اينكه ما هيچ
شرط و شــروط ديگري را نميپذيريم
يادآور شــد :اگر ميخواهنــد برگردند،
برجام همان برجام قبلي است .اول بايد
اين ديوار بياعتمادي كــه از بين رفته،
دوباره اعتمادسازياش انجام بگيرد.
صالحي در رابطه با رونــد احياي برجام
گفت :اگر اينها گفتند ما بيانيه ميدهيم
كه تحريمها برداشته شود ،ما هم بيانيه
ميدهيم كه گامهايمان را برميداريم.
اگر كار عملياتي كردند ما هم عملياتي به
موازات آنها انجام ميدهيم؛ يعني بيانيه
در مقابل بيانيه ،عمــل در مقابل عمل و
تعهد در مقابل تعهد .ديگر مثل گذشته
نخواهد بــود كه ما فقــط تعهداتمان را

انجام بدهيم.
جو بايدن براساس زمانبندي اعالم شده
قرار است روز چهارشــنبه پس از انجام
مراســم تحليف ،كار خــود را بهعنوان
رئيسجمهور آمريكا در كاخ سفيد آغاز
كند .ترامپ از ارديبهشت 97با خروج از
برجام تحريمهاي شديدي را عليه ايران
اعمال كرد و در مقابل ايران هم پس از
يك مهلت يكساله به اروپا براي جبران
خسارات خروج آمريكا از برجام و ناتواني
اروپا در خريد نفت و تبــادالت مالي با
ايران اقدام به كاهش گام به گام تعهدات
برجامي خود كرد هرچند از برجام خارج
نشد تا جو بايدن رئيسجمهور منتخب
آمريكا كه در زمان توافق هستهاي معاون
اوباما بــود و هماكنون مذاكرهكنندگان
آمريكا در برجــام را در تيم ديپلماتيك
و امنيتي خود بهكار گرفته است فرصت
بازگشت به اين توافق را داشته باشد.
توضیحات ظریف در کمیسیون امنیت
ملی

ســخنگوي كميســيون امنيت ملي و
سياست خارجي مجلس شوراي اسالمي
با اشاره به حضور وزير خارجه در جلسه
ديروز اين كميسيون گفت :آقاي ظريف
تأكيد داشــت كه سياســت كشورمان
در مواجهــه با دولت بايــدن «اقدام در

گســترده پهپادهاي انتحاري در بخش عملياتي اين تمرين اجرا شــد.
10روز بعدتر ســپاه رزمايش پيامبراعظم(ص)15را در منطقه عمومي
كوير مركزي ايران به مرحله اجرا درآورد .در مرحله نهايي اين رزمايش
پس از كشف موقعيت ناوهاي متخاصم فرضي دشمن توسط سامانههاي
اطالعاتي نيروي هوافضاي سپاه ،موشكهاي بالستيك دوربرد كالسهاي
متنــوع از فاصله 1800كيلومتــري اهداف منظور رزمايش در شــمال
اقيانوس هند را با موفقيت مورد اصابت قرار داده و منهدم كردند.
براساس گزارش روابط عمومي ارتش ،امير سرتيپ كيومرث حيدري،
فرمانده نيروي زميني ارتش هم با اشاره به رزمايش اين نيرو در سواحل
مكران گفت :رزمايش اقتدار ۹۹نزاجا با حضور تيپ  ۵۵هوابرد ،تيپ ۶۵
نيرو مخصوص و ويژه ،تيپ  ۲۲۳واكنش سريع با پشتيباني ترابري و
رزمي نيروي هوايي و هوانيروز ارتش در سواحل مكران برگزار ميشود.
او با تأكيد بر اينكه اهداف و ويژگيهاي ايــن رزمايش منحصر به فرد
اســت ،افزود :پس از تغييرات عمدهاي كه در پــي فرمان رهبر معظم
انقالب اســامي در ســاختار يگانهاي نزاجا ايجاد شد؛ اين رزمايش
بهصورت تهاجمي و هدف محور براي نخستين بار در سطح نزاجا برگزار
ميشود .تمامي تاكتيكهاي بهكار گرفته شده در اين رزمايش تركيبي،
بومي و خالقانه است كه متناسب با ساختارهاي جديد نيروي زميني

برابر اقدام» اســت و ما اقــدام در برابر
بيانيه و امضــا را نميپذيريم .ابوالفضل
عمويي با اشــاره به حضور محمدجواد
ظريف در جلسه كميسيون امنيت ملي
براي پاســخگويي به سؤاالت جمعي از
نمايندگان گفت :موضوعات ســؤاالت
مطرح شده از وزير خارجه شامل مواردي
همچون واكنــش وزارت امورخارجه به
سياســتهاي تركيه در منطقه قفقاز
و سدســازيهاي اين كشــور ،مناقشه
قر هباغ ،پيگير يهاي حقوقي مرتبط با
ترور شهيد ســليماني ،اقدامات صورت
گرفته در مورد ترور شهيد فخريزاده،
اقدامات صورت گرفته در جهت تقويت
ديپلماســي اقتصادي در كشــورهاي
همسايه ازجمله عراق و سوريه ،آخرين
وضعيت افتتاح كنســولگري كشورمان
در حلب و الذقيــه و پيگيري وضعيت
لنجهــاي بنــادر آبــادان ،اروندكنار و
خرمشــهر در تجــارت با كويــت بود.
عمويي ادامــه داد :بعــد از توضيحات
وزيــر امورخارجه 2نفــر از نمايندگان
سؤالكننده ،از پاســخهاي ظريف قانع
شدند و  ۵نماينده قانع نشده و خواستار
ارائه سؤال به صحن علني بودند ۵ .نفر
از نمايندگان نيز اعالم نظــر درباره در
پاسخهاي شنيده شده از وزير را منوط
به بررسي بيشتر كردند.

ارتش هويت پيدا ميكند .امير حيدري با اشــاره بــه اينكه تجهيزات
و تسليحات بهكار گرفته شــده در اين رزمايش عمدتاً ساخت صنايع
داخلي ،متخصصان نيروي زميني و صنعت دفاعي كشور است ،تصريح
كرد :مهمترين هدف ايــن رزمايش ارزيابي قــدرت تحرك و تهاجم
تيپها و لشكرهاي واكنش ســريع و متحرك هجومي نيروي زميني
ارتش است .ثبت ركورد در سرعت عمل و پاسخگويي سريع و قاطع به
تهديدات از اهداف پيشبيني شده در اين رزمايش است؛ همچنين در
اين رزمايش تاكتيكهاي نوين و خالقانه بومي بهمنظور افزايش توان
نفوذ و تهاجم گسترده يگانهاي واكنش سريع و متحرك هجومي ،در
سواحل دشمن اجرا ميشود.
فرمانده نيروي زميني ارتش با اشاره به بهرهگيري از نيروهاي متخصص
و چند منظوره كه توانمندي اجراي عملياتهاي مختلف را در پوشش
جغرافيايي مختلف اعم از دريا ،خشــكي ،كوهستان و ...دارند ،تصريح
كرد :در اين رزمايش از نيروهاي متخصص و چند منظوره جهت اجراي
عمليات تركيبي براي رســيدن به اهداف درنظر گرفته شده ،استفاده
ميشود .عمليات متحرك هوايي ،عمليات نفوذ در سطح و زيرسطح و
حركت بهسوي اهداف دريايي دشمن از ديگر برنامههاي اين رزمايش
است.

سيدمحمد حسيني ،وزير فرهنگ و ارشاد در دولت احمدينژاد
در گفتوگويي با باشــگاه خبرنگاران درباره آرايش انتخاباتي
اصالحطلبان گفــت :ايجاد وحدت براي آنها اقدام دشــواري
نيست ،اما اينبار در كارزار انتخاباتي بايد توضيح دهند كه چرا
از دولتي ناتوان حمايت كردند كه كشور دچار چنين مشكالت
و خساراتي شــد و اين سؤال جدي را پاســخ دهند كه دفاع و
توجيهشان در برابر كارنامه دولت يازدهم و دوازدهم چيست.
حســيني افزود :بنابراين وحدت آنها تأثيــر چنداني نخواهد
داشــت ،زيرا عموم مردم بهطور كلي از عملكرد آنها ناراحت
هستند و معتقدند كه آنها صرفا بهدنبال منافع فردي ،باندي و
جناحي هستند ،بهجاي اينكه به فكر برطرفشدن مشكالت
مردم باشند.

مرور يك عمر پربار
شرايط خبرگزاري ميراث فرهنگي به داليلي
ادامه از
صفحه اول متغير بود .شــيده در ادامــه در روزنامهها و
رســانههاي مختلف قلم زد و در كنار آن درس و تحصيل را رها
نكرد.
شــيده با قلمش معجزه ميكرد .وقتي قلم در دست ميگرفت،
بهترين واژههــا را روي كاغذ ميآورد .قلب او با نوشــتن عجين
شــده بود؛ همانطور كه تخصص او در روزنامهنگاري به يك هنر
تبديل شده بود .هر روز و هر سال ،مشي و منش او نيز حرفهايتر
ميشــد؛ متخصص در كارش و متعهد به مردمــش .او بهتدريج
يك اجتماعينويس و گزارشنويس درجه يك شــد .شــده بود
صداي مــردم؛ صداي گروههاي خاموش و صداي همه كســاني
كه صدايشــان بهجايي نميرســد .گزارشهاي تأثيرگذار او در
روزنامههاي بهار ،شهروند و همشــهري بازتابهاي فراوان پيدا
كرد .درباره كارخانهاي نوشت كه 25سال خواب شبانه را از مردم
يك منطقه وسيع شهر تهران ربوده بود و انتقاد و اعتراضشان به
جايي نميرسيد و نرسيده بود .گزارش شيده با آن قلم جادويي
كار خودش را كرد .كارخانه به خارج از تهران منتقل شد .نامههاي
تشكرآميز و پيامهاي فراواني بود كه به سمت شيده سرازير شد.
شــيده با قلب مردم زندگي ميكرد و بيمنت هر آنچه در توانش
بود را روي صفحات روزنامه نشر ميداد .شيده روزنامهنگاري بود
با مردم و براي مردم.
هر وقت فرصت پيدا ميكرد به مناطق محروم كشــور ميرفت.
شده بود راوي جسور مردم روزگار خودش.
نوشتن و نوشتن از مشكالت مردم شيده را حساس كرده بود .شايد
در ظاهر بهنظر نميآمد ،اما بهتدريج جسم و روح او فرسوده شده
بود .بزرگان و پيشكسوتان عرصه رسانه گفتهاند كه روزنامهنگاران
زود افسرده ميشــوند .ديدن درد و غم فراوان و تمامنشدني اين
مردم هر جســم و جاني را خسته ميكند .شــيده بيستويك
ســال روزنامهنگاري كرد؛ متفاوت از خيليها .روزنامهنگاري كه
هيچوقت و حتي براي لحظهاي پشتميزنشــين نبود .او در همه
اين سالها و تمام لحظات زندگي كارياش از نزديك و بيواسطه
نظارهگر درد و غم و اندوه مردم بود و براي رفع آن تالش كرد.
او در همه عرصههاي روزنامهنگاري به باالترين درجات رسيده بود؛
از خبرنگاري تا ســردبيري در حوزه مكتوب ،سردبيري در حوزه
چندرسانهاي ،پژوهشگري ،تحليل محتوا و حتي انتشار مجله در
بخش خصوصي.
مرگ شيده جانكاه اســت .تحمل بااليي ميخواهد .رفتن شيده
زود بود .يك فقدان بزرگ براي اهالي رسانه است .او ميتوانست
همچنان باشــد و به همه ما چيزهاي جديد ياد بدهد .شيده را از
اين پس در چيزهايي ميبينیم كه عالقهمندشان بود؛ در صفحات
روزنامه ،در گزارشهايــي كه از درد و غم مــردم ميگويد و در
صفحات اجتماعي .ياد و خاطره شيده زنده ميماند.
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درسهاي پالسكو به تهران

نگاه

پالسكو نقطه عطف تحول

در چهارمين سالگرد تراژدي پالسكو ،فداكاري آتشنشانان ،ايمني مراكز تجاري و آخرين وضعيت ساختمان جديد پالسكو را مروركردهايم

مهدي داوري

مديرعامل سازمان آتشنشاني شهرداري

    زينب  زينالزاده

خبرنگار

اميد به شروع كاسبي در پالسكو

عكس :همشهري /عليرضا طهماسبي

ساختمان جديد پالسكو تا پايان امسال
گزارش ساخته ميشود ،اما كسبه ارديبهشت
سال آينده و پس از ايمنسازي و نصب
تجهيزاتي مانند آسانسور و پلهبرقي و ...ميتوانند در آن
مستقر شده و به كسبوكارشان بپردازند.
فروريختن ساختمان پالسكو از ذهن هيچكس پاك
نميشود30 .ديماه سال 95بود كه يكباره شعلههاي
آتش در طبقات ســاختمان پالسكو زبانه كشيد و در
چشم برهم زدني اين سازه 50ســاله به تلي از خاك
تبديل شد .قبل از اين حادثه همه پالسكو را با عنوان
بازار لباس ميشــناختند ،اما پس از آتشسوزي ،نام
آن با ايثار و رشادت آتشنشاناني كه از ميان شعلهها
چون ققنوس پر كشيدند و آسماني شدند ،گره خورد؛
حادثهاي كه يــادآورياش براي همه مــردم بهويژه
خانواده بزرگ ســازمان آتشنشاني شهرداري تهران
تلخ و ناگوار است .حاال 4ســالي است كه آخرين روز
ديماه براي خانواده شــهداي آتشنشان يادآور غم
دوري از عزيزان و لحظههاي دلهرهآوري است كه جز
با اشك التيام نمييابد .ناصر مهرورز ،يكي از شهداي
آتشنشان ساختمان پالسكوســت كه برادرش رضا
مهرورز روز حادثه و تا آخريــن لحظات كنارش بود،
اما براي تعويض كپسول اكسيژن (دراگر) دقايقي از
او جدا شــد تا در همين لحظات كوتاه ،ناصر پر بكشد
و آسمانيشود.
رضا مهــرورز آن ســال
فرمانده عمليات بازرسي
بود و با گذشــت 4سال
هنوز هم از تنها گذاشتن
برادر كوچكش پشيمان
است« :پس از اين اتفاق به
تنها چيزي كه فكر ميكردم اين بود که چگونه به مادرم
بگويم برادرم را زير آوار جاگذاشــتهام ».هنوز هم رضا
مهرورز وقتي خاطرات آن روز را تورق ميكند ،بغض راه
گلويش را ميبندد« :آتشنشــانان همه جانانه تالش
ميكردند .از يكسو عدهاي مشغول مهار آتش بودند و
تعدادي هم از مردم ميخواســتند ساختمان را ترك
كنند .همهجا را دود گرفته بود و جز سياهي چيزي نبود.
آتش هر لحظه شعلهورتر ميشــد و كار آتشنشانان
سختتر .ساختمان قديمي بود و قطعاً در برابر اين حجم
از آتشســوزي نميتوانســت تاب بياورد و باالخره
فروريخت ».ناصر طبقه دهم مشغول عمليات بود و با
آوار شدن ،پالسكو او را در خود فروبرد .رضا مهرورز كه
امروز رئيس ايستگاه 23آتشنشــاني است ،آنچه را

ميديد ،باور نميكرد .حســن و فيــروز مهرورز هم
آتشنشان هستند و سال 95پس از وقوع حادثه خود را
به محلرســاندند و همراه با رضا براي يافتن نشاني از
ناصر آوارها را كنار زدند ،اما پيكر شهداي آتشنشان
يكي پس از ديگری از دل پالسكوی آوار شده ،بيرون
كشــيده و در نهايت با آزمايــش دياناي پيكر ناصر
شناسايي و تحويل خانوادهشد« :عمق فاجعه بسيار زياد
بود و اميدي براي زنده ماندن ناصر و ساير آتشنشانان
نداشــتيم ،اما مادرم مدام اشــك ميريخت و براي
سالمتي ناصر دعا ميكرد .وقتي پيام شهادتش را داديم،
به چشم خود ديدم كمرش يكباره خميده شد و گرد غم
روي چهــرهاش نشســت .اين مصيبــت خيلي زود
موهايش را سفيد كرد».
دوري از ناصر خيلي زود مــادر را پير و زمينگيركرد و
تنهايياش را كنار عكس قاب شده ناصر ،ميگذراند.
خانوادههاي بهنام ميرزاخانــي ،علي اميني ،فريدون
عليتبار ،علي مســتوفي ،حسين حسينزاده ،محمد
آقاييقادرلو ،حسين ســلطاني ،رضا نظري ،مجتبي
كوهي ،اميرحسين داداشي ،محســن روحاني ،رضا
شفيعياينچه ،ناصر مهرورز ،محسن قدياني ،عليرضا
سفيزاده و حامد هوايي ،داغدار حادثه پالسكو هستند
که اين روزها وقتي پاي صحبتهايشــان بنشينيد،
هريك از آنها پس از گفتن دلتنگيهايشان كالمشان
را با اين جمله كه «اميدواريم ديگر چنين حادثه تلخ
و ناگواري رخ ندهد ».تمام ميكنند؛ خواســتهاي كه
اگر مالكان پالســكو به اخطارهاي آتشنشاني عمل
ميكردند ،امروز به حسرت و آرزو و آه تبديل نميشد.

تالش براي افتتاح حداكثر 10ايستگاه مترو تا پايان سال
خبرنگار

عكس :همشهري /امير پناهپور

دوازدهمين ايستگاه خط 7

ايستگاه كميل ،دوازدهمين ايستگاه خط ۷مترو است كه در عمق ۳۰متري زمين قرار دارد و براي ساخت
اين ايستگاه 63هزار مترمكعب خاكبرداري انجام گرفته و با نزديك به 9500مترمربع زيربنا ساخته شده
ي آن8رشته پلهبرقي ساخت داخل ،مسافران را به سكو منتقل ميكند .هزينه ساخت
است .در ورودي شرق 
سازههاي اين ايستگاه 80و هزينه تجهيز آن165ميليارد تومان است .تنها هزينه ساخت ورودي شرقي اين
ايستگاه در مدت 2سال گذشته به بيش از 50ميليارد تومان رسيده است.

سازمان آتشنشــاني شــهرداري تهران به كسبه و
ذينفعان داده شده بود .بنابراين يكي از معيارهاي مهم
پالسكوی جديد رعايت تمامي موارد ايمني است كه
بهگفته محمد ساالري حادثه ساختمان پالسكو نقطه
ي پاساژها و مراكز خريد و تجاري
عطفي براي ايمنساز 
است« :حادثه پالسكو بسيار تلخ و ناگوار بود ،اما نقطه
ي شد».
عطفي در تاريخ كشور ما براي ايمنساز 
ساختمان جديد پالسكو براساس آخرين استانداردها
ايمني بنا شــده اســت و با بهرهبرداري از آن بيش از
300واحد كســب و پيشــه كــه در ســال 95بر اثر
آتشسوزي دچار ضرر و زيان شــدهاند ،ميتوانند به
كاسبيشان بپردازند .ساالري با ابراز رضايت از اقدامات
بنياد مستضعفان در رعايت استانداردهاي ايمني در
بازديد از مراحل ساخت پالســكوي جديد ميگويد:
«در بازديد متوجه شــدم بنياد مستضعفان در ايفاي
مســئوليت قانونياش و حتي فراتر از آن عمل كرده و
تمام الزامات و استانداردهاي الزم را در طراحي سازه،
فضاهاي داخلي و مشايي و راهپلهها رعايت كرده و براي
سهولت تردد شهروندان چندين دستگاه آسانسور هم
پيشبيني شده است».
عمليات ساخت ساختمان پالسكو به مرز 85درصد
رسيده و كســبه ميتوانند از اوايل ســال آينده در
مغازههايشان مشغول كسبوكار شوند .بخش شمالي
ساختمان پالســكو هم در حادثه ديماه 95آسيب
ديد و قرار بود تخريب و نوسازي شــود كه درنهايت
ي آن بخش در دســتور كار قرار گرفت و
مقاومســاز 
بهگفته عضو شوراي شــهر تهران مقاومسازي بخش

شمالي هم انجام شده است.
شناسايي پالسكوهاي ديگر

30ديمــاه 1395در تاريخ پايتخت بــا يك حادثه
ناگوار و فراموشنشدني گره خورده است و مسئوالن
درس بزرگي گرفتند و تالش ميكننــد عالج واقعه
را قبل از وقــوع انجام دهنــد و از اينرو شناســايي
ساختمانهاي ناايمن را در اولويت كارها قرار دادهاند.
رئيس كميسيون معماري و شهرسازي شوراي شهر
ي ساختمانهاي
تهران ميگويد« :شناسايي و ايمنساز 
عمومي بهويژه مراكز خريد و تجاري اولويت مديريت
شــهري دوره پنجم اســت؛ بنابراين در ابتداي امر با
مشاركت ذينفعان ،مالكين پاساژها و هيأت امنا نهضت
ايمنسازي راهاندازي و ايمنســازي ساختمانهاي
ناايمن شروع شده اســت ».بهگفته اين عضو شوراي
ي ميتواند الگوي موفقي
شهر تهران ،نهضت ايمنساز 
باشد براي تعميم دادن به ساير كالنشهرهاي كشور:
«اخيرا ً مصوب ه مشــتركي در كميســيون شهرسازي
و معماري و محيطزيســت و خدمات شــهري ارائه و
مصوب شده است مبني بر اينكه سازمان آتشنشاني و
شهرداري تهران مكلف به شناسايي همه ساختمانهاي
ناايمن و غربالگري و دستهبندي آنها به بناهاي بسيار
پرخطر ،پرخطر و كمخطر است كه تاكنون حدود هزار
ساختمان غربالگري شــدهاند ».پس از ثبت اطالعات
ساختمانهاي غربالگري شده ،رفع خطر آنها توسط
نهضت ايمنسازي انجام ميشــود و ساالري اميدوار
است فعاليتهاي اين نهضت تداوم داشته باشد.

کاهش آلودگی هوا؛  يك مطالبه مدنی پس از 27سال

محمد سرابي

مشاركت و ساير اعتبارات بسته نيست و تالش
داريم در سال آينده نيز اقدامات خوبي در حوزه
حملونقل عمومــي ازجمله مترو در پايتخت
انجام دهيم».
مديرعامل متروي تهران نيز در اين مراســم
با اشــاره به ورودیهاي متعدد ايستگاههاي
مترو مخصوصا در نقاطي ماننــد چهارراهها،
افزود« :برنامه شــركت مترو اين اســت كه
در ايســتگاههاي به بهرهبرداري رســيده هم
وروديهاي ديگر را بســازد و ايستگاه كميل
در مرز ميان 2منطقه 10و 11تهران با اين كار
ميتواند پذيراي روزانه تا 4500نفر مســافر
باشد ».علي امام گفت« :بنا بود كه 12ايستگاه
افتتاح شود و بخشي از هزينه آن بر عهده دولت
باشد ،اما تأخير در دريافت 750ميليارد تومان
نقدينگي مشكالتي را ايجاد كرد .با وجود اين
ميتوان 10ايستگاه باقيمانده را در خطوط،6
7و 3افتتاح كرد.
در توســعه شــمالي شــبكه مترو ،خط 3به
خطيك متصل ميشــود كه در طرح جامع
حملونقل ريلي ديده شــده اســت .انشعاب

پرويز فتاح ،رئيس بنياد مستضعفان :اكنون ساختمان
پالسكو به پيشــرفت فيزيكي ۸۵درصدي رسيده
است و با وجود محدوديتها و مشكالت فراواني كه
ناشي از شيوع ويروس كروناست و تورمهاي سنگينی
براي ما بهوجود آورده به قول خود وفادار بوديم و تا
پايان امسال ساختمان پالسكو ساخته ميشود و كسبه پالسكو از ارديبهشتماه
سال آينده ميتوانند كار خود را شروع كنند .از كســبه آسيبديده ساختمان
پالسكو ميخواهيم كه مانند سالهاي گذشته صبوري به خرج دهند تا بتوانند از
ارديبهشتماه سال آينده در ساختمان پالسكو مستقر شوند و ساختماني زيباتر،
ايمنتر و بهتر از پالسكوي سابق داشته باشند.

عصر دیروز فعاالن مدني با حضور برخي از اعضاي شوراي شهر تهران در پارک شهر گرد هم آمدند تا نسبت به رفع آلودگي هوا مطالبهگري كنند

معاون حملونقل و ترافيك شهرداري تهران :بودجه حملونقل پايتخت افزايش مييابد

خط 3از نوبنياد شــروع ميشــود و به سمت
ميدان تجريش و خط يك حركت خواهد كرد؛
البته سياست شهرداري اين است كه بهدليل
منابع محدود نقدينگــي از ظرفيتهاي ديگر
مانند مجتمعهاي ايستگاهي استفاده كنيم».
او افزود« :مسير توسعه شمالي خط 3را نهايي
كردهايم و اسناد قراردادها هم آماده شده ،ولي
كار عمراني شروع نشده اســت .البته منطقه
زمينهايي را آماده كرده است و در اوايل سال
آينده ميتوانيم كلنگزني را انجام دهيم تا در
مدت 4يا 5سال اين بخش از مترو هم ساخته
شود».
علي امام همچنين از رونمايي يك رام قطار ملي
ي ۸۵درصد خبر داد و گفت« :قبال
با داخليساز 
ي داشتند،
قطارهاي مترو ۳۰درصد داخليساز 
اما اين اتفاق ويژه با حمايت شهرداري ،معاونت
علمي رياســتجمهوري و صندوق نوآوري و
شكوفايي در دهه فجر بهصورت رسمي اعالم
خواهد شــد .همچنين قرارداد ۱۰۵دستگاه
واگن نيز با شركت واگنسازي تهران در حال
تنظيم است».

نقطه عطف ايمنيسازي

2سال پس از فروريختن پالسكو ،مجوز ساخت بناي
جديد به بنياد مستضعفان داده و مقررشد در ساختمان
جديد تمام موارد ايمني رعايت شود .ساخت پالسكوی
جديد با فراز و نشــيب و چالشهاي زيادي مواجه بود
كه از مهمترين آنها ميتوان به تأمين پاركينگ توسط
سازنده يعني بنياد مستضعفان اشاره كرد.
محمد ســاالري ،رئيس
كميســيون شهرسازي و
معماري عضو شوراي شهر
تهران ،اما اعتقاد دارد كه
شورايعالي شهرسازي و
معماري كشور در موضوع
تأمين پاركينگ ساختمان پالسكو برخورد دوگانهاي
داشته اســت« :با وجود اينكه در مجاورت ساختمان
پالســكو ،زمينی معروف به پاركينگ اكبر قرار دارد و
اتفاقاً متعلق به بنياد مستضعفان است و مسئوالن اين
بنياد ميتوانستند در فضاي زيرسطحي آن پاركينگ
موردنياز پالسكو را تأمين كنند ،اما طي توافقنامهای
غلط با شهرداري اين كار انجام نشد».
براســاس توافقات صــورت گرفته مقرر شــد بنياد
مســتضعفان پس از ايمنســازي پاركينگ پروانه از
آنجا به عنوان پاركينگ ساختمان پالسكو بهرهبرداري
كند كه اين موضوع هم مــورد بحث و چالش مديران
شهري است .يكي از داليل تخريب ساختمان پالسكو
بيتوجهي به موارد ايمني ســاختمان بوده كه در اين
مورد بارها و بارها اخطارهايي توســط كارشناســان

مكث

حادثه پالســكو ،براي مردم پايتخت
و ايــران تلخ بــود ،اما براي ســازمان
آتشنشــاني تلختــر4 .ســال پيش
نيروهاي آتشنشان در برابر آتش پالسكو با همه توان و تجهيزات
ايستادند و رشادت كردند و نشــان دادند سرخپوشان براي نجات
جان و مال ديگران ،ازخودگذشتگي ميكنند .اين حادثه عالوه بر
تلخي ،نقطه عطفي بود براي ايجاد تحول در سازمان آتشنشاني
و از همان روز به بعد بود كه اين سازمان مورد توجه ويژه مديريت
شهري قرار گرفت.
سال 96قبل از هر اقدامي براي خدمترساني مطلوب و حفاظت
از جان آتشنشــانان ،تجهيزات پشــتيباني و انفرادي كه بسيار
الزم و ضروري بود ،تهيه شــد و در اختيار ســازمان آتشنشاني
قرار گرفت .خريد 21دســتگاه خودروي نردبانــي در متراژهاي
مختلف هم اقــدام مهمي بود كه امروز ميتــوان از اين خودروها
براي عملياتها در مناطق مختلف و ســاختمانهاي بلندمرتبه
اســتفاده كرد .تأمين خودروهاي خاص براي تردد در مسيرهاي
صعبالعبور و تهيه پمپهاي آتشنشــاني هم اقدامات ديگري
است كه در راســتاي ارتقاي تجهيزات سازمان آتشنشاني انجام
شده است.
عالوه بر تأمين تجهيزات مورد نياز سازمان در بحث ايمني و نجات
و امداد ،سازمان آتشنشاني طي اين 4سال به موضوع ايمنسازي
ساختمانها هم ورود كردهو مالكان و بهرهبرداران مكلف شدهاند
ضوابط و مقررات سازمان آتشنشــاني را در تمام ساختمانهاي
جديداالحداث رعايت كنند .البته از ســاختمانهاي قديمي هم
غافل نشديم و 2ســال پيش موضوع ايمني اين بناها مورد توجه
قرار گرفته و تاكنون حدود 33هزار ساختمان بررسي و مشكالت
آنها احصا و اخطارهــاي الزم به مالكان و ذينفعان داده شــده و
كارشناسان سازمان آتشنشاني همچنان پيگير رفع موارد ناايمني
در اين ساختمانها هستند.
راهاندازي سامانه برخط پايش ايمني ساختمان هم اقدام مؤثر ديگر
انجامشده در راستاي افزايش ضريب ايمني ساختمانهاست كه
اطالعات توسط ســازمان نظام مهندسي در سامانه ثبت ميشود
و در اختيار ســازمان آتشنشــاني قرار ميگيرد .تشكيل كميته
ايمني در سازمان آتشنشــاني هم دستاورد ارزشمندي است كه
دستگاهها و نهادهاي مختلف در آن حضور دارند و طي جلساتي
كه برگزار ميشــود ،ســاختمانها به لحاظ ايمني و مقاومت و...
مورد پايش قرار ميگيرد و درصورت وجود موارد خاص به سازمان
آتشنشاني گزارش داده ميشود .طرح الزام دستگاههاي دولتي
براي ايمنسازي ســاختمانهاي تحت اختيارشــان مهمترين
اقدامي است كه توسط شهرداري تهيه و به دولت ارائه شده است
كه با اجراييشــدن اين طرح ميتوان شــاهد افزايش ايمني در
مراكز درماني ،فرهنگي ،ورزشي و ...بود .در يك كالم اين اقدامات
درسهاي گرفتهشده از حادثه پالسكو هستند.

مهر امسال شهرداري اعالم كرد
مترو
كه تا پايان ســال 12ايستگاه
جديد را افتتــاح خواهد كرد .تا
امروز 2ايســتگاه افتتاح شــده و 2ماه وقت
باقيمانده است ،اما معاون حملونقل و ترافيك
شــهرداري و همينطور مديرعامل شــركت
متــروی تهران تأكيــد ميكنند كــه افتتاح
10ايســتگاه جديــد در اين فرصــت كوتاه،
امكانپذير است؛ به شرط آنكه منابع مالي الزم
تامين شود.
معاون حملونقل عمومي شــهرداري تهران،
سخنان خود در افتتاح ورودي شرقي ايستگاه
متروی كميل را با اشاره به روز هواي پاك آغاز
كرد و گفــت« :اميدواريم 18دســتگاه ديگر
مســئول در حوزه آلودگي هوا هم مسئوليت
خود را انجــام دهند تا شــاهد بهبود كيفيت
هوا باشيم».
ســيدمناف هاشمي درباره ايســتگاه متروی
كميل گفت« :ورودي غربي اين ايســتگاه در
سال  ۹۷افتتاح شد و با افتتاح ورودي شرقي در
منطقه 11كه به اندازه يك ايستگاه كارآمدي
دارد ،دسترسي مسافران مترو به مناطق  ۱۰و
 ۱۱تسهيل ميشود .اين ورودي به 8دستگاه
پلهبرقي و 2دستگاه آسانســور مجهز است و
تمامي اقدامات براي عبور آســان معلوالن و
افراد كمتوان با هزينهاي بالــغ بر ۵۰ميليارد
تومان انجام شده است».
معاون حملونقل و ترافيك شهرداري تهران
درباره وعده افتتاح  ۱۲ايســتگاه تا پايان سال
گفــت« :ما 2ايســتگاه را افتتــاح كردهايم و
10ايســتگاه در تعهد ماست تا از طريق منابع
مالي دولت و شهرداري آنها را به بهرهبرداري
برســانيم .برنامه افتتاح 5ايستگاه در بهمن و
5ايستگاه در اسفند را داريم ،اما ممكن است
يك يا 2ايستگاه در ســال بعد آماده استفاده
شوند ».او در پاسخ به سؤالي مبني بر افزايش
۱۸درصدي بودجه بخش حملونقل و ترافيك
در بودجه سال آينده گفت« :شهردار تهران در
جلسه شوراي معاونان بيان كرد كه اين ميزان
افزايش يابد و قبل از اينكــه اليحه بودجه به
صحن شورا ارسال شود ،اين سهم اصالح خواهد
شد .البته دست ما در ساير منابع غيرنقد ،اوراق

شهر
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عصر ديروز بعد از  27سال براي بار ديگر مطالبهگران
هوا
هواي پاك دور هم جمع شدند تا نسبت به وضعيت
بغرنج آلودگي هواي پايتخت راهكاري بينديشــند.
سال  ،72هنگامي كه آلودگي هواي تهران به مسئلهاي كامال جدي
تبديل شــد ،تعدادي از اســتادان دانشــگاهي ،فعــاالن مدني و
كارشناسان در پارك الله تجمع كردند و با صدور بيانيهاي از همه
دستگاهها و ارگانها خواستار رفع موانع كاهش آلودگي هوا شدند.
اينكه ســالها بعد ،قانون هواي پاك در مجلس شوراي اسالمي به
تصويب رسيد ،به نظر برخي كارشناسان ماحصل همين مطالبهگري
مدني بوده است.
بهگزارش همشهری ،روز گذشته نيز بعد از سالها فعاالن مدني با
حضور برخي از اعضاي شوراي شــهر تهران در پارك شهر گردهم
آمدند تا نسبت به رفع آلودگي هوا مطالبهگري كنند .رئیس شورای
شــهر تهران در اين نشست توجه به مسائل زیســتمحیطی را از
شاخصههای توسعه یافتگی دانســت .محسن هاشميرفسنجانی
گفت« :با کمک تشکلهای مردمی میتوانیم اجرای مصوباتی که
منتج به بهبود وضعیت زیستمحیطی شهرها میشود را پیگیری
کنیم .بخش تقنینی حاکمیت و سازمان های مردم نهاد باید مکمل
هم عمل کنند تا تقسیم کار و همافزایی شــکل بگیرد .متاسفانه
چنین اتفاقی میان شورا به عنوان دستگاه نظارتی و تقنینی شهری با
تشکلهای مردمی بهصورت منسجم بنا به دالیلی رخ نداده است».
او ادامه داد« :هدف حاکمیت این است که برای مردم توسعهیافتگی
بیاورند متاســفانه بهدلیل مســائل مختلف که هر دوره بهوجود
آمده است زمینه فراهم نشد که در اين جهت قدم برداریم .دوران
سازندگی و اصالحات و بعد ها چالش تحریم ها موجب شد توسعه ما
در همه زمینه ها با مشکل مواجه شود .واین در بروز مشکالت محیط
زیستی که امروز با آن دست به گریبان هستیم اثر گذار بوده است،
چراکه شاخصه های توســعه یافتگی همین رعایت مسائل محیط
زیستی است ».هاشمي تاكيد كرد« :اگر بخواهیم وضعیت آلودگی
هوا را درســت کنیم راهی نداریم جز اینکه  ۴۵۰کیلومتر مترو با
احتساب شهر های اقماری و  ۲۵۶ایستگاه مترو داشته باشیم ۶ .هزار
واگن در تهران فعالیت کنند و  ۹هزار اتوبوس برقی داشــته باشیم
که اگر این امکانات فراهم شود می توانیم برای خودروها محدودیت
بگذاریم و مردم را سوق دهیم به حمل و نقل عمومی».
ارادهای وجود ندارد

در گردهمایی عصر دیروز ،زهرا صدراعظم نوری ،رئیس کمیسیون
سالمت ،محیطزیست و خدمات شهری پارلمان شهری پایتخت
هم به بیان مطالبی درباره شــرایط نامناسب دیماه امسال تهران
نسبت به سال گذشته از نظر وضعیت آلودگی هوا پرداخت و گفت:
«متاسفانه هیچکس پاسخگو نیســت و برخوردهای غیرشفاف و
غیرمسئوالنهای را شاهد هســتیم .معلوم نیست که چه کسی باید
اقدام کند و پاســخگو باشــد؟» به گفته نوری ارادهای جدی برای
حل معضل آلودگی هوا در کشور ما وجود ندارد .او افزود« :آلودگی
هوا اغلب شهرهای دنیا را به دلیل مصرف سوختهای فسیلی فرا

گرفته اما اقداماتی که دولتها و دستگاههای مسئول انجام میدهند
میتواند میزان آلودگی هوا را کاهش داده و موضوع را مدیریت کند».
این عضو شورای شهر تهران به اطالعاتی درباره مرگ و میر ناشی
از موضوع آلودگی هوا اشــاره کرد و گفت« :در 10-11ماه گذشته
2میلیون نفر در جهان بر اثر ابتال به کووید 19-جانشان را از دست
دادهاند .ویــروس کرونا اوضاع را بههم ريختــه؛ بهگونهای که همه
سیاستگذاران در تالش هستند تا بحران را مدیریت کرده و اثر منفی
معضل به وجود آمده را به حداقل برسانند .حاال سوال اینجاست که
وقتی در 10ماه این تعداد انســان جان باختند ،چنین تالشهای
گستردهای برای مهار کرونا در همه کشــورها صورت میگیرد اما
ســاالنه 7میلیون نفر بر اثر آلودگی هوا فــوت ميكنند و اینگونه
واکنشی دیده نمیشــود .طبق آخرین گزارشها ،در شهر تهران،
ساالنه 4هزار نفر به خاطر آلودگی هوا جان خود را از دست میدهند.
هزینههای تحمیلی این آلودگی حدود 2.6میلیارد دالر است .پس
چرا اراده الزم را از مســئوالن نمیبینیم؟ آیا راهحلی وجود ندارد؟
البته که مطالبهگری مدنی بسیار مفید خواهد بود».
ضرورت پایهگذاری کمپین نگاه به آینده

سخنران دیگر نشست مطالبات مدنی در مقابله با آلودگی هوا ،رئیس
کمیته سالمت شورای شهر تهران بود .ناهيد خداكرمي با اعالم اینکه
صحبتهای این جلسه میتواند به مثابه جرقهای برای همه ما باشد
تا نقشه راه را ترسیم کنیم ،گفت« :ما در شرایطی در کشور به سر
میبریم که همه مشکالت در هم تنیده شده اند .به عنوان مثال تا
وقتی مسئله تحریم حل نشود ،مشکل مترو حل نمیشود ،تا مشکل
مترو حل نشود ،مشکل آلودگی هوا حل نمیشود .تا مسئله حفظ
باغات برای همه مردم اهمیت نداشته باشد مشکالت وابسته به آن
حل نمیشود .من گاهی وقتی در صحن شــورا با پروندهای مواجه
میشــوم که صاحب باغ  4000متری اصرار دارد که زمینش باغ
نیست ،مدام میگویم چطور مالک دلش میآید که این باغ ارزشمند
را صرفا برای منافع امــروزش تخریب کند؟ او حق مالکانه و حقوق
مکتسبه دارد و حق او برای تخریب به همین سادگی محفوظ است».
رئیس کمیته سالمت شورای شهر تهران ادامه داد« :اگر نگاهی به
قانون هوای پاک بکنید ،متوجه میشــوید که یک قانون مترقی و
بسیار خوب است .من با مطالعه آن متوجه شدم که شورا هیچ کدام
از تکلیفهایی که این قانون برایشان مشخص کرده را روی زمین
نگذاشــتهاند .تنها کارهایی زمین مانده که به جای دیگری وصل
شده؛به دولت ،مجلس و ...و کسی باید پیگیر وظایفی باشد که روی
زمین مانده .اینجا تهران پایتخت ایران است و فقط یک شهر نیست؛
تمام ساختمانهای درون این شهر که متعلق به قوه قضاییه ،مقننه
و مجریه هســتند باری را بر دوش تهران میگذارند که نتیجه آن
توآمد زیاد و خودروی زیاد را
مصرف انرژی است ،و آلودگی هوا ،رف 
سبب میشود .انگار همه چیز دست به دست هم داده که هوای تهران
و دیگر کالنشهرها آلوده شود .بنابراین به نظر میرسد که ما باید
کمپینی مثل کمپین نگاه به آینده پایهگذاری بکنیم تا برنامهریزیها
فقط برای امروز نباشد».

تشکلها حمایت شوند

سیدآرش حســینی میالنی ،رئیس کمیته محیطزیست شورای
شهر تهران نیز در نشســت «مطالبات مدنی در مقابله با آلودگی
هوا» ،گفت« :در برنامه ســوم توسعه شــهر تهران لوایح مهمی به
عنوان تکلیف شهرداری تهران تصویب کرده است که از جمله آن
میتوان به الیحه خانه سبز و ایجاد صندوق محیطزیست و توسعه
حمل و نقل عمومی اشــاره کرد که منافع حاصــل از این صندوق
به ساماندهی پســماند ،مقابله با آلودگی هوا و توسعه حمل و نقل
عمومی تخصیص مییابد ».او با بیان اینکه شورای شهر تهران در
بحث نظارتی پیگیریهای زیادی را برای مقابله با آلودگی هوا و انجام
وظایف شهرداری براساس قانون هوای پاک انجام داده است ،گفت:
«سال قبل شورای شهر کمپین حمایتطلبی از اتوبوس و حمل و
نقل عمومی را مورد پیگیری قرار داد که این مسئله منجر به تامین
100اتوبوس و مینیبوس جدید شد .همچنین سال قبلتر از آن هم
موضوع بازنگری گزارش سیاهه انتشار مورد پیگیری قرار گرفت».
این عضو شــورای شــهر تهران با بیان اینکه زمانی که «نشســت
تهران  »72برگزار شد ،فضا مبتنی بر توســعه بود و کمتر مسائل
محیطزیســتی مورد توجه قرار میگرفت ،افزود« :آن بیانیه مورد
توجه دولت و شــهرداری تهران قرار گرفت و موجب شد نخستین
قوانین برای مقابله با آلودگی هوا بعد از انقالب تدوین شود .اثر این
بیانیه را در مقاطع بعدی در دهه  80و  90نیز شاهدیم و انجمن زنان
مقابله با آلودگی محیطزیست در مسئله بنزین پتروشیمیها فعال
بودند و بعد از آن هم انجمن نفس مسائل را پیگیری کرد».
حسینی میالنی با طرح این سوال که چرا با وجود اشکال مختلف،
خط مستمری در مطالبهگری مدنی در موضوع آلودگی هوا ایجاد
نشده است ،خاطرنشــان کرد« :خوشبختانه شــبکه تشکلهای
محیطزیستی مردمنهاد هماکنون شکل گرفته و این شکلگیری
زیرساخت نهادی در پیگیری مطالبات مدنی است .در این چارچوب
روز هوای پاک میتواند مبنای آن باشد که تشکلهای مردمنهاد در
حوزه محیطزیست دور هم جمع شوند .از شهرداری و شورای شهر
هم میخواهیم که از این مسئله حمایت کند».
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همشهري پيدا و ناپيداي تصميم كميسيون تلفيق
مجلس را بررسي ميكند

تفكيك يارانهبگيران
از سال آينده

يارانه نقدي از سال آينده در 2سقف پرداخت ميشود و براي نخستينبار
از زمان اجراي قانون هدفمندي يارانهها بهعنوان ميراث دولت محمود
احمدينژاد ،قرار است به بخشهاي توليدي هم يارانه داده شود .آيا اين
تصميم ميتواند به هدفمندتر شدن يارانههاي سياه كمك كند؟
بهگزارش همشهري ،هماكنون هم يارانه نقدي بهصورت مساوي بين همه
تقسيم نميشود و دوسقفي است ،زيرا افراد تحت پوشش كميته امداد
و سازمان بهزيستي يارانه بيشتري نســبت به ديگر شهروندان ،دريافت

ميكنند .بهنظر ميرســد با تصميم كميسيون تلفيق بودجه مجلس يا
بايد فهرستي جداگانه براي تفكيك يارانهبگيران تعريف شود كه يارانه
نقدي كمتري ،نسبت به مددجويان بهزيستي و كميته امداد و البته يارانه
بيشتري نســبت به افراد عادي خواهند گرفت يا اينكه اين افراد هم به
فهرست مددجويان اضافه خواهند شد .افزون بر دشواريها و دردسرهاي
احتمالي تصميم اعضاي كميســيون تلفيق بودجه مجلس در تفكيك
يارانهبگيران ،بعيد اســت كه مجلس بخواهد از مبلغ يارانههاي نقدي
كنوني كم كند ،به همين دليل اصليترين چالش اينجاســت كه منابع
ناشي از اضافهكردن مبلغ يارانههاي نقدي براي برخي شهروندان از كدام
محل تامين ميشود و آيا اساسا پولي در دست دولت باقي خواهد ماند كه
بتوان به بخشهاي توليدي كشور اختصاص داد؟
طرح مجلس براي يارانهها چيست؟

سخنگوي كميسيون تلفيق بودجه ديروز گفت :درصورت تأييد مصوبه

23023621

كميسيون در صحن مجلس ،در ســال آينده يارانه نقدي در 2سقف
پرداخت ميشــود كه ۵۸ميليون نفر يك مبلغ و مازاد بر ۵۸ميليون
نفر تا سقف ۸۰ميليون نفر ،مبلغ ديگري دريافت خواهند كرد .رحيم
زارع ،منبع پيشبينيشده براي پرداخت يارانهها در قالب تبصره14
اليحه بودجه سال آينده را 463هزار ميليارد تومان برآورد و اعالم كرد:
14.5درصد سهم نفت درخصوص پااليشگاهها و پخش فرآوردههاي
نفتي نيز تفكيك ميشود .سخنگوي كميســيون تلفيق تأكيد كرد:
همچنين سهم دســتگاههاي اجرايي از 436ميليارد تومان جداگانه
پرداخت خواهد شد اما در رديفهاي عمومي بودجه ميآيد ،در واقع
تبصره 14در بودجه 1400نسبت به سال گذشته متفاوت خواهد بود.
حقوقبگيران شركتهاي دولتي و منع چندشغلهها

سخنگوي كميســيون تلفيق بودجه مجلس درباره اصالح ساختار و
ارتقاي شفافيت بودجه شركتهاي دولتي توضيح داد :اين شركتها

مكلفند آمار نيروي خود را تا 31ارديبهشــتماه در سامانه كاركنان
اداري ثبت كنند .ثبت حقوق و مزاياي آنها بايد بهصورت ماهانه باشد و
هرگونه فعاليت خارج از وظايف مندرج در اساسنامه آنها ممنوع شده
است .او ادامه داد :همچنين سازمان امور استخدامي كشور مكلف است
آييننامه احراز صالحيت مديران عامل و ساير اشخاص حقوقي را كه
در اين شركتها در حوزه مديريتي پست ميگيرند ،آن شاخصهاي
مديريتي و هيأت مديره را با توجه به تحصيالت ،رشته تحصيلي ،سوابق
تجربي و مديريتي تهيه كنند و تا پايان ارديبهشتماه به تصويب هيأت
مديران برسد .همچنين آييننامه ساماندهي حقوق و مزاياي مديران
عامل و اعضاي هيأت مديره بايد ساماندهي شود و تا پايان ارديبهشتماه
به تصويب برسد .سخنگوي كميسيون تلفيق بودجه ادامه داد :عضويت
همزمان افراد و مقامات همچنين كاركنان شاغل در تمام پستهاي
مديريتي در هيأت مديره و ســاير مديريتهاي اجرايي شركتهاي
دولتي را هم ممنوع كردهايم.

همشهري بي م و اميدهاي توليد و تورم در بازار مواد پروتئيني را بررسي ميكند

رصد بازار گوشت قرمز از دوربين آمار

با مبنا قراردادن آمارهاي رسمي بهنظر ميرسد زنگ خطر تورم براي بازار گوشت گوساله و شير به صدا درآمده است

در دامــداري ســنتي ايــران،
گزارش
كشاورزان و دامداران اگر متوجه
شوند كه شــير توليدي دام آنها
را با قيمت مناسب نميخرند و
بهاصطالح خودشان خرج خوراك دام را جواب نميدهد،
تصميم به سربريدن دام ميگيرند تا دستكم با فروش
گوشــت آنها امرار معاش كنند .اما وقتــي اين تغيير
در دامداريهاي رســمي رخ دهد و تغييراتي در آمار
گشتارگاهها نمايان شود ،يك نشانه جدي از ناموزون
بودن بازده اقتصادي پــرورش دام و اختالل جدي در
اقتصاد دامپروي خواهد بود.
رشد توليد گوشت قرمز بهصورت مقطعي در آمارهاي
رســمي لزوما بهمعناي افزايش سرمايهگذاري و رشد
كمي پرورش دام گوشتي نيست و چه بسا ،اين توليد و
عرضه گوشت قرمز ناشي از كشتار دامهاي شيري باشد
يا اينكه دامپروران تصميم به كاهش پرورش دامهاي
شيري و افزايش دامهاي گوشتي گرفته باشند .كاهش
چشمگير توليد شــيرخام از 2ميليون تن در زمستان
98به كمتر از 1.7ميليون تن در پاييز امسال و افزايش
27درصدي عرضه گوشــت قرمز در كشــتارگاههاي
رسمي در پاييز گذشته نســبت به پاييز پارسال نشانه
چيست؟
طبق آمارها هر كيلوگرم گوشت گوسفندي در آذرماه
امسال نسبت به آبانماه با افت يك درصدي و نسبت به
آذرماه پارسال با رشد 30.6درصدي مواجه شده است.
شهروندان ايراني هر كيلوگرم گوشت گوساله يا گاو را
در آذرماه امسال نسبت به آذرماه پارسال 33درصد و
نسبت به آبان امسال 7دهم درصد گرانتر خريدهاند.
حاال سؤال مهم اين است كه آيا با كاهش احتمالي نرخ
تورم در مناطق شهري و روستايي ،مردم شاهد ثبات
قيمتها در بازار گوشت قرمز خواهند بود؟

بهگزارش همشــهري ،قيمت هر كيلوگرم گوشــت
گوسفندي كه در آذرماه پارســال بهصورت ميانگين
91هزارو800تومان برآورد شــده بود ،آذرماه امسال
بــه 121هزار تومــان هم رســيد و حتــي در برخي
اســتانهاي ايران 132هزار تومان هم قيمت خورد.
گوشت گوساله هم كه آذرماه پارسال هر كيلوگرم آن
81هزارو400تومان بود در آذرماه امســال در برخي
استانهاي 120هزار تومان هم خريد و فروش شد اما
براساس برآورد مركز آمار ايران ميانگين قيمت گوشت
گوساله در آذرماه امســال 108هزار تومان بوده است.
گوشت قرمز ،سفيد و فراوردههاي آن 6درصد از سبد
هزينهاي هر خانوار ايراني را در هرماه بهخود اختصاص
ميدهد ولي به اين معني نيســت كه هر خانوار ايراني
ماهانه 6درصد هر هزينهاش را صرف خريد گوشــت
قرمز و سفيد ميكند بلكه بهمعناي ضريب اهميت اين
ميانگينقيمتهركيلوگرمگوشتقرمزدرايران
(قيمتهابهريال)
گوشت گوسفند

گوشت گوساله

ماه
آذر 98

917.744

814.528

فروردين 99

978.736

835.855

ارديبهشت 99

984.327

834.967

خرداد 99

986.208

838.739

تير 99

1.007.167

854.700

مرداد 99

1.033.738

872.242

شهريور 99

1.050.042

886.030

مهر 99

1.063.595

910.146

آبان 99

1.209.628

1.074.907

آذر 99

1.198.551

1.082.477

شكست اروپا در ميدان شجاعت و صداقت
خبر :قائممقام وزارت امور خارجه آلمان در اظهارنظري گفته سازو كار
نقدخبر
مالي اينستكس كه  2سال پيش با هدف ميسر كردن مبادله تجاري بين
اروپا و ايران ايجاد شده بود ،مؤثر نبوده و ايران مسئول عملكرد ناموفق
اينستكس اســت چون با معامالت موافقت نكرده است .بانك مركزي
ايران در پاسخ به اين ادعا اعالم كرد :اينستكس براي نجات برجام طراحي شد ،اما كار نكرد چون
كشورهاي اروپايي شجاعت كافي براي اعمال قدرت اقتصادي ملي و مستقل خويش را نداشتند
و هيچ راهي براي تامين مالي اينستكس نيافتند .نكته كليدي ماجرا در پاسخ بانك مركزي اين
است كه ميگويد :تنها براي حفظ كانال اروپايي و واردات كاالهايي كه قادر است از كانالهاي
ديگر تامين كند ،حاضر به جابه جايي منابع مالي خود نيست زيرا اينستكس قرار بود روابط تجاري
ايران و اروپا را فارغ از تحريمهاي آمريكا شكل دهد نه آنكه آن را تحت تحريمها تعريف كند.
نقد :واقعيت اينســتكس برقراري يك كانال مالي براي صيانت از تجارت بين كشور ايران با
كشــورهاي اروپايي بود كه ماهها پس از خروج آمريكا از برجام وزيران وقت خارجه  3كشور
اروپايي حاضر در برجام يعني آلمان ،انگليس و فرانسه از آن رونمايي كردند و متعهد شدند كه
فرانسه ميزبان اينستكس باشد ،آلمان مديريت را بر عهده گيرد و انگليس مسئول حسابرسي
آن باشد .تجربه اينستكس اما نشان داد كه در ظاهر همه فرايندها شكل گرفته و مشكلي رخ
نخواهد داد ،مگر اينكه اين كانال مالي همچنان تحتتأثير فشار آمريكا و انفعال اروپا به شكست
خورد .آنچه مقام آلماني گفته با روايت مقامات ايران متفاوت است ،تعهد اروپاييها اين بود كه
منابع مالي يا ارز جهت انجام معامله براي خريد كاالها و خدمات مورد نياز ايران از محل صادرات
نفت ايران به اروپا تامين شود نه اينكه ايران از منابع خود در جاي ديگر و بانك ديگر كشورها
بخواهد به اين كانال پولي واريز كند .شايد طرف اروپايي اكنون که دونالد ترامپ رفتني شده
و جوبايدن قرار است وارد كاخ سفيد شود ،قرائت تازهاي از آنچه بود را ارائه ميكند بلكه مسير
احياي برجام را سختتر سازد .اما براي ثبت در تاريخ هم كه شده بايد نوشت كه اينستكس قرار
بود در قالب ارز يورو ،معامالت مورد نظر را شكل دهد و وقتي هيچ بانك يا مؤسسه مالي اروپايي
برخالف گفته سياستمداران 3كشور فرانســه ،آلمان و انگليس حاضر نشد همكاري كند ،به
بن بست رسيد و بذر آن در خاك خشكيد و اميدها براي تجارت بين ايران و اروپا را از بين برد.

راز نوسان قيمت گوشت

شاخص پيشنگر تورم گوشت

اما تازهترين آمار رسمي از وضعيت پرورش دام سبك
و سنگين بهعنوان شاخص پيشنگر در تورم مصرفي
گوشت و شير از افزايش توليد دام حكايت دارد .تعداد
گوســفند و بــره در دامداريها در آذرماه امســال به
46ميليونو590هزار راس رســيده است در تابستان
امسال اين رقم 43ميليون راس برآورد شده بود .آمار
مزبور نسبت به بهار امســال (47.33ميليون راس) و
تابستان پارســال (48.2ميليون راس) پايينتر است.
مركز آمار ايران تعداد بز و بزغاله را هم در آذرماه امسال
16.66ميليــون راس برآورد كرده كه نســبت به بهار
امسال كمتر و تابستان امسال بيشتر بوده است.
نتايج طرح آمارگيــري اندازهگيري فصلــي تعداد و
توليــدات دات ســنگين شــامل گاو و گوســاله ،در
پاييز 1399نشان ميدهد تعداد گاو و گوساله موجود
در دامداريها به 5.4ميليون راس رســيده كه تعداد
362هزار رأس گوســاله در مراكز پرورشدهنده دام
متولد شــده و تعداد 458هزار رأس گاو و گوساله در
دامداريها پروار شده است.
زنگ خطر در بازار گوشت و شير

به گزارش همشهري ،با مبنا قراردادن آمارهاي رسمي
بهنظر ميرسد از هماكنون زنگ خطر تورم براي بازار

گوشت گوساله و شــير به صدا درآمده زيرا روند نرخ
تورم گوشــت قرمز و ميزان توليد آن با درنظر گرفتن
محدوديتهاي ناشي از كرونا و افت تقاضا براي گوشت
غيرخانگي نظير گوشت مصرفي رســتورانها و ...اين
گمانه را تقويت ميكند كه درصورت افزايش تقاضا در
ماههاي آينده ،توليد داخلي كفاف تقاضا را ندهد و به
اين ترتيب دوباره قیمت گوشت قرمز روندي افزايشي را
تجربه كند .بهگونهاي كه تعداد گوسفند زنده تازه متولد
شده در زمستان 98حدود 535هزار راس بوده كه در
تابستان به 299هزار راس و در پاييز امسال به 362هزار
راس رسيده درحاليكه دام پروار شده از 385هزار راس
در زمستان پارســال به 458هزار راس در پاييز امسال
افزايش يافته و در طرف مقابل ميزان توليد شير خام گاو
از 2ميليون تن در زمستان پارسال به 1.7ميليون تن در
پاييز امسال افت كرده است.
منطق اقتصاد ميگويد پرورشدهندگان گاو ،گوساله
و گوســفند بهدليل نااطميناني از رونــد آينده بازار و
نوسان شــديد قيمت خوراك دام ،ممكن است براي
بقا تصميم به تغيير الگوي پــرورش دام خود بگيرند و
چه بسا بهدليل عدمبازده اقتصادي پرورش گاو شيري،
آنها را روانه كشتارگاهها كنند .این هشداری جدي براي
سياستگذاران و مسئوالن اســت كه درصورت غفلت
امنيت غذايي كشور را دچار اختالل خواهد كرد.

تورم مصالح ساختماني؛ پاشنه آشيل مسكن ملي

افزايش قيمت مصالح ساختماني به رشد هزينه ساخت مسكن ملي منجر شده و فعال وزارت راه را بر آن داشته تا از محل افزايش مبلغ وام ،اين
هزينه را جبران كند
باليي كــه اوايل دهــه 90دامنگير
مسكن
مســكن مهر شــد و بســته شدن
پرونــدهاش را ســالها بــه تعويق
انداخت ،حاال گريبان مســكن ملي
را گرفته و به چالشــي بزرگ براي توســعه و حتي اجراي
اين طرح تبديل شــده اســت؛ چراكه متقاضيان مسكن
ملي بيشتر از دهم متوسط رو به پايين هستند و درصورت
افزايش هزينه ساخت ،امكان ناتواني آنها از تأمين هزينه
ساخت وجود دارد.
بهگزارش همشــهري ،گراني بيحســابوكتاب مصالح
ســاختماني كه در سالهاي گذشــته ،تغيير مبلغ آورده
مســكن مهر را ناگزير كرده بود ،اينك در حال باال بردن
هزينه ساخت مسكن ملي است و وزارت راه و شهرسازي
براي جبران اين هزينههاي ناخوانده ،درخواست افزايش
تسهيالت مســكن ملي را روي ميز بانك مركزي گذاشته
تا شــايد با همراهي نظام بانكي بتواند بحران تورم مصالح
ساختماني در مسكن ملي را خنثي كند يا بهتعويق بيندازد.
فشار مستقيم تورم به خريداران مسكن ملي

طرح اقدام ملي مسكن موســوم به مسكن ملي ،برنامهاي
اســت كه تالش ميكند با ساخت مســكن مشاركتي در
زمينهاي دولتي و حذف قيمت زمين از هزينه اوليه ساخت
مسكن ،راه را براي خانهدار شدن طبق متوسط شهري باز
كند .بر همين اســاس ،متقاضيان مسكن ملي بايد از ابتدا
صراحتا با پذيرش شرط ثبتنام ،اعالم كنند كه توان تأمين
آورده نقدي موردنياز براي مشاركت در اين طرح را دارند
و اندكي پس از ثبتنام نيز مرحله اول آورده نقدي به مبلغ
30تا 40ميليون تومان را بهحساب بانك مسكن واريز كنند.
البته در مسكن ملي ،به ازاي هر واحد مسكوني 100ميليون
تومان تسهيالت بانكي با نرخ ســود 18درصد نيز درنظر
گرفته شده كه بعد از اتمام ساخت بايد طي اقساط 10ساله
از سوي متقاضي تسويه شود؛ اما باقيمانده هزينه ساخت
بايد بهصورت آورده نقدي و در طــول مدتزمان احداث
توسط متقاضي تأمين شود .همچنين بعد از تحويل واحد
مسكوني به متقاضي ،او بايد قيمت روز زمين را نيز بهصورت
اقساط بهحساب دولت واريز كند .به گزارش همشهري ،در
اين فرايند ،هرگونه تغيير در هزينه ســاخت ،مستقيما به
افزايش مبلغ آورده نقدي متقاضي منجر ميشود و ترفند
افزايش 50درصدي وام ساخت مســكن ملي كه اخير از
سوي وزارت راه و شهرســازي به بانك مركزي ارائه شده،
فقط ميتواند هزينههاي اضافه شــده به طــرح را با تعلق
ســود 18درصدي به آينده موكول كند تا متقاضي براي

هشدار نماينده كارگران در شورايعالي كار

دور «عيدي توافقي»
خط بكشيد

اين روزها با نزديك شدن به پايان سال و داغ شدن بحث پرداخت عيدي
و پاداش كارگران ،برخي از رسانهها در حال مطرح كردن مباحثي نظير
«عيدي و پاداش» توافقي و كمتر از الزامات قانون كار هســتند؛ اما از
منظر قانون ،اين تخلف مشهود حتي اگر با ترساندن كارگر از بيكاري و
گرفتن تعهد كتبي از او انجام شود ،قابلپيگيري و برگشت است .علي
خدائي ،نماينده كارگران در شورايعالي كار در گفتوگو با همشهري
تأكيد ميكند :بهواسطه اينكه مطالبات قانوني كارگران مشمول مرور
زمان نميشــود ،هرگونه تخلفي كه كارفرمايان حتي با توافق كتبي
كارگر در مورد دستمزد ،عيدي و پاداش انجام دهند در سالهاي بعد
قابلپيگيري و استيفاي حق خواهد بود؛ ازاينرو عيدي و پاداش توافقي
نيز عالوه بر اينكه يك تخلف مشهود از قانون تلقي ميشود ،درنهايت
ميتواند به زيان كارفرما تمام شود.
آموزش اشتباه رسانهها

فراورده پروتئيني در سبد هزين ه خانوارهاست و بديهي
است كه دهكهاي پايين درآمدي قادر به خريد گوشت
قرمز نباشند.
براي رمزگشايي از دليل نوســان قيمت گوشت قرمز
در كشور بايد به ســراغ وضعيت پرورش دام و توليد و
عرضه گوشت رفت ،مركز آمار ايران ميگويد :در آذرماه
امسال 36هزارو200تن گوشت قرمز از كشتارگاههاي
رسمي به بازار عرضه شده است .يعني به ازاي هر ايراني
با فرض جمعيت 80ميليون نفري450 ،گرم گوشــت
قرمز به بازار تنها از طريق كشتارگاههاي رسمي تزريق
شده است .البته از كل گوشت عرضه شده در آذرماه از
كشتارگاههاي رسمي ،سهم گوشت گاو و گوساله بيش
از ساير انواع دام بوده بهنحوي كه گوشت گاو و گوساله
با 20.4هزار تن56.3 ،درصد از كل وزن گوشت قرمز
عرضه شــده را به خود اختصاص داده اســت .پس از
آن گوشت گوســفند و بره با 12.4هزار تن ،بز و بزغاله
با 2.7هزار تن و ســاير انواع دام با ۷۰۹تن ،بهترتيب
34.2درصد7.5 ،درصد و ۲درصد از كل وزن گوشت
قرمز عرضه شده را بهخود اختصاص دادهاند.
روايت مركز آمار نشان ميدهد ميزان عرضه گوشت
قرمز در كشــتارگاههاي رســمي در آذرماه امسال
27درصد بيشــتر از آذرماه پارســال بوده بهگونهاي
كه عرضه گوشــت گوســفند و بره ۱۸درصــد ،بز و
بزغاله ۲۳درصد ،گاو و گوســاله ۳۵درصد ،گاوميش
و بچهگاوميــش ۶۳درصد افزايش داشــته اما عرضه
گوشت شــتر و بچهشــتر ۳۳درصد افت كرده است.
نكته مهم ديگر اينكه ميزان عرضه گوشــت قرمز در
آذرماه امسال نسبت به آبان امسال 3.5درصد كمتر
شده است.

گزارش

تأمين آورده نقدي با مشــكل مواجه نشود .در اين شرايط
تا 50ميليون تومان از هزينه ســربار مسكن ملي (ناشي از
تورم مصالح ساختماني) از طريق وام بانكي تأمين ميشود
و متقاضي بايد عالوه بر تسويه اصل وام اضافه شده ،حدود
58ميليون تومان نيز سود بپردازد .البته اگر بانك مركزي به
هر دليل با كاهش نرخ سود تسهيالت مسكن از 18درصد
به ارقامي كمتر موافقت كند ،سود پرداختي توسط متقاضي
نيز كمتر خواهد شد.
مسكن ملي چقدر آب ميخورد؟

مسكن ملي ،برخالف مسكن مهر كه عنوان تأمين مسكن
اقشار كمدرآمد را يدك ميكشيد و مبتني بر منابع دولتي
و يارانهاي بود ،طرح تأمين مسكن طبقه متوسط شهري
است و در متن قرارداد اوليه آن نيز از متقاضي تعهد گرفته
ميشود كه توان مالي تأمين آورده نقدي موردنياز طرح
و بازپرداخت اقساط بانكي اختصاص يافته به آن را داشته
باشد .با اين حســاب ،متقاضي مســكن ملي از ابتدا بايد
خود را براي پرداخت اقســاط نسبتا ســنگين آماده كند
و اين امكان را نيز درنظر بگيرد كه درصــورت ناتواني از
تأمين آورده نقدي موردنياز ،احتمــال حذف او از پروژه
نيز وجود دارد .به گزارش همشهري ،براساس برآوردهاي
اوليه وزارت راه و شهرســازي ،هزينه ساخت هر مترمربع
از زيربناي مسكن ملي بهطور ميانگين 2.5ميليون تومان
اعالم شــده بود كه در ادامه توســط معاونت مسكن اين
وزارتخانه تا 2.7ميليون تومان افزايش پيدا كرد و اعالم شد
اين هزينه ميتواند  5تا 10درصد كمتر يا بيشتر شود .البته
كمي بعد از اعالم اين ارقــام ،صحبتهايي هم از افزايش
هزينه ساخت مسكن ملي به 3.3ميليون تومان نيز مطرح
شد و حتي ســازندگان بخش خصوصي از هزينه حدود
5ميليون توماني ســاخت هر مترمربع زيربناي مسكوني
خبر دادند كــه البته وزارت راه و شهرســازي آن را تأييد
نكرد و مبناي محاســباتي همان 2.7ميليون تومان باقي
ماند .براساس همين نرخ مبنا و با محاسبه نكردن قيمت
زمين ،ســاخت يك واحد آپارتمان 100متري مســكن
ملي بهطور ميانگيــن 270ميليون تومــان هزينه در بر
دارد كه 100ميليون تومان از آن از محل تسهيالت بانكي
تأمين ميشــود و 170ميليون تومان نيز بايد بهصورت
آورده نقدي متقاضي در چند مرحله پرداخت شــود .در
اين وضعيت ،متقاضي بايد بــه ازاي 100ميليون تومان
تسهيالت دريافتي بهمدت 10ســال ،ماهانه 1.8ميليون
تومان قســط بپردازد كــه در اين صورت مبلغ تســويه
شده اصل و سود وام بانكي به 216ميليون تومان خواهد

رسيد .با اين حســاب هزينه خالص ساخت يك آپارتمان
100متري مسكن ملي به 386ميليون تومان ميرسد؛ اما
متقاضي بايد به ازاي هر مترمربع از قدرالســهم آپارتمان
خود نيز بهطور ميانگين  3.5تا 4ميليون تومان بپردازد كه
متوســط هزينه آن ميتواند به حدود  80تا 120ميليون
تومان برســد و بايد طي 120قسط تســويه شود .در اين
ميان اگر بانك مركزي با افزايش 50درصدي وام ساخت
مســكن ملي نيز موافقت كند50 ،ميليون تومان به اصل
هزينه ساخت و 108ميليون تومان به مبلغ نهايي پرداخت
شده توسط متقاضي اضافه خواهد شد و رقم اقساط ماهانه
ســاخت نيز به حدود 2.7ميليون تومان خواهد رســيد.
البته توجه به اين نكته نيز ضروري است كه هزينه زمين
ميتواند در مناطق مختلف شــهري ،تفاوت قابلتوجهي
داشته باشد اما هزينه ساخت با توجه به عمدهسازي اين
واحدها و يكسان بودن مصالح و نهادهها ،تفاوت قابلتأملي
نخواهد داشت.
جاي خالي فوالد ارزان و كارت مصالح

همزمان با مطرح شدن طرح مســكن ملي بهعنوان يكي
از منجيان بازار مسكن كشــور ،مباحثي نيز درباره ايجاد
زنجيره تأمين مصالح ساختماني ،فروش عمده و اعتباري
مصالح و همچنين تأمين فوالد ارزان براي مســكن ملي
مطرح شد كه قرار بود هزينه تأمين نهادههاي ساختماني
را تا 30درصــد كاهش دهد اما در عمــل هيچيك از اين
هدفگذاريها محقق نشــد .اين در حالي است كه تورم
ادامهدار مصالح ساختماني از ابتداي سالجاري ،به افزايش
دوباره قيمت نهادههاي پرمصرف ساختماني نظير فوالد
و بتن منجر شــده و ميانگين هزينه ســاخت اصولي هر
مترمربع زيربناي مســكوني را درنظر ســازندگان بخش
خصوصي به 5ميليون تومان رسانده است .با اين اوصاف،
بهنظر ميرســد تا زماني كه ســازوكار تأمين نهادههاي
ســاختماني مســكن ملي نتواند ثبات ،كيفيت و قيمت
مناسب مصالح ساختماني اين طرح را تضمين كند ،تأمين
مســكن متقاضيان اين طرح با چالشهاي جدي مواجه
خواهد بود و بهاحتمالزياد حداقل بخشي از اين متقاضيان
از تأمين هزينههاي آن ناتوان خواهند شد .البته براساس
اصول اوليه طرح مســكن ملي ،متقاضيان پذيرفتهاند كه
كل هزينه مســكن ملي را بهصورت آورده نقدي و تسويه
تســهيالت بانكي تقبل كنند و از منظــر قانون ،تعهدي
متوجه دولت نيســت؛ اما هدف از اجراي اين طرح تأمين
مسكن طبقه متوسط شهري بوده و بدون تحقق اين هدف،
عمال طرح نيز به نتيجه مطلوب نرسيده است.

قراردادهاي موقت ،امنيت شغلي كارگران را نابود كردهاند و به باليدن
مباحثي نظير دستمزد ،مزايا ،عيدي و پاداش توافقي منجر شدهاند؛
ازاينرو با نزديك شدن به پايان سال و داغ شدن بحث پرداخت عيدي و
پاداش به حقوقبگيران ،برخي رسانهها بهدنبال معرفي تخلفاتي هستند
كه ميتواند در فضاي بازار كار رخ دهد؛ اما عضو كارگري شورايعالي كار
معتقد است :باوجوداينكه چنين تخلفاتي در بازار كار بهويژه در حوزه
اصناف رخ ميدهد ،مطرح شدن آن در رسانهها ،نوعي آموزش اشتباه
به كارفرماياني است كه تاكنون بهواسطه قانونمداري يا وجدان كاري،
چنين تخلفاتي را مرتكب نشدهاند .علي خدايي در گفتوگو با همشهري
ميافزايد :چنانچه كارفرماياني هســتند كه با شنيدن يا خواندن اين
خبرها ،براي تصرف حقوحقوق كارگران ترغيب ميشوند ،بد نيست
بدانند كه اين تخلفات تكتك از سوي كارگران قابل طرح و پيگيري
است و خوشبختانه رأي محاكم مرتبط با قانون كار نيز در موارد تخطي
از قانون ،به نفع كارگران خواهد بود.

مطالبات كارگري مشمول گذر زمان نميشود

نماينده كارگران شورايعالي كار با تأكيد بر اينكه طبق قانون ،كارفرما
مكلف است به ازاي يك ســال كامل فعاليت كارگر مشمول قانون كار،
حداقل معادل 60روز و حداكثر معادل 90روز دستمزد را بهعنوان عيدي
و پاداش پرداخت كند ،ميگويد :مطالبات قانوني كارگران مشمول مرور
زمان نميشــود و تخطي از اين الزام قانوني در هرزماني توسط كارگر
پيگيري شود ،قابل جبران اســت و هيچ مرجعي نيز در شرايطي كه از
قانون سرپيچي شده باشد ،اســناد مربوط به توافق و رضايت كارگر را
قبول نميكند؛ در نتيجه اگر كارفرمايي به هر دليلي دست به اين تخلف
بزند و حتي امضاي كارگر را نيز بگيرد ،حتي بعد از گذشت چندين سال
ممكن است با شكايت همان كارگر مورد بازخواست قرار گيرد و مجبور
شود كل مبالغ كسر شــده را بازپرداخت كند .خدايي ميافزايد :ممكن
است اين تخلف در بازار كار و بهويژه در حوزه مشاغل اصناف وجود داشته
باشد؛ اما اينكه هنوز كارگر بابت اين تخلف شكايت نكرده بهمعناي برنده
شدن كارفرما نيست؛ چراكه
كارگــر در هرزمانــي ،حتي
بعد از قطع همــكاري ،بابت
اين عيدي و پــاداش توافقي علــي خدائــي ،نماينده
شكايت كند ،كارفرما مكلف كارگران در شورايعالي كار
به پرداخت خواهد بود و حتي
اگر كارفرما از كارگر توافقنامه در گفتوگو با همشهري:
مكتوب بگيــرد ،هيچ هيأتي عيــدي و پــاداش توافقي
حق اســتناد به آن توافقنامه تخلــف مشــهود از قانون
را كه ناقض حداقلهاي قانون اســت .مطالبــات قانوني
كار است ندارد.
مبلــغ قانونــي عيدي و
پاداش99

كارگــران مشــمول مرور
زمان نميشــود ،هرگونه
تخلــف كارفرمايــان در
مورد دســتمزد ،عيدي و
پاداش در ســالهاي بعد
قابلپيگيري است

بهموجب مادهواحده قانون
مربــوط به تعييــن عيدي
و پاداش ســاالنه كارگران
شاغل در كارگاههاي مشمول
قانون كار مصوب سال1370
مجلس ،همــه كارفرمايان
مكلفاند به هر يك از كارگران خود به نســبت يك سال كار معادل
60روز آخرين مزد بهعنوان عيدي و پاداش بپردازند ،مبلغ پرداختي از
اين بابت به هر يك از كارگران نبايد از معادل 90روز حداقل مزد روزانه
قانوني تجاوز كند .همچنين بهموجب تبصــره يك اين مادهواحده،
مبلغ پرداختي به كارگراني كه كمتر از يكسال در كارگاه كار كردند،
بايد به مأخذ 60روز مزد و به نسبت ايام كاركرد در سال محاسبه شود.
بر اين اساس ،با توجه به حداقل دســتمزد يكميليونو۹۱۰هزار و
۴۲۷توماني كارگران در سال ،۹۹امسال تمام كارگران مشمول قانون
كار بين ۳ميليونو۸۲۰هزار تومان تا ۵ميليونو۷۳۱هزار تومان عيدي
خواهند گرفت و در ازاي يك ســال كامل فعاليت ،هر نوع پرداختي
كمتر از اين رقم غيرقانوني است و كارگران حق شكايت دارند .البته
آنچه مبناي محاسبه و پرداخت عيدي و پاداش پايان سال كارگران
مشمول قانون كار قرار ميگيرد ،مزد و فوقالعادههايي است كه كارگر
به مناسبت اشتغال در همان شغل مربوط دريافت ميكند .در نتيجه
مزايايي كه افراد بهنوعي در ارتباط با شغل خود دريافت ميكنند از
اجزای مزد محسوب ميشود و مواردي نظير فوقالعاده شغل ،سختي
كار و هر آنچه بهتبع شغل به كارگر داده ميشود الزاما بايد در محاسبه
عيدي و پاداش نيز لحاظ شود؛ اما مزاياي رفاهي و انگيزشي از قبيل
كمك عائلهمندي ،كمكهزينه مسكن ،بن خواربار و پاداش افزايش
توليد و ...جزو مزد بهشــمار نميآيد و در پرداخــت عيدي و پاداش
لحاظ نميشود.
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تحليلگران براي عبور بازارسهام از بحران نسخه پيچيدند

بهاءالدين حسيني هاشمي ،كارشناس اقتصادي در گفتوگو با همشهري پيشبيني كرد

راهكارهاي سهگانه براي توقف نزول بورس

كنسرو لوبيا ،از 11تا 25هزار تومان

قيمت فروش بعضي از انواع در سوپرماركتهاي تهران
قيمت -تومان
مشخصات
برند
32.500
لوبياپلو420 -گرم
هاني
19.500
سبزيجات مخلوط400-گرم
بيژن
19.500
ذرت شيرين380 -گرم
هاني
17.900
نخود سبز420 -گرمي
برتر
14.500
مايه ماكاروني400 -گرمي
سحر
13.500
نخود420 -گرمي
برتر
12.800
لوبيا380 -گرمي
شاهسوند
10.500
لوبيا400 -گرمي
سميه
11.000
عدس410 -گرمي
سحر
14.500
خوراك بادمجان
دلوسه

نوسان نامتوازن قيمت انواع
سبزي و صيفي

فرخنده رفائي

تزريق نقدينگي از سوي دولت

مهدي رضايتي ،كارشــناس بازارهاي مالي با تأكيد بر
اينكه راهحل جلوگيري از نزول شديدتر شاخص تزريق
نقدينگي است نوشت :بازار از اصالح و نوسان طبيعي
خارج شده و با ســقوط 50درصدي از مرز بحران عبور
كرده است .وقتي بازارها در شرايط بحراني قرار ميگيرند
دولتها وظيفه دارند از ســقوط جلوگيري كنند ولو
اينكه ناچار باشــند با تزريق نقدينگي دارايي سمي را
خريداري كنند.
اين كارشناس بازارسرمايه در پاسخ به اين پرسش كه
براي جلوگيري از نزول بورس چه بايد كرد؟ ميگويد:
براي بهبود شرايط بازار سهام يكسري سياستها مثل

خبرنگار

روند كاهــش قيمت در بــازار طــا و ارز با
دالر
نزديكشدن به موعد جابهجايي قدرت در كاخ
سفيد شتاب بيشتري گرفته است .دالر اكنون در
نقطهاي ايستاده كه كارشناسان و تحليلگران،
آن را محدوده تعادلي قيمت اين ارز ارزيابي ميكردند؛ يعني بين  22تا 23هزار تومان .با اين حال ،افت
700توماني قيمت دالر پيش از ظهر ديروز نشان داد تغييرات قيمت ممكن است فراتر از انتظارها باشد.
كاهش قيمت در بازار طال و سكه نيز تحتتأثير تغييرات نرخ دالر و كاهش چشمگير بهاي اونس شيب
تندتري بهخود گرفته؛ سكه تا كانال 9ميليون تومان پايين آمده است .ريشه تحوالت اخير را بايد در
رويدادهاي داخلي جســ 
توجو كرد يا عوامل خارجي؟ آيا اين عوامل رنگ و بوي سياسي دارند يا
اقتصادي؟ سيدبهاءالدين حسيني هاشمي ،كارشناس بازار ارز و سرمايه در گفتوگو با همشهري از
داليل تغييرات اخير و چشمانداز آينده قيمت ارز و سكه گفته است.
عكس :همشهري /امير پناهپور

كنسرو لوبيا زماني تنها غذاي آماده مصرف در
سوپرماركت
سوپرماركتها محسوب ميشد و غذاي سفر و
كوه و دانشجويي لقب داشت .اين روزها جا براي
آن كمي تنگ شده و بقيه غذاها را هم ميتوان
در كنــار خــوراك لوبيــا در قوطيهاي فلزي كنســرو در قفســه
سوپرماركتها مشاهده كرد.
در اين مطلب قيمت كنســروهاي غيريخچالي را بررســي كردهايم
كه تعدادي از غذاهاي آمــاده را هم ميتوان در ميــان آنها ديد .در
ميان كنســرو غذاهاي آماده مصرف بهنظر ميرســد كنسرو جوجه
كباب چيكا ،با قيمت 32هــزار تومان ،گرانترين يــا الاقل يكي از
گرانترينهاست .خورشتهايي مثل قورمه سبزي زير 20هزار تومان
هستند و البته كنسرو لوبياپلوي هاني هم با قيمت32هزار و 500تومان
مورد قابل توجهي بود .در ميان كنسروهاي غذاي آماده تن ماهي از
پرطرفدارهاست اما بهدليل گسترگي برندهاي توليدكننده و محدوده
قيمت آنها ،در مطلبي جداگانه به آن ميپردازيم .كنسرو لوبيا از لحاظ
كسوت و ديرينگي ارزش آن را دارد كه بين غذاهاي آماده دستهبندي
شــود ولي از آنجايي كه بهدليل همين ديرينگي و البته كاربري باال،
جزو محبوبترينها و پرتقاضاترينها هم هست پس توليدكنندههاي
زيادي هم دارد و بايد به تنهايي بررسي شود .تا جايي كه امكان بررسي
و مقايسه ميان برندها در چند سوپرماركت و هايپراستار وجود دارد،
بهنظر ميرسد در ميان قوطيهاي كنسرو لوبيا باالترين قيمت را برند
دلوسه و چيكا براي محصوالتشان تعيين كرده اند؛ 25هزار تومان براي
يك قوطي 400گرمي كنســرو لوبيا با قارچ دلوسه و 24هزار تومان
براي يك ظرف 280گرمي از همين محصول با برند چيكا .محدوده
قيمت ديگر برندها براي كنسروهايي با همين وزن بين 16تا 17تومان
است .كنسرو نخود فرنگي 420گرمي پيك ظاهرا در ميان محصوالت
مشابهخود داراي بيشترين قيمت است؛ 27هزار و 500تومان .ديگر
برندها با همين وزن يا كمي پايينتر بين 15تا 20هزار تومان قيمت
دارند .كنسرو نخود آبگوشتي هم بين 10تا 13هزار تومان قيمت دارد
و جزو كنسروهاي با قيمت مناسب است .اختالف زيادي بين قيمت
برندها وجود ندارد.
كنسرو ذرت شيرين با وزنهايي بين 380تا 420گرم محدوده قيمتي
بين 17هزار و 500تا 25هزار تومان دارند .اينجا هم برند پيك ركورددار
است و البته در زمينه كنسرو سبزي مخلوط .يك قوطي سبزيجات
مخلوط برند پيك با وزن 420گرم23 ،هزار و 900تومان قيمت دارد.
بررسيها نشان داد در زمينه اين محصول پايينترين قيمت را برند
ي 
كويك براي توليداتش انتخاب كرده است؛ 14هزار تومان .كنسرو
گوجه خرد شده هم به تازگي طرفدارانش زيادشده و خيليها به جاي
رب اين محصول را در غذاها استفاده ميكنند .برند روژين تنها برند
توليدكننده اين محصول است يا دستكم سهم بسيار زيادي از بازار اين
نوع كنسرو را در اختيار دارد چون در چندين سوپرماركت محصولي
جز با اين برند مشاهده نشــد .قيمت يك قوطي 400گرمي كنسرو
گوجه فعال 10هزار و 800تومان است.

تثبيت دالر در محدوده 20هزار تومان

كارشناسان ميگويند دولت بايد با راهكارهايي ازجمله تزريق نقدينگي ،توقف نظام قيمتگذاري
دستوري و كاهش مداخالت در قانون گذاري ،جلوي نزول و فراگير شدن بحران بورس را بگيرد
ارزش بــازار ســهام 3000هزار
بورس
ميليارد تومان كاهــش يافته و
شــاخص بورس 50درصد نزول
كرده اســت .بحران هر روز ابعاد
وسيعتري پيدا ميكند 160روز از زمان نزول بازار سهام
گذشته و حاال كارشناســان بازار ســرمايه به اجماع
رسيدهاند كه راهحل نجات بورس دريافت كمكهاي
دولتي مانند ساير نقاط دنياست.
به گزارش همشــهري ،اين روزها هشتگ اتحاد عليه
التهاب بورس ،فضاي شبكههاي مجازي را تسخير كرده
و تقريبا اغلب كارشناسان در اينباره اظهارنظر كردهاند.
تحليلگراني كه در قالب اين هشتگ اظهارنظر كردهاند
اغلب به سياستهاي دولت در بازار سرمايه انتقاد كرده
و به اجماع رســيدهاند كه راهحل نجات بازار سرمايه از
مسير كمكهاي دولتي ميگذرد؛ مسيري كه شيوهاي
مرسوم در بازارهاي سرمايه دنياست .تجربه بازارهاي
ســهام دنيا بهويژه در وال اســتريت نشان ميدهد در
آمريكا نيز دولت در زمانهاي نزول با تزريق نقدينگي
مستقيم و غيرمســتقيم تالش ميكند تا مانع ريزش
بيش از حد شاخصها شود زيرا نزول شاخصها خود
ميتواند به بحرانهاي اقتصــادي در ابعاد كالن دامن
بزند2 .مورد از مهمترين برنامههاي دولت آمريكا براي
نجات وال استريت به بحران مالي سال 2008و شيوع
كرونا در يك سال گذشته بازميگردد كه دولت آمريكا با
كاهش نرخ بهره و تزريق چندين تريليون دالر نقدينگي
از نزول شاخصها در والاستريت جلوگيري كرد تا از
شيوع اثرات آن در ابعاد كالن جلوگيري كند.
اكنون سهامداران و كارشناسان بازار سرمايه با تكيه بر
چنين تجربههايي بر اين باورند كه دولت بايد با تزريق
نقدينگي بازار ســهام را نجات دهد بهويژه آنكه يكي
از داليل رشد بازار ســهام در سالجاري سياستهاي
دولت بود و دولت از اين طريق توانست بيش از 100هزار
ميليارد تومان نقدينگي از بازار سرمايه جمعآوري كند.
دولت بهطور مستقيم و غيرمســتقيم 60درصد بازار
سرمايه را در اختيار دارد و اين موضوع مسئوليت دولت
را براي نجات بازار ســرمايه و تقويت سطح اعتماد به
بورس بيشتر ميكند.
آنطور كه كارشناســان ميگويند دولت بايد از طريق
راهكارهايي ازجملــه تزريق نقدينگــي ،توقف نظام
قيمتگــذاري دســتوري و كاهــش مداخــات در
قانونگذاري ،جلوي نزول بورس و ايجاد بحران فراگير
را بگيرد .با اين حال سياست تزريق نقدينگي طرفداران
زيادي دارد .آنها ميگويند دولت بايد در كوتاهمدت با
تزريق نقدينگي مانع از ايجاد بحران فراگير در بازار شود
و در بلندمدت به تعيين دستوري قيمتها و مداخالت
مقرراتي پايان دهد.

باز كردن خط اعتبــاري از بانك مركزي براي صندوق
توســعه بازار ،خريد سهام از مســير صندوق توسعه و
عرضه آن در شــرايط نرمال ،كاهش نرخ ســود بانكي
متناسب با كاهش تورم انتظاري ،باز شدن موقت دامنه
نوسان همزمان با افزايش حجم مبنا و فعال شدن بيشتر
بازارگردانها با استفاده از منابع شركتها بايد در دستور
كار قرار بگيرد .بهگفته اين تحليلگر بازار ســرمايه اين
موارد در كوتاهمدت وحشت حاكم شده در بازار را از بين
ميبرد و بعد عبور از بحران آثار تورمي آن نيز با فروش
سهام قابل كنترل خواهد بود.
محسن عباســي ديگر كارشناس بازار ســرمايه هم
ميگويد :اعتماد سرمايهگذاران از دست رفت .مسئوالن
بايد تا بورس به بحران ملي تبديل نشده ،به فكر احياي
اعتماد ازدســترفته در بازار ســرمايه باشــند ،ديگر
گفتاردرماني جواب نميدهد و تنها راه بازگشت اعتماد،
تزريق نقدينگي به بازار سهام است.
او تأكيد ميكند :البته بازگشــت اين اعتماد ،نيازمند
تزريق  30تا 40هزار ميليارد تومان به بورس اســت و
اين رقم كمتر از آن چيزي اســت كــه دولت از بورس
درآمد داشته است .روزبه شريعتي اما معتقد است دولت
بهدليل تنگناهاي مالي فعال نميتوانــد پولي به بازار
تزريق كند اما همين كه براي كسري بودجه و حقوق و
پاداش جلوي فروش صندوقهاي بازنشستگي و تامين
اجتماعي را در بورس بگيرد ،اقدام خوبي است .يعني
منبع درآمد ديگري براي كسريهاي خود پيدا كند.
حذف قيمتگذاري دستوري

عليرضا عســكريماراني امــا ازجمله كارشناســاني
اســت كه اعتقاد دارد راهكار نجات بازارسرمايه توقف
قيمتگذاري دستوري و دولتي است .او با بيان اينكه
در هيچ كجاي قانون به وزرا حــق دخالت و تغيير در
قوانين بورس داده نشده ميگويد :صالحيت مديران و
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نمايندگاني كه در قيمتگذاري مداخله ميكنند بايد
بررسي شود .چرا وزرا و نمايندگان كارهاي خود را رها
كردهاند و چسبيدهاند به قيمتگذاري و به بازار سرمايه
صدمه وارد ميكنند .چرا بايد آقــاي وزير در قواعد و
سازوكارهاي بورس دخالت كند؟
او با بيان اينكه قيمتگذاري كمكي به شرايط اقتصادي
در اين شــرايط جنگ اقتصــادي نميكنــد افزود:
قيمتگذاري ســبب افزودن ثروت عدهاي ميشــود.
چهكسي به وزرا حق قيمتگذاري دستوري ميدهد.
وظايف رئيس كميسيون مجلس قيمتگذاري است يا
قانونگذاري؟ امضاهاي طاليي براي اجازه صادرات براي
چه داده ميشــود؟ مديران ديوان محاسبات بايد اين
شرايط را بررسي كنند .صالحيت مديران و نمايندگاني
كه در قيمتگذاري ورود پيدا ميكنند بايد بررسي شود.
بهگفته او سياستگذاري بايد حمايت از صنايع باالدستي
باشد نه صنايع پاييندستي رانتخور.
مداخله كمتر دولت

يك كارشناس ديگر بازار ســرمايه اما به وضعيت بازار
سرمايه و جلوگيري از نزول شاخصها از زاويه ديگري
نگاه ميكند و بر اين باور اســت كه ميزان مداخالت
دولت در بازار سرمايه بايد كاهش يابد .فردين آقابزرگي
با بيان اينكه تصميمات اقتصادي دولت بيشترين اثر
را بر بورس ميگــذارد ،ميگويد :فراخــوان دولت به
مردم براي حضــور در بازار ســرمايه ،كنترل نرخ ارز،
وضع قوانين و مقررات همچون قيمتگذاري فوالد و
تصميمات اين چنين روي بازار سرمايه اثرگذار است.
اين كارشــناس بازار گفت :اگر هماهنگي بين اركان
مختلف دولتي در حوزه اقتصاد وجود داشــته باشــد
بازار سرمايه به آرامش ميرســد .بهگفته آقابزرگي تا
زماني كه اين هماهنگي ايجاد نشود تنش و نوسان در
بازارسرمايه طبيعي است.

سهامداران در حال خروج از بازار

روند نزولي شاخص كل بورس تهران در مبادالت روز گذشته هم ادامه يافت و در جريان مبادالت ديروز 1400ميليارد تومان
نقدينگي از بازار سهام خارج شد .بهگزارش همشهري ،شيب نزولي شاخصهاي بورس در يك هفته گذشته بيشتر شده اين
موضوع به هراس سهامداران و خروج گسترده از بازار منجر شده و هر روز به طيف طرفداران خروج از بازار اضافه ميشود.
اغلب نظرسنجيهايي كه در شبكههاي مجازي انجام ميشود نشان ميدهد سهامداران زيادي تصميم گرفتهاند از بازار
سهام خارج شوند و حتي اين موضوع به دامنهدار شدن اعتراضهاي اجتماعي جلوي سازمان بورس منجر شده است .آمارها
نشان ميدهد از 20آذرماه تاكنون 22هزارو400ميليارد تومان نقدينگي از بازار سهام خارج شده است .ديروز هم اين روند
ادامه يافت و سهامداران حقيقي 1400ميليارد تومان نقدينگي از بازار سهام خارج كردند .تحتتأثير اين خروج نقدينگي
ديروز شاخص كل بورس تهران با 3درصد افت به يكميليونو149هزار واحد رسيد.

كاهش پرشتاب نرخ ارز در روزهاي
اخير را بيشتر با مسائل سياسي مرتبط ميدانيد
يا اقتصادي؟ و چه ميزان از اين تغييرات مرتبط
با تحوالت داخل كشور بوده است؟

به اعتقاد من ،افت قيمــت ارز در روزهاي اخير به
تغيير دولت در آمريكا مربوط است .از نظر داخلي
تغييري در كشور نداشتهايم ،پارامترهاي اقتصادي
تغييري نكرده ،پسانداز ،سرمايهگذاري ،اشتغال،
فروش و ...همه مثل سابق است و تنها تحولي كه رخ
داده تغيير حكومت در آمريكاست ،با اين رويكرد
كه اگر به برجام برگردد و محدوديتهاي خارجي
برداشته شــود و تحريمها تخفيف پيدا كند يا كال
حذف شود ،به هرحال آثار تورمي ناشي از تحريم
يا ديگر پارامترهاي غيراقتصــادي بينالمللي بر
اقتصاد ايران برداشته ميشــود و قطعا ما از لحاظ
اقتصادي با تســهيالتي مواجه ميشويم .با حذف
تحريمها نق 
لوانتقال پولي بهتر انجام ميشود ،منابع
بلوكهشده ايران كه رقم قابلتوجهي هم هست آزاد
ميشود ،واردات كاال بيشتر ميشــود و عرضه از
طريق واردات افزايش پيدا ميكند .با اين تغييرات،
نگرانيها كاهش پيدا ميكند و ريسك كشور كه
در مسائل پولي بينالمللي و حتي تبديل ارزهاي
مختلف به ارز مورد نظر فروشندگان كاال به ايران
دخالت دارد ،از بين ميرود و مجموع اين عوامل در
كاهش آثار تورمي ناشي از فشار خارجي بر اقتصاد
كشور تأثيرگذار اســت .انتظار اين است كه بعد از
20ژانويه تغييراتي در تجارت بينالمللي رخ دهد و
بهنظر ميرسد افرادي كه در گروه مذاكرت برجام
بودند ،در دولت جديد آمريكا دوباره مســئوليت
اجرايي ميگيرند و اينها حاكي از آن اســت كه در
آينده اين فشار حداكثري برداشته ميشود و آثار
تورمي كمتري را خواهيم داشــت .اين تغييرات
طبيعتا در كاهش قيمت ارز تأثيرگذار بوده است.
اشاره رئيسجمهوري به بازگشت
قيمت دالر تا محدوده 15هزار تومان را تا چه
حد در تحوالت بازار ارز مؤثر ميدانيد؟

صحبتهاي آقاي رئيسجمهور هــم تأثير دارد
اما ايشان براي صحبتهايي كه ميكنند ،تحليل
اقتصادي ارائه نميدهند و فقط يك پيام ميدهند؛
به اعتقاد من هيــچ منطقي ندارد كــه نرخ ارز به
15هزار تومــان و 10هزار تومــان بازگردد چون
به هرحال اگر جمع تورم داخلــي را با جمع تورم
خارجي در همين 8ســال دولت آقــاي روحاني
مقايسه كنيد ،ميبينيد كه در شــرايط كنوني و
با توجه به قــدرت برابري خريد ارزهــا بر مبناي
تورم داخلــي و خارجي يعني تــورم ريال منهاي
تورم ارزهاي خارجي ،دالر نبايد از 20هزار تومان
پايينتر بيايد.
پس به اعتقاد شما قيمت تعادلي دالر
باالي 20هزار تومان خواهد بود؟

قيمت تعادلــي دالر بايد حول و حــوش 20هزار
تومان باشد .ممكن است در اثر شوكي كه به بازار
وارد ميشود ،قيمت شــديدا كاهش پيدا كند و از
20هزارتومان پايينتر بــرود ولي درحالت تعادل
بعيد ميدانم كه دالر زير 20هزارتومان برسد .آنقدر
تقاضا در بازار ارز هســت كه قيمت دالر را باالي
20هزار تومان نگه دارد و از اين حد پايينتر نيايد.
بازار طال و سكه هم در روزهاي اخير
تغييرات شديدي را شاهد بوده ،اين تغييرات
را چقدر متاثر از نوسانات ارز ميدانيد و چقدر
ناشي از ديگر عوامل؟

در زمينه طال و سكه 2عامل تاثيرگذار است؛ يكي
اينكه به هرحال دولــت ترامپ تهديدي براي دنيا
بود و وقتي دنيا با يك تهديد اقتصادي مواجه باشد،
ذخاير ارزي را تغيير ميدهد .در چنين شــرايطي
كشورها بيشــتر تمايل دارند پشتوانه پول خود را
بهصورت طال نگهداري كننــد تا ارزهاي مختلف،
بهويژه دالري كه در برابر ارزهاي ديگر مخصوصا
يورو و فرانك در شرايط كاهشي بود .حتي مردم هم
در چنين شرايطي ترجيح ميدهند پساندازهاي
خود را بهصورت طال نگهداري كنند .حاال كه دولت
بايدن در حال روي كار آمدن اســت ،به باور دنيا
آمريكا ديگر خطري براي دنيا محسوب نميشود
بهويژه اينكه اين كشور 25درصد سهم اقتصاد دنيا
را هم در اختيار دارد .در چنين شرايطي كشورها
بخشي از پشتوانه پولي خود را از طال به سمت ارز
ميبرند و بهاي اونس جهاني به اين شكل كاهش
پيدا ميكند .از سوي ديگر ،در داخل كشور با كاهش
قيمت دالر ،ارزش پول ما تقويت ميشــود و اين
دومين عامل تأثيرگذار بر قيمت طال در داخل كشور
خواهد بود .ارزش پول ملي ما با عوامل غيراقتصادي
تضعيف يا تقويت ميشود و در نتيجه تعيين حدود
قيمت سكه بســتگي به حدود قيمت ارز دارد .اگر
قيمت دالر تا زير 20هزار تومان كاهش پيدا كند،
سكه هم پايينتر از 9ميليون تومان خواهد رفت.
چشمانداز بازار ارز و سكه را بعد از
20ژانويه چگونه ميبينيد؟

بايدن چه قبل از پيروزي و چه بعد از آن گفته كه به
برجام بازميگردد .ادامه روند تحوالت در بازارهاي
ايران به موضعگيري بايدن بســتگي دارد؛ هرچه
زودتر اين مواضع اعالم شود ،تكليف زودتر مشخص
ميشود .به اعتقاد من ،نهايتا تا آخر ژانويه يا فوريه
تصميمات او مشخص ميشود چون قطعا يكي از
اولويتهاي آمريكا و اتحاديه اروپا برجام اســت و
حداكثر تا يك ماه بعد از آغاز بهكار بايدن موضع اين
دولت در قبال ايران مشخص ميشود .اگر آمريكا
به برجام بازگردد ،تأثيــر زيادي در كاهش قيمت
دالر و افزايش ســرمايهگذاري خارجي در كشور
ك ماه آينده ميتوان تحليل
خواهد داشت .ظرف ي 
مطمئنتري از روند اقتصاد ارائه داد.

واكنش به شائبه تخفيفهاي غيرواقعي

درصد تخفيف از قفسههاي فروشگاههاي زنجيرهاي پريد

در روزهاي گذشــته قيمت بعضي انواع ميوه،
تر هبار
سبزي و صيفي تا حدودي كاهش يافت و اين
كاهش در قيمت مغازههاي ســطح شــهر نيز
مالحظه شــد اما در برخي اقالم شاهد افزايش
قيمت بوديم .به گزارش همشهري ،خيار ازجمله صيفيجاتي بود كه
در روزهاي اخير قيمت آن رو به افزايش گذاشــته است .با اين حال،
براساس تازهترين نرخنامه سازمان مديريت ميادين شهرداري تهران،
قيمت محصوالتي همچون پياز زرد و سفيد ،بادمجان ُدلمه و ممتاز،
شلغم و كرفس در ميادين ميوه و تره بار ،كاهش و قيمت خيار ،كاهو،
كدوي مسمايي و هويج افزايش يافت .در ميادين مناطق مختلف تهران
از روز گذشته هر كيلوگرم پياز سفيد و زرد با 400تومان كاهش قيمت
بهترتيب 4700تومــان و 4400تومان ،بادمجان ُدلمــه و ممتاز با
200تومان كاهش قيمت 5800تومان ،كرفس با 200تومان كاهش
قيمت 4700تومان و شلغم با 200تومان كاهش قيمت 3700تومان
در ميادين ميوه و ترهبار عرضه ميشود.
قيمت انواع سبزي و صيفي در ميادين ميوه و تره بار (تومان)
قيمت
مشخصات
ناممحصول
10.300
سبز ،تازه ،قلمي -حداكثر90گرم
خيار رويال
سبز ،تازه ،معطر و قلمي -حداكثر90گرم 9.100
خياررسمي
6.500
سالم و تازه -رسيده و رنگدار
گوجهفرنگيبوتهاي
8.900
يكدست و رسيده -باالي100گرم
گوجهفرنگيگلخانهاي
6.950
سبزوقلمي-بدونشكستگي
كدومسمايي
هويج
سالم و بدون شكستگي -بين100تا150گرم 5.500
سيبزميني
سالم -بدون آفت و ضايعات -قطر12سانتيمتر 4.500
سالم ،خشك ،شمعي -بين70تا200گرم 5.600
پيازقرمز
5.900
يكدست و مغزدار -سبز روشن
كاهورسميوپيچ
6.100
پاك شده -بدون ضايعات و بقايا
سبزي دستهاي جور

حذف قيمت مصرفكننده و درصد تخفيف درج
بازار
شــده روي قفســههاي فــروش كاال در
فروشگاههاي زنجيرهاي از ديروز آغاز شد.
به گزارش همشهري ،شايد شــما هم ازجمله
مشترياني هستيد كه براي خريد راحت و صرفهجويي در وقت و هزينه
يا با دريافت پيامكهــاي تبليغاتي راهي فروشــگاههاي زنجيرهاي
شدهايد اما با مقايسه ريز قيمت اقالم كاالهاي خريداري شده با نرخ
مغازههاي خرده فروشي سطح شهر دريافتهايد كه نهتنها اين تخفيفها
واقعي نيست بلكه در مواردي قيمت نهايي خريد شما بهمراتب بيشتر
از خرده فروشيهاي سطح شهر است .اما اين تمام ماجرا نيست ،اخبار
دريافتي حاكي است در ماههاي اخير برخي مشتريان با مقايسه قيمت
مصرفكننده نهايي درج شده روي قفســهها و قيمت درج شده در
فاكتور نهايي خريد ،به تفاوتهاي فاحش بين  2رقم مذكور پي برده و
براي پيگيري موضوع راهي دستگاههاي نظارتي مانند سازمان حمايت
و تعزيرات حكومتي شدهاند.
حاال همزمان با افزايش انتقادها به ارائه تخفيفهاي فريبنده ،مسئوالن
اتحاديه فروشگاههاي زنجيرهاي از انجام برخي اقدامات براي رفع اين
ابهام خبر ميدهند .بر اين اساس قرار است روش درج قيمت فروش
تغيير كند .اين قبيل فروشگاهها تا پيش از اين با خط زدن قيمت اصلي
كاال در قفسهها و درج قيمت فروش با ذكر ميزان تخفيف ،مشتريان
را به خريد اقالم كااليي ترغيب ميكردند ،اما از اين پس تنها قيمت
نهايي فروش كاال در قفسههاي فروش نمايش داده ميشود و قيمت
مصرفكننده تنها روي بسته بندي محصوالت مختلف و ميزان تخفيف
در فاكتور خريد مشتريان درج خواهد شد.
فريب مشتري و عرضه چندنرخي كاال

گزارش ميداني خبرنگار همشهري نشان ميدهد تاكنون در برخي
اوقات قيمت درج شــده فروش روي قفســهبعضي فروشــگاههاي
زنجيرهاي ،با قيمت محاسبه شده در فاكتور نهايي مشتريان ،متفاوت
بوده است .بهعنوان مثال در يكي از اين فروشگاهها قيمت مصرفكننده

مايع ظرفشويي «تست» 12هزار و 800تومان درج شده و فروشگاه
قيمت فروش نهايي اين محصول را پس از تخفيف 10هزار و 650تومان
اعالم كرده و مشتري نيز با اطالع از اين حدود قيمتي و به اميد دريافت
تخفيف نسبت به خريد كاال اقدام كرده اما در كمال تعجب در فاكتور
خريد نهايي ،كه تصوير آن را مشاهده ميكنيد ،قيمت مصرفكننده
اين مايع ظرفشــويي با اعمال تخفيف و ســودهاي مورد ادعاي اين
فروشــگاهها براي مشــتري 18هزار و 140تومان درج شده است .با
مراجعه حضوري براي پيگيري اين شيوه اختالف قيمت و گرانفروشي
از فروشگاه زنجيرهاي مذكور درنهايت مشخص شد كه اگرچه قيمت
درج شده در باركد فروش اين كاال در  3قفسه فروش متفاوت فروشگاه
مذكوربه 12هزار و 800تومان تغيير يافته اما برچسب قيمت جديد
روي قفسه فروش اين مايع ظرفشويي همان قيمت قبلي بوده و اصالح
نشده است .واقعيت آن است كه وقتي يك كاال با  3قيمت متفاوت در
فروشگاه موجود است و تعداد دقيق آنها در سيستم ثبت و با ترتيب
قديمي به جديد چيده شده ،اما مشــتريان لزوما كاالها را به همان
ترتيبي كه چيده شــده بر نميدارند و اين امر موجب تفاوت قيمت
فروش يك كاالي مشابه در اينگونه فروشگاهها بهدليل تفاوت قيمت
قديم و جديد آن ميشود.
واقعي يا غيرواقعي بودن تخفيفها؟

به گزارش همشهري ،امير خســرو فخريان ،رئيس اتحاديه كشوري
فروشــگاههاي زنجيرهاي با رد غيرواقعي بــودن تخفيفهاي ارائه
شــده در فروشــگاههاي زنجيرهاي گفــت :توليد كننــده ،بنكدار،
عمدهفروش و درنهايت خردهفروش حلقههاي مختلف تامين و توزيع
تا سوپرماركتها را تشكيل ميدهند .در اين ميان هر حلقه مبلغي را
بهعنوان سود درنظر ميگيرد كه در مجموع 15تا 20درصد ميشود
اما فروشگاههاي زنجيرهاي اين مقدار را از حاشيه سود خود كاسته و
تحت عنوان تخفيف به مصرفكننده ارائــه ميدهند .او افزود :اينكه
فروشگاههاي زنجيرهاي ميتوانند خدمتي را به نام تخفيف ارائه دهند
بهدليل حذف واسطهها ،خريد عمده و كاهش هزينههاي ناشي از اين

عوامل نظير كاهش هزينههاي حملونقل ،ارزش افزوده است .فخريان
همچنين ارائه پيشنهاد فروشــگاههاي زنجيرهاي به توليدكنندگان
براي درج قيمت بيشتر روي بســته بندي كاالها براي فراهم شدن
امكان ارائه تخفيفهاي بيشتر و كاهش حجم و وزن برخي كاالها را
تكذيب كرد و افزود90 :درصد كاالهاي توزيع شده در فروشگاههاي
زنجيرهاي در سطح بازار نيز در دسترس است و اين امكان وجود ندارد
تا كاالي يك برند با وزن مشخص در فروشگاه زنجيرهاي و وزن كمتر به
فروش برسد .او افزود :از ابتدا تا ديماه امسال از  3هزار كاالي موجود
در فروشــگاههاي زنجيرهاي 11هزار باركد تغيير نرخ وجود داشته
است .فخريان همچنين در پاسخ به پرسش ديگر همشهري در مورد
پديده شلف فروشي در فروشگاههاي زنجيرهاي ،گفت :براي راهيابي
يك كاال به قفسه فروشــگاههاي زنجيرهاي ،كيفيت و قيمت اولويت
نخست است و هرگونه دريافت وجه براي واگذاري قفسههاي فروش
در فروشگاههاي زنجيرهاي به محصوالت برخي برندها را رد ميكنم.
تالش براي رفع ابهام عرضه چند نرخي

رئيس اتحاديه كشــوري فروشــگاههاي زنجيرهاي تغييرات مداوم
قيمت را عامل عرضه چندنرخي برخي محصوالت در فروشگاههاي
زنجيرهاي دانست و گفت :قيمت يك كاال مثال نوشابه طي يكسال 3
بار تغيير كرده و از 4هزار و 400به 9هزار و 900تومان افزايش يافته،
سرعت تغيير قيمت اقالم كااليي بهگونهاي است كه فروشگاهها را با
مشكل مواجه كرده و موجب شــده يك كاالي مشابه با قيمتهاي
متفاوت در قفسههاي فروشگاهها وجود داشته باشد .فخريان افزود:
با سير نزولي نرخ ارز ،شاهد روند كاهشي قيمت برخي اقالم كااليي
هستيم كه اين امر مشكالت تازهاي را براي تغيير قيمت اقالم كااليي
در قفسههاي فروش اقالم كااليي ايجاد ميكند .او در مورد گرانفروشي
تخم مرغ بسته بندي در فروشگاههاي زنجيرهاي ،گفت :نرخ مصوب
هر شانه تخم مرغ فله بدون سورت و بستهبندي 32هزار تومان اعالم
شده اما در فروشگاههاي زنجيرهاي امكان عرضه تخم مرغ فله شانه
30عددي وجود ندارد و اين محصوالت با بســته بندي ،شستوشو

و جدا كردن تخم مرغ شكسته به مشــتريان عرضه ميشود كه اين
امر موجب افزايش قيمت تمامشــده تخم مرغ بســته بندي نسبت
به فله ميشود .او همچنين عرضه گوشــت چرخ كرده با قيمتهاي
متفاوت در فروشــگاههاي مختلف زنجيرهاي را رد كــرد و در مورد
عرضه انحصاري روغن نباتي در اين فروشگاهها ،گفت :اين ادعا را كه
روغن درفروشگاههاي زنجيرهاي توزيع اما در سطح بازار نيست بايد
دستگاههاي ديگر پاسخگو باشند اما شايد دليل كمبود روغن در بازار
و عرضه آن در فروشگاههاي زنجيرهاي اطمينان مسئوالن تنظيم بازار
به عرضه مطمئنتر اين كاال در اينگونه فروشگاهها و تخلفات احتمالي
توزيع آن در بازار باشد.
كوچ درصد تخفيف از قفسه به فاكتور فروش

رئيس اتحاديه كشوري فروشــگاههاي زنجيرهاي با تأكيد برحذف
قيمت و درصد تخفيف كاالها در قفسه فروشــگاههاي زنجيرهاي از
ديروز ،دوشنبه ،براي رفع شائبهها خبر داد و گفت :مقرر شده تا قيمت
مصرفكننده روي محصول و در معرض ديد مشتري قرار گيرد و از اين
پس قيمت بعد از تخفيف در فاكتورهاي خريد مشتريان قابل رويت
خواهد بود .فخريان ،اين شــيوه را راهكار مقابله با عرضه چندنرخي
كاال دانست.
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همه ميخواهند ضربه بزنند

نقطه مشترك نشستهاي خبري مربيان پرسپوليس و استقالل
پيش از بازي با فوالد و تراكتور ،تأكيد آنها روي ارادههاي پنهاني
براي ضربه زدن به تيمهايشان بود .اين طرف حميدخان مطهري
با كلمات اتوكشيدهاش از بدخواهان داخلي و خارجي پرسپوليس
حرف زد و آن طرف محمودخان فكــري گفت« :عدهاي دنبال
زمين زدن استقالل هستند ».اين يعني هر نقص و كمبودي كه
شما ميبينيد ،صرفا بهخاطر مانعتراشيهاي جانبي است ،وگرنه
پرسپوليس و استقالل از نظر فني به بهترين شكل ممكن اداره
ميشوند و هيچ عيب و اشكالي ندارند .بهعبارت ديگر حواستان
باشد كه اگر ما در ادامه راه نتايج خوبي نگرفتيم ،همهاش بهخاطر
همين موش دواندنها بوده ،وگرنه پپ گوارديوال و ژوزه مورينيو
روي نيمكت سرخابيها نشستهاند و مو الي درز كارشان نميرود.

عكس| سعيد زارعيان|

عكس|رضا سعيديپور|

شوت علیه سوت

احمد نوراللهی باالخره گل زد تا پرسپولیس با وجود اشتباه داوری 3امتیاز را از فوالد بگیرد
پرسپولیس که بعد از 4تساوی متوالی و از دست دادن پیروزی
در داربی نیاز مبرمی به بردن داشــت ،مقابل فوالد به سختی
با نتیجه  2بريك پیروز شــد و تا حدودی بــه رقابت قهرمانی
برگشــت .این بازی در نیمه دوم کامال تحت تاثیر تصمیمات
داوری و حواشی بعد از آن قرار گرفت.
سرخپوشــان با همان ترکیبی که در داربی تهران به زمین
رفته بودند مقابل فوالد قــرار گرفتند .مهدی عبدی هم همان
طور که در داربی گل اول پرسپولیس را زده بود این بار هم گل
اول تیمش را به ثمر رساند .او که در 7بازی ابتدایی گلی نزده بود
حاال کمکم دارد برمیگردد.
پنالتی مشکوکی که محمدحسین زاهدیفرد علیه پرسپولیس
اعالم کرد حســابی جو بازی را به هم ریخت .اول کنعانی کارت
گرفت ،بعد مربیــان  2تیم یکییکی بــا کارت زرد داور جریمه
شــدند .بعد از چند دقیقهای که بازی کامال عصبی دنبال شد،
یحیی  2تعویض انجام داد و روی ارسال عالیشاه تازهوارد ،احمد
نوراللهی با یک هفته تاخیر برای پرسپولیس گل زد.

کادر فنی و بازیکنان پرســپولیس همــه کارهایی را که در
دقایق پایانی داربی برای حفظ پیروزی انجام ندادند در این بازی
موبهمو انجام دادند تا پیروزی  2بر یک برای این تیم حفظ شود.
یحیی این بار از تعویضهایش در وقت تلفشده استفاده کرد و
حامد لک هم دوباره همان حامد لک سابق شد که سابقه پرباری
در وقتکشی داشت .البته تعویضهای یحیی در دقایق پایانی
بازی ،تعویضهایــی اجباری هم بود چــون کنعانیزادگان و
ســیدجالل هــر دو بــا مصدومیــت از زمیــن بیــرون
رفتند.
پرسپولیس در دقایق پایانی در حالی از برتری شکنندهاش
دفاع میکرد که  2مدافع وسط این تیم آرمان رمضانی و احسان
حســینی بودند! تیم بیدفاع یحیی سعی کرد بازی را در میانه
میدان حفظ کند و با جنگندگی هافبکهایش فرصت گلزنی را
از حریف بگیرد .یک بار هم که تعلل و اشتباه احسان حسینی به
فوالدیها فرصت گلزنی داد ،شوت بیدقت ساسان انصاری از
باالی دروازه راهی اوت شد.

روز شیخ

شیخدیاباتهمثلفصلگذشتهگلزنیهایشراازورزشگاهیادگارامامتبریزآغازکرد
یک هفته بعد از داربی تهران و حرفوحدیثهایش ،استقالل
به تبریز رفت تا یک بازی سنگین را مقابل تراکتور برگزار کند.
این دو تیم سال گذشته بازیهای پرگلی روبهروی هم داشتند.
در بازی لیگ ،استقالل در همین ورزشــگاه تراکتور را  4بر2
برده بود و در فینال جامحذفی این تراکتــور بود که با برتری
 3بر2مقابل استقالل قهرمان شد.
وزش باد شدید در تبریز ،کیفیت بازی  2تیم را بهخصوص در
نیمه اول پایین آورده بود .در نیمه اول اغلب پاسها به مقصد
نمیرســیدند و تقریبا هیچ موقعیت مهمی روی دروازه  2تیم
خلق نشد .اما با این وجود استقالل به گل رسید و پاس گل این
تیم را هم مسعود شجاعی صادر کرد! مربی-بازیکن تراکتور با
یک پاسبهعقب اشتباه دیاباته را در موقعیت گلزنی قرار داد و
شیخ هم بازیکنی نیست که از این موقعیتها به سادگی عبور
کند.
استقالل در هفتههای اخیر روی اشــتباه فاحش بازیکنان

حریفش به گل میرســد .علیرضا حقیقی ،کمال کامیابینیا و
مسعود شجاعی بازیکنان سرشناســی هستند که طی 4هفته
اخیر چند پاس گل به مهاجمان استقالل دادهاند .شاید در نگاه
اول چنین به نظر برسد که استقالل تیم خوششانسی است اما
حقیقت این اســت که این اتفاقــات ،حاصل یــک تاکتیک
تمرینشــده در اســتقالل و پرس شــدید و موفقی است که
مهاجمان این تیــم روی مدافعان و دروازهبــان حریف اعمال
میکنند.
روند بازی استقالل و تراکتور در 20دقیقه آغازین نیمه دوم
کامال شبیه بازی دو تیم در فینال جامحذفی بود .یعنی استقالل
کامال برتر از حریف و صاحب موقعیتهای متعدد گلزنی بود و
تراکتور هیچ حرفی برای گفتن نداشت .با این تفاوت که در روز
فینال 2گل استقالل برای فرار از شکست نیمه اول کافی نبودند
اما این بار 2گل استقالل به تکگل این تیم در نیمه اول اضافه
شد و شکست سختی را به تراکتور تحمیل کرد.

داستانهاي يكانتخابات

وزير ورزش ميگويد :بازنشستهها به صندلي رياست فدراسيون فوتبال نميرسند اما انتخابات همچنان پراز ابهام است
با اخباري كه روز گذشته در رسانهها منتشر شد ،بهنظر
ميرسد داســتان انتخابات پيشروي فدراسيون فوتبال
وارد فاز جديدي شده است .انتشار مصاحبه وزير ورزش با
ايسنا و گفتن اينكه بازنشستهها اجازه حضور در انتخابات
را ندارند ،نخستين خبر مهم ديروز بود.
مســعود ســلطانيفر با اعالم اينكــه وزارت ورزش قرار
نيست از هيچ نامزدي حمايت كند ،گفته است« :وزارت
ورزش و جوانان در اين انتخابات كامال بيطرف اســت و
هر كانديدايي در هر كجايي اعالم كند كه از طرف وزارت
حمايت ميشود ،شديدا اين مســئله را تكذيب ميكنم.
وزارت در مورد هيچ كانديدايي نظر خاصي ندارد و بهدنبال
برگزارشدن يك انتخابات كامال آزاد و رقابتي است .البته
فدراسيون فوتبال ،همانند ســاير فدراسيونها بهعنوان
يك مؤسسه عمومي غيردولتي داراي استقالل ،ملزم به
رعايت قوانين و مقررات داخلي كشور است و طبيعتا در
رابطه با مسئوليتهايي كه در هيأترئيسه بهعنوان شغل

تلقي ميشــود ،حتما بايد قانون ممنوعيت به كارگيري
بازنشستگان اجرا شود و اين دســته افراد نميتوانند در
انتخابات حضور داشته باشند».
اين صحبتهاي وزير بيشتر از همه حضور حيدر بهاروند
در انتخابات پيشرو را با ترديد روبهرو كرده؛ سرپرست
حالحاضر فدراسيون فوتبال خودش مدعي است مشكلي
براي ورود به انتخابات ندارد اما خيليها به او لقب نامزد
بازنشســته را دادهاند .البته اين تنها خبر بد ديروز براي
تيم بهاروند و عزيزيخادم نبود ،تيمي كه قرار است يكي
رئيس باشد و ديگري نايبرئيس! صبح ديروز خبرگزاري
دانشــجو گزارش داد پس از واكنش فراكسيون ورزش
مجلس شوراي اسالمي به ثبت نام اعضاي هيأترئيسه
كنوني فدراسيون فوتبال در انتخابات ،شنيده شده 2نفر
از نامزدها كه با توجه به شــرايط مجمع از شانس بااليي
براي پيروزي در انتخابات برخوردار هستند ،رد صالحيت
ميشــوند و اجازه حضور در انتخابات را پيدا نميكنند.

  وقتي مسي زيدان ميشود

صفحههاي هواداري بارسلونا پس از اخراج مسي
در فينال سوپرجام مقابل اتلتيك بيلبائو عكسي
از نگاه حسرتبار او به جام را در كنار عكس زيدان
پس از اخراج در فينال جامجهاني ۲۰۰۶مونتاژ
كردهاند .زيــدان در آن فينال يك گل چيپ زد و
بهترين بازيكن زمين بود و گتوزو را عاصي كرده
بود .در فينال  2دوره قبل هــم  2گل زده و طعم
قهرماني جامجهاني و يورو را هم چشــيده بود.
بارســا درحاليكه تا دقيقه ۹۰با نتيجه 2بر يك
از بيلبائو پيش بــود باز هم كامبــك خورد و در
وقت اضافه جام مورد عالقهاش را كه قبال ۱۳بار
صاحب آن شده بود از دست داد .باشگاه باسكي
با شايستگي تمام اين جام را به دستآورد چون
براي رسيدن به فينال رئال مادريد را هم 2بر يك
برده بود.مارينيو وقتي سرمربي والنسيا بود بارسا
را در فينال جام حذفي شكست داد و اين بار هم
به عنوان سرمربي بيلبائو موفق به اين كار شد .اين
دومين جام اتلتيك پس از جام حذفي در عرض
چندماه بود درحاليكه بارسا يكسالونيم است
جامي نگرفته اســت .اما نكته بــازي پسگردني
محكم مسي به آسيير وياليبره ،مهاجم ريشبلند
حريف بود كه پس از بازبينــي ويدئويي منجر به
اخراج ستاره آرژانتيني شــد .وياليبره زننده گل
دقيقــه ۹۰بيلبائو بود و در جشــن قهرماني هم

ترومپت زد .حــاال او به چهره منفــور هواداران
بارسا تبديل شده است .مثل سرمربي ايراني كه
گفته بود افرادي را كه باعث شدند او فحاشي كند
نميبخشــد ،هواداران بارسا هم عالوه بر حمايت
از حركت مســي نتوانســتهاند بازيكن ريشو را
ببخشــند .برخي منابع پيشبيني كردهاند كه او
دستكم  4جلســه محروم خواهد شد و بازي با
الچه و بيلبائو ،كورنيا و بازي بعدي بارســلونا در
كوپا دل ري درصورت پيــروزي مقابل كورنيا را
از دســت خواهد داد اما رسانههاي كاتالونيايي از
محروميت احتمالي  2جلسهاي او خبر ميدهند.
فيليپه لوييس در واكنش به اين اتفاق ادعا كرد كه
مسي توسط داوران محافظت ميشود و از حمايت
كميته انضباطي برخوردار است و رفتار او در قياس
با رفتار ديگران با جريمه و تنبيه كمتري روبهرو
ميشود .اين نخستين كارتقرمز مسي با پيراهن
آبياناري بود .او آخرين كارت قرمزش را در كوپا
آمريكا  ۲۰۱۹و در درگيري با مدل ،بازيكن تيم
ملي شيلي دريافت كرد .يكبار هم در ۱۸سالگي
2دقيقه پس از ورود به زمين مسابقه با مجارستان
اخراج شده بود .ركورد رونالدو در اين زمينه بدتر
است .او  2بار در داربي منچستر اخراج شد ،يكبار
در داربــي مادريد و يكبار در الكالســيكو و در
مجموع ۱۱كارت قرمز در پرونده دارد.

البته اين خبرگزاري مدعي شده اين دو نفر با استفاده از
شــرايط كنوني و عنوانكردن اين موضوع كه در صورت
رد صالحيت به فيفا شــكايت خواهند كــرد تا فوتبال
تعليق شود ،سعي دارند با فشار به مسئوالن ،در انتخابات
شركت كنند.
فدراســيون هم كه اين روزها توســط تيم بهاروند اداره
ميشــود ،خيلي زود به ايــن حرفوحديثها واكنش
نشان داده و همهچيز را شايعه دانســته است .در بيانيه
فدراســيون آمده اســت« :در پي انتشار شــايعاتي در
فضاي مجازي پيرامــون رد صالحيت نامزدهاي محترم
هيأترئيسه فدراسيون فوتبال به اطالع ميرساند موارد
مطروحه فاقد واقعيت و بياعتبار بــوده و كميته بدوي
انتخابات فدراسيون فوتبال پس از بررسي كامل درباره
صالحيت كانديداها مراتب را در مهلت قانوني تعريفشده
در اساســنامه و مقررات انتخاباتي فدراســيون فوتبال
جمهوري اسالمي ايران اعالم ميدارد».

قدر اين خوششانسي را بدان

عليرضا بيرانوند كه در نخستين بازياش پس از مصدوميت ژان
بوته دروازهبان فرانسوي آنتورپ با دريافت  3گل همه را نااميد
كرده بود ،مقابل خنت نمايش بهتري ارائه داد و ســرانجام در
چهارمين بازي توانست نخستين كلينشيتش را به ثبت برساند.
بيرانوند در اين مســابقه خوب بازي كرد و چند توپ خطرناك
گرفت .همين مسئله هم باعث شد برخي سايتها او را بهعنوان
بهترين بازيكن زمين انتخاب كنند .با اين همه نزديك بود روز
طاليي بيرو به يك كابوس ديگر تبديل شود؛ آنجا كه دروازهبان
ايراني مرتكب خطاي پنالتي شد ،اما ضربه بازيكن حريف به تير
دروازه خورد .اميدواريم بيرانوند قدر اين خوششانسي را بداند.
هميشه قرار نيســت توپها به تير بخورند .فوتبال لطفش را به
عليرضا كرد و حاال نوبت خود بيرو است.
چرا كمكار شدي استاد؟

چند روزي هست كه فايل جديد از مهدي رسولپناه بيرون نيامده
و داريم نگران ميشــويم .به واقع هيچچيز مثل سريال جذاب
افشاگريهاي او تحمل شــرايط قرنطينه و خانهنشيني را براي
مردم آسان نكرد .مخصوصاً بعد از توقف توليد سريال پايتخت،
اين رسولپناه بود كه روي دست تنابنده و شركا بلند شد و مردم
را سرگرم كرد .انتشار قطرهچكاني ويدئوهاي استاد نشان ميدهد
ميتوانيم اميدوار باشــيم فصلهاي بعدي هم در راه باشد .خب
البته اين خيلي بستگي دارد به آنكه جريان منتشركننده فيلمها
كي به هدفشان ميرسند .بهنظر ميرسد اگر رسولپناه همچنان
در مقابل اســتعفا مقاومت كند ،ميتوانيم آثار جديدتري از اين
هنرمند فرهيخته ببينيم .البته كاش ايشان همانقدر كه در خيابان
حاضرجواب بودند ،به سؤاالت رسانهها هم جواب ميدادند.

فوتبال ايران

ديپورتيهاي سرخ

مهدي ترابي به پرسپوليس برميگردد؟ چرا كه نه!

بهروز رسايلي| از مدتها پيش زمزمههايي در مورد بازگشت مهدي
ترابيبهپرسپوليسبهگوشميرسيدوحاالبهنظرميرسداينمسئله
ازهرزمانديگريجديترشدهاست.حميدمطهريدرنشستخبري
پيش از بازي با فوالد رسما تالشهاي باشگاه براي بازگرداندن ترابي را
تأييدكردومنابعمختلفحتيازعقدقراردادطيروزهايپيشروخبر
ميدهند .از ابتدا هم مشخص بود جدايي ترابي از جمع سرخپوشان
مثل بسياري از موارد مشابه كوتاهمدت خواهد بود .ترديدي نيست كه
ترابيبرميگرددوزودترازحدانتظاربهستارهمحبوبهوادارانتبديل
ميشود.بااينبازگشت،جمعديپورتيهايسرخجمعترخواهدشد.

جالل حسيني
بيگمان هواداران تيفوسي پرسپوليس از اينكه اسم كاپيتان محبوب و
موفق اين تيم را در فهرست ديپورتيها بياوريم شاكي خواهند شد ،اما
خودشان هم ميدانند كه داســتان همين است .جالل حسيني ابتداي
ليگ دوازدهم به پرسپوليس پيوست و  2ســال بعد ،پيش از آغاز ليگ
چهاردهم اين تيم را به مقصد االهلي قطر ترك كرد .علي دايي نياز شديد
به حفظ حسيني داشت ،اما تأخير او در تعيين تكليف پرسپوليس باعث
شد سرخها حتي فرصت الزم براي جذب مدافع جانشين را هم از دست
بدهند .جالل  2سال بعد به پرسپوليس برگشت و عالوه بر تأثيرگذاري
كمنظير در قهرمانيهاي اين تيم ،به يكــي از ركوردداران محبوبيت در
تاريخ باشگاه تبديل شد.
وحيد اميري
شرايط او شبيه به جالل حسيني است؛ يك بازيكن مؤثر و كمحاشيه كه
در مقطعي كسب پول بيشتر را به همراهي پرسپوليس ترجيح داد ،اما
نهايتا برگشت و بسيار هم مورد استقبال قرار گرفت .اميري  3سال پيش
به ترابزون اسپور تركيه پيوست و پس از سپري كردن يك دوره مطلقا
ناكام در اين تيم ،دوباره پيراهن پرسپوليس را پوشيد.
مهدي طارمي
اگر ديديد در بازگشت مهدي طارمي به پرسپوليس براي او تونل افتخار
تشكيل شد ،چندان تعجب نكنيد! اين اتفاقي بود كه اوايل ليگ شانزدهم
براي مهدي طارمي رخ داد .او بعد از فاجعه خروج شــبانه از ايران و عقد
قرارداد ناگهاني با ريزهاسپور ،به جمع سرخپوشان برگشت و بازيكنان در
تمرين تونل افتخار برايش زدند .آخر و عاقبت اين قصه هم محروميت
خود طارمي و پرسپوليس بود .با وجود اين حتي اگر خود طارمي هم روزي
قصد بازگشت به پرسپوليس را داشته باشد ،باز برايش تونل خواهند زد.
سروش رفيعي
مثل همه آنهايي كه ليگ قطر را انتخاب ميكنند دنبال پول رفت و البته
به سرعت سوداي بازگشت به سرش زد .تيم ضعيف و هميشه توسريخور
الخور انتخاب سروش در ليگ ستارگان بود و البته آنجا هم نمايشهاي او
مورد انتقاد قرار گرفت .رفيعي از نيمفصل دوم ليگ هجدهم دوباره پيراهن
پرسپوليس را به تن كرد ،اما ابتداي ليگ نوزدهم در ليست مازاد اين تيم
قرار گرفت و رفت.
منتظر شجاع خليلزاده هم باشيد
هيچ شكي نداشته باشيد كه بعد از مهدي ترابي ،شجاع خليلزاده هم به
پرسپوليس بازخواهدگشت .آنها ميروند ،پول در ميآورند و برميگردند.
اينطوري يك تير و  2نشــان زدهاند؛ هم حسابهاي بانكيشان پربارتر
ميشود و هم محبوبيتشان را تا آخر عمر تضمين ميكنند .در ضمن
يادتان باشد در فوتبالي كه «نتيجه» حرف اول و آخر را ميزند ،هواداران
هم خيلي حوصله اصولگرايي و سختگيري را ندارند.
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نگراني حداد عادل از آشتي مردم با انتخابات

علي مطهري ،نماينده تهران در مجلس دهم ،در توييتي در واكنش
به اظهارات اخير غالمعلی حدادعادل نوشت« :عجيب است كه آقاي
حداد عادل نگران است كه با كاهش قيمت ارز و بهبود معيشت مردم
كه نتيجه رفتن ترامپ و احتمال احياي برجام است ،مردم با انتخابات
آشــتي كنند و در نتيجه نامزد مورد نظر ايشــان رأي نياورد؛ يعني
حاضرند به قيمت قهر اكثر مردم با انتخابات ،قدرت را بهدست گيرند».
حدادعادل از چهرههاي اصولگرا اخيرا طي سخناني جنجالي گفته بود:
«معلوم نيست در ماههاي بهمن و اسفند و فروردين و ارديبهشت و
خرداد چه اتفاقهايي بيفتد و پيوست تبليغاتي دشمن با افكار عمومي
چه بكند ،مسلما نظام سلطه راضي نيست كه ما در انتخابات1400
دولتي از جنس مجلس داشته باشيم .بعيد نيست كه مقداري ارز آزاد
كنند يا قولش را بدهند يا با معادالت پوليومالي بازي كنند و قيمت
ارز و سكه پايين بيايد و مردم به يك سمت و سويی بروند».

پولمان را بگيرند و مردم را بيمارتر كنند

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام ،در رابطه با علميبودن بيانات
مقام معظم رهبري درخصوص ممنوعيت خريد واكسن كرونا از آمريكا
و انگليس ،گفت :فرمايش رهبري درخصوص منع خريد واكسن از
آمريكا و انگليس صد درصد علمي است ،به اين دليل كه هيچ اعتمادي
به اين كشورها نيست و اينها غير از دشمني با ما هيچ برنامهاي نداشتند.
آيتاهلل موحدي كرماني ،تصريح كرد :هيچ بعيد نيست كه آمريكاييها
بهعنوان خدمات پزشكي ،اين واكسنهاي جعلي را به ايران بفرستند
تا پولي از ما بگيرند و بعدا ًيا مردم ما را بيمارتر كنند يا بكشند .به گزارش
مهر ،عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با طرح اين سؤال كه آيا ما
آمريكا و اروپا را دلسوز خود ميدانيم ،گفت :اينها كه هرچه به ايران
نشان دادند غير از ظلم و ستم نبوده است .بنابراين هيچ دليلي ندارد
كه ما خودمان را بهدست اينها بدهيم كه براي ما واكسن تهيه كنند.

 2جريان اعتدالي و تندرو در اصالحات

یک چهره سياســي اصالحطلب در گفتوگويي با ايسنا به 2ديدگاه
در داخل جريان اصالحات اشــاره كرد و گفت :يــك ديدگاه از جريان
اصالحات در سال ۹۲معتقد بود كه اگر نامزد اصلي جريان اصالحات
تأييد صالحيت نشــد ،نبايد در انتخابات از كسي حمايت كنيم و بايد
كنار بكشــيم .ولي جريان معتدل اصالحات با جلساتي كه با مرحوم
هاشميرفســنجاني ،ناطق نوري و امثال آن داشت ،تالش ميكرد با
حمايت از نيروهاي معتدل در انتخابات تا حد امكان از مطلقالعنان شدن
جريانهاي افراطي در كشور پيشگيري كند .محسن رهامي افزود :در
انتخابات مجلس يازدهم هم شورايعالي سياستگذاري درنهايت پس از
رد صالحيت بخشي از نيروهاي اصالحطلب ،بهطور كلي از ارائه ليست
انتخاباتي خودداري كرد .درحاليكه جريان اعتدال اصالحات نگاه صفر
و صدي را به انتخابات نداشت و تالش كرد به هر مقدار كه فضا مساعد
باشد كرسيهاي مجلس را از دست ندهد و درنهايت در تهران و شهرهاي
ديگر ليست انتخاباتي ارائه كرد .وي گفت :بهخاطر همين ديدگاه اعتدالي
از طرف بعضي از جريانهاي تند داخل مجموعه اصالحات ،مورد انتقاد
قرار ميگيريم.

واكنش ايران به پرواز بي52هاي آمريكا

فاقد ارزش عملياتي

رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران و وزير امورخارجه به پرواز
بمبافكنهاي آمريكايي در خليجفارس واكنش نشان دادند
رئيــس ســتاد كل
نظامی نيروهــاي مســلح
جمهوري اســامي
ايران و وزيــر امورخارجه بــه پرواز
بمبافكنهــاي آمريكايــي بر فراز
خليجفارس واكنش نشــان دادند؛
سرلشكر محمدباقري درباره تحركات
اخير آمريكا در منطقه گفت« :پرواز
2فروند هواپيماي «بي  »۵۲از آمريكا
به روي منطقه و بازگشت آنها ارزش
عملياتــي قابل توجهي نــدارد ».به
گزارش ايسنا ،سرلشكر باقري افزود:

«طي يكماه اخير ناو هواپيمابر و ناو
بالگردبــر آمريــكا و همچنيــن
زيرســطحي جورجيــا از منطقــه
خليجفارس خارج شــده و در شعاع
بيش از هزار كيلومتر از سواحل ايران
قرار گرفتهانــد و مجموعه اقدامات
دشــمن كه آن را نمايش قدرت نام
گذشتهاند نشاندهنده اين است كه
نســبت به قدرت دفاعي جمهوري
اســامي ايران دچار ترس و واهمه
هستند ».اين مقام ارشد نظامي تأكيد
كرد« :نيروهاي مسلح ايران با وجود

علم به اينكه دشمن با توجه به آمادگي
نيروهاي مســلح ايران قادر به انجام
كاري نيست ،براي پاسخ به همه اين
تهديدات كام ً
ال آماده است و نيروهاي
ما در اوج آمادگي بهسر ميبرند».
محمدجواد ظريف ،وزير امور خارجه
نيــز در پيامي توييتــري خطاب به
دونالد ترامپ ،رئيسجمهور آمريكا
نوشت« :اگر هدف از گشتهاي «بي
 »52ترســاندن يا هشــدار دادن به
ايران است ،شما بايد اين ميلياردها
دالر را براي سالمتي موديان مالياتي
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خود خرج ميكرديد ».ظريف افزود:
«درحاليكه ما بيش از 200ســال
آغازكننده هيچ جنگي نبودهايم ،اما
از درهم شكســتن متجاوزان ابايي
نداريم .فقط از دوستان صميمي خود
كه از صدام حمايت كردند ،بپرسيد».
اينپنجمينبارطييكهفتهگذشته
است كه همزمان با سالروز شهادت
سردار سليماني و نگراني آمريكاييها
از تالفــي ايــران ،بمبافكنهــاي
هستهاي و جنگندههاي آمريكايي
بر فراز خليجفارس و نزديك مرزهاي

دريايي ايــران به پــرواز درآمدهاند.
مقامات و رسانههاي آمريكايي هدف
از گشتزني جنگندههاي آمريكايي را
هشدار به ايران دانستهاند.
هشدارهاي متقابل ايران و آمريكا در
واپســين روزهاي رياستجمهوري
ترامپ در حالي اســت كه رزمايش
نيروهاي مســلح جمهوري اسالمي
ايــران از هفتههــاي گذشــته در
مناطــق جنوبي كشــور و آبهاي
خليجفارس آغاز شــده و طي هفته
آينده ادامه خواهد داشت .رزمايش
موشكي و پهپادي ســپاه پاسداران
انقالب اســامي با عنــوان پيامبر
اعظــم(ص) 15بــا شــليك انبوه
موشكهاي بالستيك زمين به زمين
و اجراي عمليات توســط پهپادهاي
تهاجمي بمبافكن در منطقه عمومي
كوير مركزي ايران برگزار شد .در اين
رزمايش انهــدام ناوهاي متخاصم از
فاصله 1800كيلومتري تمرين شد؛
همزمان با اين رزمايش شبكه خبري
فاكسنيوز به نقل از برخي مقامات
آمريكايي كه نامشان را هم ذكر نكرد،
مدعي شد دســتكم يك فروند از
موشــكهاي بالستيك شليكشده
در جريان رزمايش موشــكي بزرگ
ايران در 100مايلي نــاو هواپيمابر
يواساس نيميتــز و ناوگروه همراه
آن در اقيانــوس هند فــرود آمده و
منفجر شده است .يكي از اين مقامات
آمريكايي كه نام او هم ذكر نشده ،به
فاكسنيوز گفته اســت« :ما از قبل
انتظار شليك موشــك [به آبهاي
نزديك ناو نيميتز] را داشــتيم ،اما
نگراني مــا اين بود كه ايــران قصد
دارد موشك را در چه فاصلهاي فرود
بيــاورد ».سرلشــكر محمدباقري،
فرمانده ستاد كل نيروهاي مسلح در
حاشيه اين رزمايش ،انتخاب اهدافي
در فاصله بيش از ۱۸۰۰كيلومتر در
جنوب درياي عمان و ابتداي اقيانوس
هند را معنادار توصيف و تصريح كرد:
«هرچند قصد انجام هيچ تهاجمي را
نداريم ،اما چنانچه هر متخاصمي نيت
سوئي نسبت به كشور ما داشته باشد،
با تمام توان و در كمترين زمان مورد
تهاجم قرار خواهد گرفت».

گزارش
مجلس سازوكار شوراهاي حل اختالف
را تعيين كرد

دعاوي مالي تا سقف 50ميليون تومان قابل طرح در شوراهاي
حل اختالف است

نمايندگان مجلس شوراي اســامي در جلسه علني روز گذشته
مجلس ،تغييراتي در سازوكار تشكيل شوراهاي حل اختالف ايجاد
كردند .براساس مصوبه ديروز مجلس ،همچنين دعاوياي كه قابل
طرح در شوراهاي حل اختالف نيست هم تعيين شد .ازجمله اين
موارد كليه دعاوي مالي راجع به اموال منقول تا نصاب 500ميليون
ريال (50ميليون تومان) ،جهت حصول صلح و ســازش ،ابتدا به
شوراي حل اختالف ارجاع ميشود .دعاوي مالي باالتر از اين رقم
قابل طرح در شوراهاي حل اختالف نيســت .رئيس قوه قضاييه
ميتواند نصاب مذكور را هر 3سال يكبار متناسب با شاخص بهاي
كاال و خدمات مصرفي كه از سوي بانك مركزي جمهوري اسالمي
ايران اعالم ميشود ،تغيير دهد .تا پيش از اين دعاوي مالي راجع به
اموال منقول تا نصاب 200ميليون ريال (20ميليون تومان) قابل
طرح در شوراهاي حل اختالف بود.
اختالفاتي مثل اختالف در اصل نكاح ،اصل طالق ،بطالن نكاح،
فسخ و انفساخ نكاح ،بذل مدت و انقضاي آن ،رجوع ،نسب ،واليت
قهري ،قيموميــت ،اختالف در اصل وقفيــت و وصيت و توليت،
دعاوي راجع به حجر و ورشكستگي ،دعاوي راجع به وجوه و اموال
عمومي و دولتي و انفال و باالخره اموري كه به موجب قوانين ديگر
در صالحيت مراجع اختصاصي يا مراجع قانوني غيردادگســتري
است ،قابل طرح در شوراهاي حل اختالف نيست.
طبق قانون شــوراها مصوبه آبان سال 94دعاوي مربوط به تخليه
عين مستأجره به جز دعاوي مربوط به ســرقفلي و حق كسب و
پيشه ،دعاوي تعديل اجارهبها به شرطي كه در رابطه استيجاري
اختالفي وجود نداشته باشــد ،دعاوي خانواده راجع به جهيزيه،
مهريه و نفقه و همچنين صدور گواهي حصر وراثت ،تحرير تركه،
مهر و موم تركــه و رفع آن قابل طرح در شــوراهاي حل اختالف
بودند .همچنيــن نمايندگان مجلس مصــوب كردند مراكز حل
اختالف زيرنظر رئيس قوه قضاييه اداره ميشود و رئيس مركز با
حكم رئيس قوهقضاييه منصوب ميشود .تعيين محدوده فعاليت
جغرافيايي شوراها در هر حوزه قضايي بر عهده رئيس همان حوزه
قضايي است .رياست شوراهاي حل اختالف استان بر عهده يكي
از معاونان قضايي رئيسكل دادگستري استان و رياست شوراهاي
حل اختالف در حوزه قضايي شهرســتان و بخش برعهده رئيس
حوزه قضايي مربوط يا يكي از قضات شــاغل در آن حوزه قضايي
است كه با معرفي رئيسكل دادگستري استان و ابالغ رئيس مركز
منصوب ميشود .هر شعبه شورا داراي رئيس ،يك نفر عضو اصلي و
حسب مورد يكنفر عضو عليالبدل است كه جلسات شورا با حضور
2نفر رسميت مييابد.
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جامعه

در سوگ

از ُملک بادهای وحشی رفتی
*

نرگس جودکی
نگاه نكن به اين ســردي و زردي جنگل و كوهها ،به خاكستري شهر
روزنامهنگار
دودآلود ،در عمق اين زمين ،آبي چون اشك چشم ،قرني است كه نرم
در جريان است .تو تا گناباد رفتهاي و به چشم ديدهاي .ماهيان قنات
كور بودند و تو را نديدند .تو از ملك بادهاي وحشي رفتهاي و شاخههاي زيتون به آهنگ باد ميرقصند.
ديدي و شــنيدي و گفتي و رفتي .اما هنوز وقت الزم بود كه البهالي ســطور مترادفها و متضادها
دنبال واژهاي باشي .اين خوشه چيني را از روزهاي كار در دايره المعارف آموخته بودي و چه خوب
بهكار روزنامهنويسيات ميآمد .نوشــته بودي« :از اين عصر اطالعات خيلي بدم مياد .محصور در
چرنديات .كاش راهي پيدا بشه ،آدم نجات پيدا كنه .خدا به داد آينده برسه ».آينده بيآنكه تو باشي
ميآيد و تو نيستي كه از اين هجوم آنچه را براي جان خبر بهتر است انتخاب كني و ميداني كه؛ تيم
بدون دروازهبان از اول بازي را باخته اســت و در روزهايي كه تو نيستي و ميآيند جاهاي خالي زياد
شدهاند و درختان بيبار بسيار و توفان سهمگين سهلتر همهچيز را در هم ميشكند .ما ناباورانه از
مزار غريبانهات برگشتهايم و در راه همه حرف از تو بوده اســت .فردا كه روزنامهها منتشر ميشوند
تازه خواهيم دانست كه چيزي كم است .حرفي از قلم افتاده .رد نگاهي نيست .بايد مينشستي باز
از دغدغههايت ميگفتي .ما سير نميشديم از شنيدن و تو خسته نميشدي از گفتن .بايد با جديت
هميشگي طرحي ميكشيدي و برنامهاي مينوشتي تا آنها كه خيال شان نيست چه خواهد شد ،به
داد آينده ميرسيدند .نوشتن در تاريكي ،مثل كندن چاه است و حفاري قنات .چند مقني و ميراب
پابهكار ميخواهد وگرنه تشنگي همه را خواهد كشت .روزها و شبهاي اضطراب نوشتن تمامشده
شيده .شيريني قصههايي كه گفتي اما ماندگار است و مثل چشمههاي گناباد جان را جال ميدهد .تو
كه تا گناباد رفتهاي و ديدهاي .تو كه از ملك بادهاي وحشي گذشتهاي ميداني ،هر چند ماهيهاي
قنات كور بودند و تو را نديدند.
* ملك بادهاي وحشي تيتر گزارشي است كه شيده اللمي از شهر منجيل نوشت .اين گزارش در ماهنامه شبكه آفتاب به چاپ

رسيده است.
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یک روزنامهنگار
به ياد شيده اللمي
روزنامهنگار باسابقهاي كه
از ميان ما رفت

جامعه مطبوعات ايران از روز يكشنبه سوگوار از دست دادن يكي از همكاران حرفهاي خود است .شــيده اللمي ،دبیر پرتالش حوزه اجتماعي روزنامه
همشهري ،بعد از ظهر روز شنبه ،در حادثهاي غيرمنتظره جانش را از دست داد و براي هميشــه از ميان ما رفت .او روزنامهنگاري كوشا با ذهني خالق و
ايدهپرداز و قلمي گيرا بود .اللمي را به گزارشهاي خبري ،تحقيقي و دغدغههايش در حوزههاي اجتماعي ميشناسند؛ كسي كه در مسير نزديك به 20سال
فعاليتش در رسانههاي مكتوب و تصويري ،تأثيرگذاريهایي فراموشنشدني داشته است .او كه پيش از اين هم عضوي از خانواده همشهري بود ،از اوايل
امسال بهعنوان دبير سرويس اجتماعي اين روزنامه مشغول بهكار شد و از اواسط شهريور ،سكان صفحه كوويد 19-را هم در دست گرفت .حاال در سومين
روز از فقدان او ،استادان روزنامهنگاري و ارتباطات ،همكاران روزنامهنگار و فعاالن حوزههاي اجتماعي كه از نزديك با او در ارتباط بودند ،به ياد او نوشتهاند.

خبر تلخ فقدان بانوي خبرنگار
ضايعه خســارت بار و ســوزناك درگذشت
سيدضياء هاشمي
خانم «شــيده اللمي» عموم اصحاب رسانه
مديرعامل سابق ايرنا
و عالقهمندان و دوســتداران حــوزه خبر را
سوگوار ساخت .او بهعنوان يكي از برجستهترين بانوان روزنامهنگار در ايران
داراي دو خصلت ويژه بود؛ از يك سو در نوع نگاه به پديدههاي اجتماعي ،در
انتخاب سوژهها و در تدوين گزارشها ســبكي ويژه داشت و از سوي ديگر با
برخورداري از جايگاه و توان ويژه خود ،نقشــي ممتاز و محوري در مديريت
و هماهنگي مجموعه خبرنگاران جوان و خالق ايفــا ميكرد .دغدغهمندي
او در عرصه مســائل اجتماعي و فرهنگي و نگاه ويژه او به افقهاي بلندي كه
رسانههاي ايران ميتوانند و بايد بدان همت گمارند ،و نيز اهتمامش به كسب
تخصص و ارتقاي تحصيالت عالي ،نويدبخش ظهور چهرهاي فراتر از مرزهاي
ملي در عرصه رسانه بود ،ولي حيف و صد حيف كه دست اجل اين مهلت را از
جامعه خبري گرفت .بيگمان فقدان او ضايعهاي جبرانناپذير در حوزه مهم
و تعيينكننده رسانه در ايران است ،ولي سبك و سياق كارش و ابتكاراتي كه
درطول مدت فعاليت حرفهاي عرضه كرد ،الگوي خوبي از حركت رو به رشد
نسل جديد خبرنگاران بهويژه در حوزه چند رسانهاي براي انعكاس واقعيتهاي
جامعه و برســاخت مســائلي بود كه بدون جلب توجه افكار عمومي و بسيج
نيروهاي اجتماعي قابل حل نيست .اينجانب كه توفيق چند سال همكاري با
وي را در خبرگزاري پرافتخار ايرنا داشتم ،به نوبهخودم اين ضايعه را به خانواده
محترم و داغدار ،دوستان و همكاران ايشان و نيز همكاران سابقم در خبرگزاري
جمهوري اسالمي و عموم اصحاب رسانه و دانشگاه تسليت ميگويم و شادي
روح و غفران الهي را برايش مسئلت ميكنم.

مرجع گزارشهاي تحقيقي در روزنامه نگاري

روحيه انساني خانم گزارشگر

اللمي فرصتي براي جامعه خبرنگاري بود

آشــنايي من با خانم اللمي در نيمه دوم دهه 80شــروع شد .او
محمد مهدي فرقاني
دانشــجوي مســتعد و عالقهمندي درمقطع كارشناسي ارشد
رئيس دانشكده علوم ارتباطات دانشگاه عالمه
روزنامهنــگاري بــود و در دانشــگاه عالمــه طباطبايي ،درس
روزنامهنگاري تحقيقي را با من گذراند و پاياننامهاش را نيز در اين حوزه تدوين كرد.
موضوع پاياننامهاي كه او براي مقطع كارشناسي ارشد خود انتخاب كرد ،تا قبل از او هيچ دانشجوي رشته روزنامهنگاري
انتخاب نكرده بود .پاياننامه اللمي با موضوع جايگاه روزنامهنگاري تحقيقي در ايران براي نخستين بار تا آن مقطع مورد
بررسي قرار ميگرفت و با اينكه هيچ اطالعاتي در ايران درباره اين روش روزنامهنگاري وجود نداشت ،اللمي با سختكوشي
و تحمل سختيهاي بسيار موفق شد ،پاياننامهاي تدوين كند كه بعد از آن ،بهعنوان مرجع بسياري از دانشجويان رشته
روزنامهنگاري براي تدوين پاياننامه شد؛ بهگونهاي كه بسياري از ارجاعات امروز دانشجويان براي تهيه پاياننامههاي
گزارشهاي تحقيقي به گزارش جامع ،كامل و بينقص او داده ميشود.
اللمي ،با شور و عالقه هم در گزارشهاي خبري و هم در كارهاي پژوهشي شركت داشت .بعد از فارغ التحصيلي ،ارتباط
نزديك ما كمترشد اما ،فعاليتهاي خبري و رسانهاي او را دنبال ميكردم .اللمي ،يكي از روزنامهنگاران تحقيقي كشور
بود كه تحصيالت علمي و دانشــگاهي خود را مرتبط با حوزهاي كه در آن كار ميكرد پيش برد .ويژگيای كه معدود
روزنامهنگاراني در كشور از آن برخوردارند .اللمي ،دكتراي روزنامهنگاري خود را نيز دريافت كرده بود و اين خصيصه،
او را به روزنامهنگاري متخصص ،با ســواد ،نكتهســنج ،با عزت نفس باال و چهرهاي منحصربهفرد و قابل اعتنا در دنياي
روزنامهنگاري تبديل كرد .ميتوانم ادعا كنم درسالهاي طوالني تدريس با طيفهاي مختلفي از دانشجويان مستعد
و توانمند كار كردهام و شــيده اللمي درميان آنها ،چهرهاي برجســته و نمونهاي از روزنامهنگاراني بود كه ديدگاهها و
نوشتههايش در ابعاد نظري و حرفهاي راهگشاي بسياري از روزنامهنگاران است .فقدان اين روزنامهنگار با كولهباري از
تجربه و توانايي براي جامعه روزنامهنگاري در ايران بيشك خسارتي بزرگ است كه عبور از آن نيازمند صبر و شكيبايي
بسياري است.

شيده اللمي از سال 83در دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران دانشجوي رشته روزنامهنگاري بود و
علياكبر قاضيزاده
آن زمان با من دروس گزارش و مصاحبه را انتخاب كرده بود .بين كارهاي عملي روزانه و هفتگي كه ارائه
استاد روزنامهنگاري
ميكردم ،اللمي دانشجويي بود كه ميديدم استعداد شگرفي در روزنامهنگاري دارد و در گزارشها و
فعاليتهايي كه انجام ميدهد ،تمايز جدي ميان او و ديگران وجود دارد؛ براي همين ،پاي گزارشهاي او يادداشتهايي را مينوشتم تا
بتواند به بهبود عملكردش كمك كند و با چشم ميديدم كه او چگونه راهنماييها را اجرا و راه پيشرفت را طي ميكند .شايد نكتهاي كه
اللمي را از بسياري از همكارانش متمايز ميكند ،روحيه انساني او در روزنامهنگاري است .روزنامهنگاري ميتواند موفق باشد كه با مردم
دمخور باشد ،دردها و رنجهاي آنان را بفهمد و اين براي گزارشگر اهميت داشته باشد .شيده اللمي از دسته همين روزنامهنگاران بود.
او بهشدت انساني فكر ميكرد ،همراه و همگام آدمها بود و درد انسانها او را آشفته ميكرد .در اين سالها كمتر روزنامهنگاري را مانند
او ديدهام كه در انجام كارهاي ميداني موفق بوده باشد .نميگويم روزنامهنگاران موفق نداشتهايم ،اما كمتر عزيز خبرنگار و گزارشگري
را ديدهام كه تمايل به درگير شدن با سوژه داشته باشد .اللمي با نزديكي به هسته اصلي سوژه تالش ميكرد نكتههاي تازه و بديعي را از
موضوع بهدست آورد و به اين وسيله با مخاطبان خود ارتباط برقرار كند .در اين سالها ،او چندين بار درباره سوژههايي كه او را درگير
خود كرده بود با من مشورت كرد و حتي پاياننامه فوقليسانس خود را نيز با من به سرانجام رساند و اين افتخار را داد كه پاياننامهاش
را به من تقديم كند .فكر ميكنم 15ماه پيش ،براي ميزگردي در خبرگزاري ايرنا با آقاي نمكدوست و كامبيز نوروزي حضور داشتم.
وقتي ميزگرد تمام شد ،با من تا خيابان همقدم شد و از مسائل و موارد زيادي با هم حرف زديم .او از مشكالت كاري و شخصياش برايم
گفت .از فشارهاي شغلي و اجتماعي كه بر او وارد ميشــود ،حرف زد و با اين حال ،سرشار از زندگي و شوق زيستن بود .خبري كه در
فقدان او منتشر شد ،نهتنها مرا شوكه كرده است ،بلكه جامعه رسانهاي و همكاران را در بهت فرو برده است .فقدان اين گزارشگر مسئول
و متعهد را به همه همكارانش و جامعه روزنامهنگاري و گروه گزارشگران زحمتكش رسانهها تسليت ميگويم و اميدوارم همكارانش
بتوانند راه او را بهدرستي ادامه دهند و بتوانند اين مصيبت را تحمل كنند.

زهرا نژاد بهرام
از شــنيدن خبــر درگذشــت
عضو شوراي شهر تهران
ناگهاني شــيده اللمــي ،دبير
ســرويس اجتماعــي روزنامه
همشهري شوك زده شــدم .او را ميشناختم و ســالها با هم
كار ميكرديم و عالوه بر ارتباط كاري ،رابطهای خيلي صميمي
باهم داشتيم و چون خواهر كوچك دوستش ميداشتم .شيده،
خبرنگار بسيار توانمندي بود و قلم بســيار رسایی داشت .او به
مسائل اجتماعي حساس بود و خيلي دقيق به مسائل نگاه ميكرد
و به نكاتي توجه داشــت كه شــايد كمتر خبرنگاري پي به آنها
ميبرد .عالوه بر تبحر در كار و حرفه خبرنگاري ،انسان وارستهاي
بود و همواره در تمام عرصههاي زندگــي با توانمنديهايي كه
داشت قوي و محكم ظاهر ميشد و سختي برايش معنا نداشت.
با ورودش به مؤسسه همشهري ،مطمئن بودم كه جاي درستي
قدم گذاشته و منتظر ايجاد تحول بزرگ در حوزه اجتماعي بوديم
كه متأسفانه خيلي زود از دستش داديم .شيده اللمي يك بانوي
كامل با ظرفيتهاي باالي انساني و سرشار از انرژي بود و جامعه
خبرنگاران خيلي زود از وجود چنين فرد توانمندي محروم شد.
روحش شاد
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به سوي آينده

اولین پرتاب
ماهواره با هواپیما

ركوردشكني بيسابقه رقيب گوگل

حفظ حريم خصوصي در داكداكگو باعث شد كه اين موتور
جستوجو تنها در يك روز 100ميليون جستوجو را تجربه كند
موتور جســتوجوي
عمادالدين قاسمي پناه
دا كدا كگــو بــراي
خبرنگار
نخســتين بار با ثبت
ركــورد 100ميليون جســتوجو در يك روز ،به رشــد مداوم خود
ادامه ميدهد .براساس گزارش سايت اسايجِي ،اطالعات ترافيك
عمومي داكداكگو نشان ميدهد كه اين ركورد روز دوشنبه هفته
گذشته (11ژانويه) بهدست آمده است .اهميت اين عدد اين است كه
داكداكگو در تالش است تا ميانگين 90ميليون جستوجو در روز
را تا پايانماه ژانويه ثبت كند .اين عدد را با مدت مشــابه سال قبل،
يعني ژانويــه 2020كه ميانگين جســتوجوي داكداكگو بهطور
متوسط حدود 52ميليون جستوجو در روز بوده است مقايسه كنيد.
اين عدد به اين معني است كه در ژانويه امسال داكداكگو افزايش
73درصدي را در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته تجربه ميكند.
با اين حال ،رشــد داكداكگو محدود به جستوجوي وب نيست،
زيرا اپليكيشن تلفن همراه آن بيش از هر زمان ديگري محبوب شده
است .اين موتور جستوجو هفته گذشــته در نمودارهاي اپ استور
 iOSدر گروه اپليكيشنهاي رايگان به باالترين رقم يعني 7و در ميان
اپليكيشــنهاي كاربردي ( )utility appsبه رتبه يك رسيده است.
موفقيت داكداكگو در گوشــي همراه ،پس از گوگل ،آن را به رتبه
2سهم بازار موتور جستوجوي موبايل رسانده و بينگ و ياهو را پشت
سر گذاشته است .داكداكگو رســماً موتور جستوجوي شماره2

گوشيهاي هوشمند در آمريكاست ،اما در دسكتاپ از بينگ و ياهو
عقب افتاده و در رتبه 4قرار گرفته است .اين در حالي است كه اكنون
فضاي كمتري براي رشد يك موتور جستوجو در دسكتاپ وجود دارد،
چراكه بيشتر جستوجوها در گوشيهاي هوشمند انجام ميشود.
هر طور كه نگاه كنيد ،داكداكگو نرخ رشدي را تجربه ميكند كه در
تاريخ 12ساله اين موتور جستوجو مشاهده نشده است .اين موضوع
نشان ميدهد كه اين اتفاق بخشي از يك تغيير بزرگتر است؛ حركت
به ســمت پلتفرمهاي اهميتدهنده به حريم خصوصي .نكته مهم
فروش داكداكگو نسبت به ساير موتورهاي جستوجو ،ويژگيهاي
حفظ حريم خصوصي آن است.

#هوشمند

در یک اتفاق تاریخی برای اولینبار در
جهان یک هواپیما،
موشکی حامل  ۱۰ماهواره را به مدار
زمین فرستاد تا تحول جدیدي در
صنعت فضایی شکل بگیرد

زهرا خلجي

خبرنگار

براي نخستينبار در تاريخ
فضا
فضا ،موشكي به نام النچروان
( )LauncherOneتوسط
يك هواپيما به فضا پرتاب شد .به گزارش
بيبيسي8 ،ماه پس از شكست نخستين
پرواز نمايشــي اين موشــك كه توسط
شركت خصوصي ويرجين اوربيت انجام
شد ،النچروان به طول 21/34متر از زير
بال هواپيماي بوئينگ 747در ســواحل
كاليفرنياي جنوبي رها و لحظاتي بعد به
ســمت فضا پرتاب شــد .اين موشك دو
مرحلهاي ،خوشهاي از ماهوارههاي بسيار
كوچكي به نام  CubeSatsبا خود حمل
ميكرد كه بهعنوان بخشي از يك برنامه
آموزشي ناسا از سوي دانشگاههاي اياالت
متحده ساخته و پرداخته شده است .اين
پرتاب پس از آنكــه بوئينگ 747از بندر
هوايي فضايي موهاوي در صحراي شمال
لسآنجلس برخاســت و از فراز اقيانوس
آرام به نقطهاي در آن سوي جزاير كانال
حركت كرد ،انجام شد .شركت ويرجين
اوربيت سپس در توييتي از موفقيت اين
پرتاب تاريخي خبر داد و نوشــت :طبق
اطالعــات تله متري ،النچــروان به مدار
رسيده است! مرحله بااليي موشك براي
مدتــي چرخيــد و ســپس  9ماهواره
 CubeSatsرا در مدار مستقر كرد .هدف
از ايــن آزمايش كه با كمــك  ۴۰۰هزار

دالري ناسا انجام شده  ،كمك به درك اين
موضــوع اســت كــه چگونــه انــرژي
الكترواســتاتيكي موجب جمع شــدن
گردوغبار و سنگها و در نهايت تشكيل
اجرام ســيارهاي و يا حلقههاي سيارهاي
مانند حلقههاي سيارههاي زحل و نپتون
ميشود .پرواز اين موشــك توسط يك
هواپيما و از باند فرودگاه ،يك نقطه عطف
مهم در پرتابهاي فضايي است .ناسا نيز
از ايــن روش بهعنوان بخشــي از برنامه
« »Venture Class Launch Services
با هدف كشــف روشهاي جديد با هزينه
كمتر بــراي حمــل محموله بــه فضا،
پشــتيباني ميكند .درحاليكه ويرجين
اوربيت هنــوز راهي طوالني بــراي ارائه
خدمات منظم در پيش دارد ،اين موفقيت
ميتواند هزينه پرتاب ماهوارهها را كاهش

نخســتين نمايش آزمايشي
ويرجين اوربيت براي پرتاب
موشــك حامــل ماهــواره
توســط هواپيمــا ،د ر ماه مه
ســال 2020انجام شــد كه
بهدليل درست عمل نكردن
موتور موشك ،آن عمليات با
شكست روبهرو شد

دهد« .دنهــارت» مديرعامل ويرجين
اوربيت پس از پرتاب موفقيتآميز تاريخي
اين شركت گفت :ما براي اطمينان خاطر
از مأموريت موفق ،تالشهاي زيادي انجام
داديم و بخش زيادي از عملياتهاي پرتاب
و ســاير فعاليتهايمان بهصورت مجازي
دنبال شد .البته همهگيري كوويد19-بر
كار ما تأثير گذاشت ،اما توانستيم در اين
شرايط بحراني نيز بهكار خود ادامه دهيم.
شركت ويرجين اوربيت واقع در كاليفرنيا،
بخشي از موج شركتهايي است كه بازار
پرتاب ماهوارههاي كوچك را هدف قرار
دادهاند .نخســتين نمايش آزمايشي اين
شركت براي پرتاب موشك حامل ماهواره
توســط هواپيمــا ،در مــاه مــه ســال
2020انجام شد كه بهدليل درست عمل
نكردن موتــور موشــك ،آن عمليات با
شكست روبهرو شد .اما حاال با ماموريت
موفقيتآميــز اخير ،شــركت ويرجين
اوربيت اعالم كرده است كه آماده شروع
عملياتهــاي مختلــف از فرودگاههاي
سراســر جهان است .شــركت ويرجين
اوربيــت زيرمجموعه شــركت ويرجين
گالكتيك است كه توسط ريچارد برانسون
انگليسي براي حمل گردشگران فضايي در
هاپهاي زير حفرهاي كه در آن ميتوانند
احساسات و مناظر پرواز فضايي را تجربه
كنند ،تاسيس شده است .انتظار ميرود
كه ويرجين گالكتيك امســال نخستين
ماموريــت تجــاري خــود را در جنوب
نيومكزيكو آغاز كند.
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تالش واتساپ براي بقا

پيامرسان واتساپ ميكوشد تا از سياستهاي جديد خود دفاع کند
ساسان شادمان منفرد
رقباي واتساپ هفته
خبرنگار
گذشته پس از آن كه
اين برنامه پيامرسان
اعالم كرد كه برخي از دادههاي شــخصي كاربران را با شركت
مادر خود يعني فيســبوك به اشــتراك ميگذارند ،با افزايش
چشمگيري در جذب كاربر روبهرو شدند .به گزارش بيزينس
اينسايدر ،واتساپ در تاريخ ششــم ژانويه (17دي) به كاربران
اعالم كرد كه بايد اجازه دهند ،فيسبوك و شركتهاي تابعه آن
قبل از هشتم فوريه (20بهمن) دادههاي موجود آنها در واتساپ،
ازجمله شماره تلفن و مكانها را جمعآوري كنند يا دسترسي به
برنامه براي اين كار را بدهند .واتساپ از همان زمان روشن كرده
است كه اين مسئله فقط در خارج از اتحاديه اروپا و انگليس روي
كاربران تأثير ميگذارد و اعالم كرد كه اين تغيير به هيچوجه
بر حريم خصوصي پيامهاي شما با دوستان يا خانوادهتان تأثير
نميگذارد .با اين حال بسياري شــك دارند كه چنين چيزي
حقيقت داشته باشــد و بههمين دليل نوعي كوچ همهجانبه و
سراسري از واتساپ به ديگر پيامرسانهاي فعال در دنيا شكل
گرفته است .واتساپ به همينخاطر 3ماه اجراي برنامه خود را
به تعويق انداخت اما اين مسئله هم مانع از كاهش كاربران آن
نشد .ميزان دانلود روزانه واتساپ ،اكنون با افت شديد تقريبا به
يك ميليون رسيده كه نصف سيگنال و تلگرام است.
ميزان دانلود روزانه تلگرام و سيگنال به  ۲ميليون افزايش پيدا
كرده كه رقم قابل توجهي بهحســاب ميآيد .در روزهاي اخير
واتساپ حتي شروع به انتشار آگهي در روزنامهها درباره حفظ
حريم شخصي كرد.
رشد عجيب سيگنال

پس از اين اعالم ،دادههاي شركت تحليلي  Sensor Towerنشان
ميدهد پيامرسان «سيگنال» ،يك سرويس پيام رمزگذاريشده
كه رقيبي براي واتســاپ محسوب ميشود ،شــاهد افزايــش
چشــمگير تعداد كاربران
بوده اســت .نماينده

 Sensor Towerميگويد« :از ششــم تا دهم ژانويه ،سيگنال
تقريبا 7ميليون و 500هزار نصب جهاني در اپ استور و گوگلپلي
داشته است ».پيامرسان تلگرام حتي تعداد بيشتري از كاربران را
به سمت سرويسهاي خود كشانده است .بين ششم و دهم ژانويه،
9ميليون كاربر جديد به اين پيامرسان اضافه شدهاند كه اين عدد،
91درصد رشد نسبت به هفته پيش را نشان ميدهد ،بهگونهاي
كه اين پيامرسان ،هماكنون در فروشگاههاي گوگلپلي و اپاستور
رتبه دوم نصب را بهخود اختصاص داده است .براي هر دوي اين
برنامهها ،بزرگترين بازار رشد ،هندوستان بود .سيگنال بيش از
2ميليون و  300هزار نصب در هند داشته و نصب تلگرام هم در
اين كشور يك ميليون و 500هزار بار بوده است .براي سيگنال،
اياالت متحده با بيش از يك ميليون ،رتبه دوم بيشترين نصب را
داشته است.
واكنش واتساپ

از سوي ديگر واتســاپ كه اوضاع را حســابي دگرگون ديده
اســت ،با انتشــار يك بيانيه توضيحات مهمي را درخصوص
تصميم خود ارائه كرد .به گزارش شبكه خبري سيانبيسي،
واتساپ ميگويد« :ما از بسياري از افراد شنيدهايم كه در مورد
به روزرساني اخير سردرگم شدهاند .اطالعات غلط زيادي باعث
نگراني شده اســت و ما ميخواهيم به همه كمك كنيم ،اصول
و حقايق ما را درك كنند ».اين بهروزرســانيها بهطور خاص
به ويژگيهايي مربوط ميشــود كه به كاربران امكان ميدهد
از طريق واتســاپ پيام و تعامل داشته باشــند .سال گذشته،
فيسبوك اعالم كرد ،مشاغل مورد استفاده از واتساپ ميتوانند
امن فيسبوك ،گفتوگوهاي
با استفاده از زيرساخت ميزباني ِ
خود را با مشــتريان ذخيره و مديريت كنند .واتساپ در تاريخ
پانزدهم ژانويه (26دي) با انتشار متني در صفحه خود در توييتر
به برخي شــبهات بهوجود آمده پاســخ داد« :از همه كساني
كه تماس گرفتهاند متشــكريم .ما هنوز در تالش هستيم تا با
برقراري ارتباط مستقيم با هرگونه ســردرگمي مقابله كنيم.
واتساپ حساب هيچيك از كاربران را در روز هشتم فوريه معلق
يا حذف نخواهد كرد و ما تا بعد ازماه مه برنامههاي كاري خود
را بازخواهيم گرداند ».واتساپ اما همچنان ميكوشد تا خود را
از زير فشار افكارعمومي خارج كرده و كاربران را راضي به ادامه
كار با اين پيامرســان كند .آنها ديروز هم دســت به قلم بودند
و در وبســايت خود بار ديگر توضيحاتــي را ارائه كردند« :ما
ميخواهيم روشن كنيم كه بهروزرساني سياستهايمان
به هيچوجه بر حريم خصوصي پيامهاي شــما با دوستان
يا خانوادههايتــان تأثير نميگــذارد .در عوض ،اين
بهروزرساني شــامل تغييراتي در رابطه با پيامرساني
مشاغل در واتساپ ميشود كه آن نيز اختياري است
و شفافيت بيشتري در مورد اين موضوع كه ما چگونه
دادهها را جمعآوري و استفاده ميكنيم ،وجود دارد».
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ما تو را
بدرقه میکنیم

روزنامهنگار با اصول
سخت اســت نوشتن
جواد دليري
از كسي كه از اين دنيا
سردبیر روزنامه ایران
رخت بربســته است و
گفتن از او كه احســاس بر آن دخيل نشود؛ شيده اللمي
روزنامهنگار پرتالش و صاحب سبك ناباورانه از اين دنياي
نامرد رفت .آنچه از او ميتوان گفت كم نيست اما براي من
او يك روزنامهنگار بااصول بود.
خط و روش و مشي خاصي را در روزنامهنگاري براي خود
پايهگذاري كرد .اصول او اين بــود كه روزنامهنگار بماند و
اگر قرار است در سلسلهمراتب تحريريه پستي داشته باشد
جايي باشد كه بتواند صداي مردم را منعكس كند و منتقد
روشها و تصميمها باشد ،نه جايي كه بايد مراقبت كند از
تنظيم روابط بين رسانه و نهادهاي مربوطه .و يا اينكه وقتي
در رسانهاي از او دعوت به همكاري شد ميگفت براي من
مهمتر از هر چيز اين اســت كه بتوانم مؤثر باشم نه اينكه
تشريفاتي جايي كار كنم كه فقط حقوق و مزايا داشته باشم.
براي او اخالق حرفهاي اصل و اولويت اول بود .او تالش كرد
كه روزنامهنگار تخصصي باقي بماند .ياد او در كنار شيوه
كارش ،ماندگار و باقي ميماند.

«بگذار در همسايگي
محمد صادق خسروي عليا
مــرگ ،آواز زندگي
خبرنگار گروه جامعه
بخوانيــم ».آخرين
ســوژهاي كه بين ما در اين ســرويس اجتماعي داغديده ،مزه
شــيريني داشــت ،همين بود كه در روزگار اخبار خاكستري،
زندگي را روايت كنيم؛ شيرين ،سفيد ،ساده.
اين حرفها خيلي نزديك است .درست يك روز قبل از رفتنت.
«رفتنت»!؟ نوشتنش هم آسان نيســت .تو خودت ميداني كه
مجال ندادي حتي بغض كنيم ،سينه ناآراممان خشكيده از اين
داغ .حسرتها داريم؛ حسرت آبكردن اين بغض فروخورده كه
از ديروز جانم را آتشزده ،حسرت اشــكي كه بچكانم روي آن
خاك سرد؛ خاكي كه از همه ما به تو نزديكتر بود آنقدر اشتياقت
را داشت كه در نبود ما ،تو را از همه ما ربود .من اهل باور نيستم.
بايد روزها و ماهها در وهم و خيال زندگي كنم تا باور كنم چه بر
سرمان آمده.
به مرگ نزديك بودي .ميدانستي اما سنگ صبور شدي .آنقدر
قوي ديدمت كه آوار همه گرفتــاري و دردهايم را روانه تو كنم.
ميشــنيدي .تا آخرش .بعد يك جمله ميگفتــي مثل آبي بر
آتش .تمام ميشد .آرام ميشدم .چه ميدانستم .خاموش بودي
و مقاوم .تو «فرمانــده» بودي .فرمانده ميخواندمت .شــاكي
ميشدي« :نه .اينجا پادگان نيست .ما همكاريم ،همكار ».اما تو

تنها خاطرات است كه ميماند
فقدان حضور آدمها ،آدمهايي
سروش خسروي
كه هر روز با آنها در تماس و
روزنامهنگار
در ارتباط بودهاي ،حفرهاي
در چشمهايت ايجاد ميكند كه هيچگاه پر شدني نيست .به تجربه دريافتهام؛
سالها بعد كه حتي چهره و ريتم صداي درگذشتگان را از ياد بردهاي ،جاي آن خأل
هميشگي را حفرهاي سياه پر ميكند ،سياهچالهاي كه انگار خاطرات تو را ذرهذره
ميبلعد .زماني ميرسد كه يك صحنه تخت و تاريك ،مملو از خأل نبودن آدمها
را پيش چشم داري و فقط نامهايي گنگ و مبهم در ذهنت باقي است؛ بيهيچ
ي تو از جمع آن آدمهاست كه
تصويري ،صدايي و حتي خاطرهاي .آنگاه تنها؛ داور 
بر زبانت جاري ميشود .به ضرورت سن و سال و رسم زمانه؛ روزگاري را سپري
ميكنيم كه دوستانمان يكييكي به سياهچاله خاطرات پا ميگذارند و از ميانمان
ميروند اما در اين ميانه ،داوري قلب و زبانمان از بعضيهايشان سراسر مهرباني
است و تأسف .تأسف از نبود نگاهشان ،تأسف از پايان آنهمه شور زندگي«.شيده
اللمي» از همين دسته اســت ،او را با نگاه متفاوتش و البته شور بيپايانش براي
زندگي به ياد خواهيم آورد؛ شــوري كه او را واميداشت حتي در گورستان هم
به جستوجوي سوژه زندگان باشــد .نگاه متفاوتي كه تيغ تيز انتقاد را ،بدون
رودربايســتي ،به روي عملكرد خود و همكارانش ،در يكي از بزنگاههاي تاريخ
يدانيد؛هستيوشور
معاصر،ميكشيد.اماعاقبتداستانزندگيهميناستكهم 
ميپراكنيد ولي سرانجام در يك لحظه سكون است و سكوت .ديگر هيچ نيست؛
در مجاورت مرگ و نبودن آدمها ،اين شماييد كه با آن خأل خاطرات تنها ماندهايد.
اصال عادالنه نيست؛ چون در ساحت مرگ ،جستوجوي عدالت امري پوچ و بيهوده
است ،زيرا مرگ به همين اندازه ناعادالنه و بيرحمانه است.

يادآوري به «من» در يادكرد «تو»
شماره دبير سرويس جامعه را
ابراهيم اسماعيلي
گرفتم تا بگويم مطلب اصلياي
شاعر و منتقد ادبي
كه بايــد در صفحه اليي گروه
كار شود ،خيلي دير و پر از غلط رسيده .خانمي گوشي را برداشت .سراغ آقاي
خليلي را گرفتم .صداي آن طرف خط ،خيلي محترمانه گفت ايشان مرخصي
هستند و فع ًال تشريف ندارند .با دفتر تحريريه تماس گرفتم كه اگر سردبير
هســت ،با او صحبت كنم .نبود؛ اما موضوع را كه به آقاي پروري گفتم ،گفت
خانم اللمي ،دبير سرويس جامعه تشريف دارند .نامش را از سالهاي تقريباً دور
شنيده بودم اما جايي همكاري نكرده بوديم .دانستم كه همكار شدهايم و من
خبر نداشتهام .دوباره تماس گرفتم و عذرخواهي كردم و تبريك گفتم و حرفم
را زدم .خوب خوب گوش داد ،با لحني متين و مسئوالنه ،جزئيات را جويا شد،
عذرخواهي و سپاسگزاري كرد و قول داد كه حتما پيگيري و رسيدگي كند.
همان روزها ترتيب صفحات تغيير كرد و ديگر شيفت ما مطلب يا صفحهاي
از گروه جامعه نخواند .ديروز كه يادنوشت دوست گرامي جناب علي شاكر را
خواندم ،دانستم كه اين داشتهها حاصل تالش و مطالعه و سلوك حرفهاي و
شاگرديكردن نزد بزرگان بوده است؛ هيچ اتفاقي ،اتفاقي نيست .من هيچوقت
شيده اللمي را نديدم اما تا زنده هستم ،او با همان صداي حرفهاي محترم متين
مسئول ،در ذهنم زنده است؛ شايد تا لحظهاي ديگر و شايد تا سالها بعد .اينها
را نوشتم كه حق او به گردن انسان را گزارده باشم؛ حتي اگر در حد همين چند
نفس يادآوري باشد .سالها پيش در ترانهاي نوشته بودم «شايد همين يه نفس
 /شايد همين يه سالم  /شــايد همين يه نگاه  /شايد همين يه كالم »...و حاال
دارم بهخودم يادآوري ميكنم كه گاهي فرصت ما براي خوبماندن ،به قدر
پاسخگفتن به يك تماس تلفنيست؛ « ...حسابكتاباي ما  /حسابكتاب نداره /
سؤال سادهاييه  /ولي جواب نداره  /تا چش به هم بزني  /رسيده وقت سفر  /بايد
بذاري بري  /يا من ،يا تو ،يكي پر.»...

قرارمان ساعت ،10صبح يك روز
زمستاني

جمعی از روزنامهنگاران از شیده اللمی میگویند

عكس :همشهري /امیر رستمی

فرمانده اي در سكوت

جامعه

23023618

فرمانده بودي .فرماندهاي كه همه مصايب كار و زندگي شخصي ما
را طوري هدايت ميكردي كه هيچكدام قرباني آن ديگري نشود
و آب از آب تكان نخورد.
بهجز چند جمله كوتاه درمورد تنهايي ،از تو گاليهاي نشنيدم:
«تنهايي سم است« ،».تنهايي خوره اســت« ،».تنهايي خوب
نيســت ».باقي همه دغدغه كار بود .خودمان را گزارشــگران
مصيبت ميخوانديم ،بعد تلخ ميخنديديم .غصه ميخورديم.
اولش ميگفتيم بيچاره ما كه ديگر دست و دلمان ميلرزد براي
نوشتن خبر بد .بيچارهايم كه خبر خوب نداريم .بعد ميگفتيم
نه .بيچاره مردم.
بيچاره آنهايي كه اين اخبار بد را ميخوانند .ســالها از ويراني
نوشــتيم ،اما ويراني لعنتي هميشــه از ما ســبقت ميگرفت.
روزهاي خاكستري ديگر به سياهي ميزد زير آوار اخبار دودزده،
كروناگرفته ،سفرههاي خالي ميليونها آدم و هزار درد بيدرمان
ديگر تصميم گرفتيم بهدنبال زندگي برويم و از آن بنويســيم.
قرار شد در اين برزخ نااميدي ،رد پاي مردمي را دنبال كنيم كه
گوشهاي از اين خاك ،گرم زندگي ميكنند.
يك روز قبل از رفتنت از روياهــاي دور حرف زديم و اميدهاي
كوچك براي چشــيدن طعم شــيرين زندگي و كار در دنياي
روزنامهنگاري .چه شــوقي در صدايت بود؛ صدايي كه يكســره
پژواك اميد شــده بود و زندگي .مــن كدام را بــاور كنم؟ آن
حرفهاي سراسر اميدواري و حس بينهايت بودنت را ،يا كابوس
رفتنت را!؟

براي آن نگاه درخشان و لبخند بينظير
كلمههــا حيــران
مینا شهنی
ماندهاند ،با هم چفت
روزنامهنگار
نميشوند و كنار هم
نميمانند .حروف عصيانزدهاند ،مــدام فرار ميكنند،
فرماندادن به جملهها ناممكن است.
شيده جان ،ما در غياب تو ميان همه حسهاي ويرانگر
تنها و سرگردان ماندهايم؛ آنقدر تنها كه با دستهايمان
هم بيگانهايم و آنقدر سرگردان كه از قابي كه عكس تو را
در خودجاي داده نگاهمان را ميدزديم؛ همان قابي كه
لبخند تو را در خود دارد و ميخواهد به ما يادآوري كند
كه در ميان مان نيستي.
چطور ميشود از نگاه درخشان و لبخند بينظيرت نوشت
وقتي ميان هجاكردن فعل رفتــن از درماندگي زبان به
كام ما گره خورده و بغض راه گلويمان را بسته تا در انكار
واقعيت ناتوانتر از هميشه ميان خاطرات و نوشتههايت
سرگردان بمانيم.
ميان اين همه بهت و ناباوري چطور ميشود به نشنيدن
صداي پرمهــر و نديــدن لبخند بينظيــرت خو كرد؟
وقتي ســنگيني لحظهها روي دوش تكتك ما بيشتر
و بيشتر ميشــود و گفتن از تو تنها تســاي ما در اين
روزهاست.

صداي گامهايت كه دور و دورتر ميشوند در گوشمان
به وزش نســيمي ميماند كه دلتنگــي را تنيده در مه
رقيق صبحگاهــي از درز پنجرهها از ميــان ديوارهاي
سنگي بر نگاههاي مبهوتمان سرازير ميكند و ما هنوز
بر ناباوريمان مصمم هســتيم تا نبودنت را باور نكنيم و
بيتوبودن را تاب بياوريم؛ چراكه هنوز نتوانســتهايم به
ديدن جاي خاليات خو كنيم.
شيده عزيز ،جايت ميان جانهايمان همچون سياهچاهي
است كه راه را بر نفسهايمان تنگ كرده و نديدن رويت و
نشنيدن صداي دلنشين و پرانرژيات ما را در غمي عميق
فرو برده است.
نيســتي كه ببيني ناباورانه روزهاي نبودنت را با بيتابي
ســپري ميكنيم و نگاهمــان هنوز در جســتوجوي
نشــانههاي مهر بيكرانت بر خاك سردي دوخته شده
كه نامت را همچون ســتارهاي در چارچوبي كوچك بر
خود دارد.
شيده جان ،آسودگيات آرزوي همه كساني است كه از
صميم قلب دوســتت دارند ،ما تو را با همين آرزو بدرقه
كردهايم و بدرقهمان اگرچه در برابــر بزرگيات ناچيز و
اندك بود ،اما يادمان ميماند كه چقدر خوب بودي و چه
خوش درخشيدي و نگاهت ،آن نگاه درخشان ،هميشه
جايش ميان ما خالي خواهد ماند و لبخند بينظيرت از
زيباترين لبخندهايي بود كه در ياد ماست.

همسايه پر توان و تالش در تحريريه

بهترين يادبود او ادامه روش اوست

صندلي خالي

 .1خورشــيد :در
حامد فوقاني
لغتنامه دهخدا آمده
دبير شهري روزنامه همشهري
كه شيده به معني شيد
است در تمام معنا .و حال شــيد يعني خورشيد و در لغت
شيده« ،ه» پسوند نســبت است و منســوب به شيد .چه
خورشيدي بود او كه نور ميشد بر زواياي پنهان موضوعات
روز كشور .شيده اللمي ،جزو اندك روزنامهنگاران موفق در
حوزه گزارشگری تحقيقي به شمار ميرفت و راز موفقيتش
هم در مردميبودنش بود .او در تهيه گزارشها يا مديريت
گزارشهايي كه به خبرنگاران ميسپرد ،خود را جاي مردم
ميگذاشت تا بداند كه انتظار چيست و هدف كجاست.
از زماني كه اللمي را شناختم ،كمتر از 10سال ميگذرد .از
همان ابتدا متوجه شدم روزنامهنگاري مسلط بر حوزههاي
اجتماعي و شــهري اســت؛ چه آنكه ارتباطــات قوي با
كارشناســان ،نخبگان و مسئوالن داشــت و چه با اطالع
كامل ،درنشســتهاي خبري ،برنامهها و مراسم صحبت
و البته مطالبه ميكرد .بياغراق ميتوان گفت كه شــيده
اللمي ،هم دانش ارتباطات و روزنامهنگاري را داشت و هم
درباره مسائل بهداشت و درمان ،آلودگي هوا ،آسيبهاي
اجتماعي ،آمــوزش و پرورش ،مديريت شــهري ،ميراث
فرهنگي ،بحران و جامعه ،اطالعات بهروز شــدهاي كسب
كرده و ميكرد.
 .2اللم :اللم روســتايي از توابع بخش مركزي شهرســتان
صومعهسراي گيالن است؛ جايي كه به نوعي زادگاه مادري
من نيز بهحســاب ميآيد يا ميتوان گفت كه دســتكم
در همسايگي روســتاي مادرم در صومعهسرا و فومن قرار
دارد؛ دياري با مردم خونگرم ،صبور و مهماننواز؛ دياري كه
بزرگاني از عرصههاي دين ،معرفت ،فرهنگ ،علم و ورزش را
نهتنها به ايران كه به كل دنيا معرفي كرده است .چهرههاي
دوستداشتني كه آثاري را بهعنوان الگوي پرورش نسلها از
خود به جاي گذاشتهاند؛ آثاري كه برايشان خون دل خورده
شده اســت .در اين بين ،شــيده اللمي نيز با ريشههايي از
همين ديار ،الگويي موفق در حوزه ارتباطات ،رسانه و مهمتر
از همه تهيه گزارشهاي تحقيقــي خواهد بود و ميتوان از
آثارش به نيكي ياد كرد و بهره مفيد برد.
با او از زماني كه دبيري سرويس جامعه روزنامه همشهري را
برعهده گرفت10 ،ماهي در تحريريه همسايه بودم .اللمي در
اين مدت ،براي آنكه مخاطبان را با موضوعات مرتبط بهويژه
ق مربوط به بيماري كوويد19-را
كرونا آشنا كرده و اخبار دقي 
منعكس كند ،انرژي فراواني ميگذاشت .اعتقادش بر اين بود
كه در راه اطالعرساني براي مبارزه با كرونا نبايد ذرهاي از كار
دريغ كرد .اللمي بيدرنگ مسئوليت صفحه مختص به كرونا
در همشهري را پذيرفت و بيشك در كنار همكاران سرويس
جامعه بهخوبي از عهده اين مسئوليت برآمد .با او اين اواخر بر
سر موضوع تهيه گزارشهايي كه بتواند در آستانه قرن جديد
و سال 1400نشاط به جامعه تزريق كند ،همفكري ميكردم.
اما افسوس كه دنيا بازهم ناگهان روي ناخوش خود را نشان
داد تا همسايه متين ،محترم ،حرفهاي و پرتالش ،از بينمان
برود و غمي سنگين بر دلمان بنشاند.
روحش شاد

روزنامهنگاري ايران
سعيد اركانزاده يزدي
گرفتــار جوانمرگي
روزنامهنگار
اســت .جوا نهــا به
رسانهها ميآيند و مدتي روزنامهنگاري ميكنند و سپس
با عنوان «روزنامهنگار ســابق» به حرفههــاي ديگر كوچ
ميكنند .همين وضعيت اهميت فرد فرد روزنامهنگاراني
را كه در رســانهها ميمانند و تجربه مياندوزند و در حرفه
خود به پختگي ميرسند ،دوچندان ميكند .شيده اللمي،
يكي از اين دست روزنامهنگاران بود كه افسوس از ميان ما
رفت؛ اللمي 2دهه روزنامهنگاري حرفهاي كرده بود ،نگاهي
پژوهشي به روزنامهنگاري داشت و به درجهاي رسيده بود
كه در هر رسانهاي ميتوانست ستون اتكا باشد.
كار رسانه كاري اســت نيازمند تجرب ه و روزنامهنگار با فراز
و نشيبهايي كه در فعاليت حرفهاي پشت سر ميگذارد،
بهتدريج و ذرهذره پخته و كاركشــته ميشــود .هريك از
روزنامهنگاراني كه به اين درجه ميرســند ،به سرمايهاي
در نظام رسانهاي تبديل ميشــوند كه وجود يكايكشان
غنيمتي گرانبهاست.
در شــيده اللمي نيز همان صفات و خصايل مجرببودن
و پختگي را ميشــد ديد :اول اينكه روابط بين رويدادها را
بهدرستي تشخيص ميداد و تحليلش از سطح روزمره باالتر
ميرفت و ميدانســت كه روزنامهنگار بايد از چه زاويهاي
به وقايع نگاه كند .خير عمومي و منافع مردم را در كارش
درنظر ميگرفــت و از همان دوران خبرنگارياش ســعي
ميكرد راوي ستمديدگان و آســيبپذيران و روايتهاي
كمتر شنيدهشده باشــد .البته كار به همينجا ختم نشد
و بعدتر ،تحليل و تبيين چرايي ماجراهــا هم در كنار كار
توصيفي و ميداني برايش اهميت پيدا كرد .سالهاي بعد
كه به مدارج باالتري در تحريريهها رسيد ،تالش كرد همين
نگاه را بين خبرنگاران ترويج كند.
دوم اينكه اللمي روادار بود و در عين اقتدار ،عادت داشت به
روحيهدادن به همكاران و همدلي با آنها .اهل وصلكردن
آدمها به يكديگر بود ،ســعي ميكرد كارها را به هر ترتيب
كه ميشود پيش ببرد و راهحلي براي مشكالت پيدا كند.
معموال انرژياش در كار ته نميكشــيد و در ســخنان و
رفتارش ،آشكارا شور و شوق كاركردن و اجراي برنامههايي
را كه در سر داشت ،نشــان ميداد .سومين خصلتي كه در
اللمي به چشم ميخورد ،عالقه به كارگروهي و فعاليتهاي
صنفي بود .اگر كاري براي كمك به صنف روزنامهنگاري و
ارتقاي آن از دستش برميآمد ،دريغ نميكرد .در كارهاي
گروهي ،اگر نظري داشــت ،با اصرار ميگفــت اما پس از
نتيجهگيري گروهي ،سعي ميكرد همان مسيري را طي
كند كه جمع تصميم گرفته بــود .تجميع اين صفات ،كار
او را به نمونهاي از روزنامهنگاري تبديل كرده بود كه براي
رسانههاي ايران الزم اســت؛ آن سنخ فعاليت حرفهاي كه
در نســلهاي قبلي روزنامهنگاري ايران رايجتر بود اما در
نسلهاي بعد ،از قدر و منزلتش كاسته شد .شايد بهترين
تجليل و يادبود براي او ،ادامه آن نوع روزنامهنگارياي باشد
كه پيش گرفته بود.

ما امــروز عزاداريم.
عليرضا محمودي
عزاي مــا ،تنها اندوه
روزنامهنگار
يك جاي خالي نيست
كه بودنش برودت خاليماندن يك صفحه اجتماعي گرم
را پر ميكرد .ما سياهپوش يك نويسندهايم؛ نويسندهاي
كه نوشتهاش ،كارستان روايت را چون رودهاي جاري در
د رههاي صعب ،به سرانجام سهل ساحل ميرسانند .او براي
نسل ســختجان روزنامهنگاري امروز ،ردي از بايستگي
را بســت .اين موفقيت بزرگي براي اين شــغل كوچك
شده اســت كه كســي را به صفت كمياب گزارشنويس
اعال بشناســند .و حاال ما الل و ملول .معذب و معزول در
بهت بيجوابماندن هر پيام براي نوشــتن يك گزارش
نشستهايم.
او آخرين گزارش خود را روي ميز سردبير گذاشته است.
اگر گزارش نزديكترين مرز روزنامه و كتاب ،ناداستان و
داستان ،واقعيت و حقيقتَ ،مجاز و ُمجاز ،تغيير و تحول و
روزنامهنويس و داستاننويس باشد ،آن را كه در واقعيت
زمين به شــماره  ،55رديف  ،243قطعه 326بهشــت
زهرا(س) به حقيقت آسمان سپرديم ،نويسندهاي بود كه
وسوسه بزرگ تخيل را به بهاي بزرگتر تحمل ،طاق زد تا
تصور كودكانه ما را از جهان پيزده پيراموني پرپر كند .او
از اندك نويسندگان روزنامههاي اين روزگار شد كه كلمه
تنيدگي تاريخ با پيراهن روزانگي را كنار بزند و تن نحيف
فقر از پوشينه فراموشي بزدايد تا تصويرترين تصوير فقر
در معرض تاريخ ،تلخ و تند تن بگيــرد .تا بماند .تا نميرد.
اگرچه در گور بخوابد.
بزرگي كلمهاي كه نوشت ،از آن بود كه داستان ننوشت.
گزارش نوشت .نه در قفســه كتابخانهها كه در پيشخوان
روزنامههــا ،در پاخورترين پايگاه نوشــتن .با بعيدترين
تصويري كه روزنامههاي فارســي در دهــه 90از جنوب
زندگي ساختهاند .او توانست رهگذران هراسان از واقعيت
را وادار به خمشــدن در برابر واقعيت كنــد .در زمهرير
تبعيد روزنامهها به تاريكخانه دكهها او باعث شــد كه از
ناي بينواي نازك كاغذي روزنامهها ،صداي زندگي بلند
شــود .نمونه ممتازي براي راز بزرگ گزارش كمنقص تا
سالپايينيهاي دانشــكده روزنامهنگاري دليل محكمي
براي انتخاب روزنامهنگاري براي سالباالييها بياورند .تا
مديران و سردبيران در برابر معتادان شبكههاي اجتماعي
تصويري عيان از قدرت فراموششده رسانههاي مسن در
ميدانهاي شهر نمايش دهند .كارش پشت را به تير و سر
به دوران ميكشاند .خواب گران شهروندان به خواب در
گورها آشفته شده بود .دســتاوردي بزرگ براي روزنامه
كه صفحهاش واقعيــت را به صحنه حقيقــت بياورد .به
ميان زندگي روزمــره ،به ميان كلمــات روزانه .به ميان
روزمرگي كه همه توش تالشش ،فرسودگي و فراموشي و
سرخوردگي است.
مرگ او براي روزنامهنگاري امروز ،گران تمام شد .گراني
اين درگذشت از دســتاويز سرگذشت نيست .از حسرت
ابدي براي صندلي هميشه خالي يك گزارشنويس است.

فقــدان ،يكــي از
الناز محمدي
روزنامهنگار
عجيبترين حاالت
آدمي است .داشتن
كســي ،عادت كردن به چيزي ،زندگي كردن با آدمهاي
عزيزي و ناگهان از دســت دادنشان .فقدان ،هجوم مطلق
ازدستدادن است .تنهاشدن و برگشــتن به خود ،بدون
آنچه پيش از آن ،با رگههايــي از نور و اميد و صحت وجود
داشته است .فقدان ،نه اندوه است ،نه مالل ،نه دلتنگي ،نه
نااميدي .فقدان ،حفره بزرگي است كه در جان مينشيند و
آرامآرام پيش ميرود ،بزرگ و بزرگتر ميشود و بعد ،چنان
ميگسترد كه ديگر ،به چشــم نميآيد ،حس نميشود.
فقدان ،ميشــود خود آدمي .ميشود آنچه براهني شاعر،
روزي به آسماني تشبيه كرده بود كه فوج به فوج پرندگانش
را از ياد ميبرد؛ آســماني با حفرههــاي عميق و ابرهايي
سوراخ كه ديگر هيچقت پر نخواهند شد.
از دست دادن ،خاليشدن از وجود و حضور كسي كه پيش
از اين ،با صدايــش ،تماسهاي تلفنــياش و خاطرهاش
زنده بوده ،خاليشــدن از همهچيز است« .جولين بارنز»،
نويسنده انگليسي ،حس آدمهاي مانده از مرگ ،آدمهاي
واپسمانده از مرگ ديگري را چه خوب نوشــته اســت:
«وقتهايي كه چيزي ميافتاد يا ميشكست يا گم و گور
ميشــد ،بهخودم قوت قلب ميدادم :در مقايسه با عمق
فقدان ،اين هيچ اســت ».و بعد جايي ديگــر« :دنيا براي
همين است ديگر :براي از دست دادن در شرايط مناسب».
اما شيدهجان ،االن نه وقتش بود ،نه شرايط مناسبي براي
رفتن .قرار بود هنوز هفتهاي يكي دوبار زنگ بزني و اميد
بدهي و عشــق بدهي و خنده و بگويي« :غصه نخور الناز،
كارها درست ميشود ،دنيا به يك قرار نميماند ».اما چرا
هنوز دنيا به قرار خودش اســت و با تمام توان و قطعيت،
همانطور كه خودت بودي ،بيچون و چرا و اما و ســؤال،
تو را از ما گرفته اســت؟ دنيا بدجور به قرار خودش است
شــيدهجان .تو رفتهاي ،ما ماندهايم .اين تنها حقيقت اين
روزهاست و من مثل هميشه يك سؤال از تو دارم و انتظار
براي راهنمايي و كمكهاي هميشــگيات؛ اين ديگر چه
دنيايي است شيده؟ تا كي قرار است عدهاي بروند و عدهاي،
خيلي واضح و آشكار سوگوار بمانند؟
يادم است روزي كه استادقندي فوت كرده بود در يادداشتي
نوشتي« :تقديم به استاد نديدهام ».از او ياد گرفته بودي،
بيآنكه ببينياش و من بارها تو را ديدم و بارها ياد گرفتم.
يادت است وقتي به روزنامه شهروند رفتيم ،صندلي كنار
پنجره را پشت آن ميز قهوهاي انتخاب كردي و گفتي :من
بايد وقت نوشتن ،چشمم به آسمان و درخت و پرنده باشد؟
راست گفته بودي؛ هربار ،وقت نوشــتن آن گزارشهاي
درجه يك بايد به آسمان خيره ميشدي تا ليد دلخواهت
بيايد روي كاغذ و بعد خوشحال داد ميزدي :پيدا كردم،
ليدم را پيدا كردم .بعد ميرفتي در پارك روبهروي روزنامه
قدم ميزدي و گــزارش را بلند ميخوانــدي .ميگفتي:
هميشــه گزارشهايت را بلند بخوان ،خودت ميفهمي
چقدر تأثير دارد .ميگفتي تنبلي نكــن اما من هنوز هم
تنبلي ميكنم و تو نيستي كه با آن صداي درخشانت توي
گوشم بگويي« :حيف است .كار كن .بيشتر كار كن .من به
تو اميد دارم».
چه آشفته مينويسم .يادم داده بودي كه هرجمله و هركلمه
را جاي خودش بگذارم در گزارش و پراكنده ننويسم .رفتنت
قلب و قلم و ذهنم را پراكنده كرده .ببخش .يادم است روزي
كه از روزنامه شهروند رفتي ،در جواب نام ه كوتاهم نوشتي:
«خدا ميداند كه بريــدن و رفتن خيلي ســخت بود .اما
چارهاي نبود ».حاال خدا ميداند كه نبودنت چقدر سخت
است و چقدر ما چاره نداريم و چقدر جاي آن ذهن خالق و
قلم عاليات بين ما خالي است .حاال ما تو را از دست دادهايم.
ما تو را براي هميشه از دست دادهايم و فقدان ،كار خودش
را كرده است .راه خودش را رفته است .مثل تو كه هميشه
كار خودت را ميكردي و راهت ،مشخص بود.
راســتي! زهرا و افشــين گفتند براي قرار صبحانه امروز
(سهشنبه) كه از هفته پيش هماهنگ كرده بوديم ،آمادهاند.
من هم هســتم .اين را در گروه چهارنفرهمان نوشتهايم.
منتظر جواب تو هســتيم .بيا و با لبخنــد بيا .حرفهاي
تازهاي برايت دارم .برنامههاي تازه براي گزارشهايي كه با
وسواس ويژه خودت ،ذره ذره يادم دادي .زودتر بيا .قرارمان
ساعت ،10صبح يك روز زمستاني.

چطور از تو بنويسم
ميگويند از تو بنويسم
آزاده محمدحسين
و براي تو؛ عجيبترين
روزنامهنگار
كار دنيــا! ميدانم كه
ما زياد نوشــتهايم شــيده؛ از تلخيها ،غمها ،شاديها،
پيروزيهــا ،و از مردم .بارها اشــك ريختهايــم و از درد
نوشتهايم و گاهگاه لبخند بر لب از اميد گفتهايم و روشني.
ما روزنامهنگاريم شــيده ،كارمان نوشتن است .واژهها در
مغزمان و قلم در دســتمان همواره در رقصند .سوژهها در
تار و پود زندگيمان در رژهاند .اما تو يادت ميآيد چندبار
توانســتهاي واژه را و قلم را به كمك بگيــري و از رفيقي
بنويسي كه خودش شده ســوژه نوشتنت؟ اگر نوشتهاي،
ميشــود بگويي چطور كلمهها را كنار هــم چيدهاي كه
آراسته باشند و زينت دادهشده و معنادار؟ چگونه در قاب
كالم نشاندهاي واژهها را كه عمق درد را تصوير كنند؟ بلند
شو و به من هم ياد بده .بلند شو و با همان نگاه نافذ و مقتدر
در چشمانم زل بزن و بگو «اگر بخواهي از زندگي بنويسي
ميگويم چه بنويس ،از مرگ اما ،نه!» حاال بگو تقصير من
چيست شيدهجان كه اينبار بايد از مرگ بنويسم ،از كوچ
بيخبر ،از سفر ناگهاني و بيبازگشت؟ اصال چطور بايد از
«تو» بنويسم كه پرچمدار شور بودي و اميد به زندگي در
ميان همنســان روزنامهنگار من؟ بلند شو شيده و به من
ياد بده چطور از دفن يك دنيا نشاط و اميد و تالش بنويسم
بيآنكه نگران بيمعنا شدن واژهها باشم.
بلند شو شيده!

هراس دوباره جنگ

مانع ،فرهنگي باشد ،نه تنبيه بدني

مطالعات كوو ايران
بهصورت شفاف در دسترس است

شايعه درگيري نظامي ايران و آمريكا
چرا و چگونه شكل گرفت؟

احتمال وقوع جنگ ايران و آمريكا هر چند وقت يكبار باال ميرود .سال
گذشــته بعد از شهادت سردار قاســم ســليماني ،ايران به پايگاه نظامي
عيناالســد آمريكا در عراق حمله كرد و آن را هدف موشك قرار داد .اين
پاسخ موشكي ،احتمال وقوع جنگ بين ايران و آمريكا را دوباره باال برد و
نتيجه اين التهاب هم همان اتفاق تلخ اصابت موشك به هواپيماي مسافري
اوكرايني بود كه داغ آن بعد از گذشت يك سال هنوز تازه است .حاال دوباره
برخي اقدامات بهانه افزایش تنش شــده اســت .از سوي ديگر ،مقامهاي
آمريكايي در روزهاي اخير به رسانهها در اين كشور گفته بودند كه...

نظر فعاالن حمايت از حقوق حيوانات
درباره تازهترين برخورد با حيوانآزاران چيست؟

پوگفت با مدير مركز كارآزمايي باليني دانشگاه
گ 
علوم پزشكي تهران درباره رونمايي از واكسن ايراني كرونا
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بار ديگر علم دســت بشــر را گرفت .بعد از يك ســال انــدوه و رنج ،بهترين
صحنههايي كه از قاب رسانهها پخش ميشود ،لحظه تزريق واكسن به داوطلبان
پير و جواني است كه به جاي آنكه از درد هنگام تزريق ،خم به ابرو بياورند ،برق
ك را در تاريخ ثبت ميكند .جهان ،امروز
چشمانشان ،لبخندهاي پنها ن زير ماس 
اميدوارانه مشغول واكسيناسيون علیه كروناست و هيچچيز از ميزان خوش
بودن اين خبر نخواهد كاست؛ چرا كه از يادها نخواهد رفت كه صدهاهزار انسان
در جنگ كرونا جانشان را از دست دادند و ميليونها نفر ديگر داغدار آنها شدند.

آبانماه امسال در تماسي مردمي اعالم شد كه سگي در رضوانشهر گيالن كشته
شدهاست .همين امر باعث شد ،مأموران يگان حفاظت به منطقه اعزام شوند
و مستنداتي جمعآوري كنند تا برخورد با متخلف يا متخلفان صورت بگيرد.
پس از تحقيقات محلي مشخص شد 2نفر با بيرحمي يك قالده سگ را آزار
داده و سپس كشتهاند .افراد دستگير شده ،به مراجع قضايي معرفي شدند و در
نهايت دادستان عمومي و انقالب اسالمي شهرستان و قاضي پرونده هر كدام از
متخلفان اين پرونده حيوانآزاري را به تحمل  ۷۴ضربه شالق در انظار عمومي
محكوم كرد .اين رفتار البته مسبوقبهسابقه است.
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صفحه يك در تسخير «مازوت»

علي كريمي ،مازوت ،بيتكوين،
زورگيرها و بقيه
سيامك رحماني

توجوي پرتكرارترين خبرها و چهرههاي ديماه99
مرور روزنامهها؛ در جس 

روزنامهنگار

عكس :همشهری -جواد گلزار

معضل زمســتاني و هميشگي
سميرا مصطفينژاد
كالنشهرهاي ايران از اواخر آذر
روزنامهنگار
و با آغاز نخســتينماه زمستان
99خودنمايي را شروع كرد .آلودگي هوا ،نفس شهرهاي پرجمعيت كشور،
ازجمله تهران را گرفت و مثل سالهاي پيش كاري از كسي برنميآيد و
همه چشم انتظار باد و باراني هستند كه خود را از شهرها دريغ ميكنند.
امسال اما مواجهه با اين معضل نسبت به سالهاي پيش يك تفاوت بزرگ
داشت؛ بهتدريج نام مقصر اصلي امسال آلودگي هوا بيشتر بر سر زبانها
افتاد .مقامات كشور ،سوخت مازوت يا نفتكوره كه بسياري از نيروگاهها
و واحدهاي صنعتي از آن به جاي گاز اســتفاده ميكنند را مقصر اصلي
وخامت وضعيت آلودگي هواي شــهرهاي بزرگ اعالم كردند و مشخص
شــد که بهدليل آاليندگي باالي مازوت ،كيفيت هواي شهرها بهسادگي
تحتتأثير آن قرار ميگيرد .با شديدترشدن آلودگي هوا در تهران و ديگر
كرونا؛ دردي درحال درمان

رتبه اول پرتكرارترين موضوع در صفحات اول روزنامههاي مورد بررسي
همچنان به كرونا و حواشي آن تعلق دارد .اينبار اما با آغاز واكسيناسيون
در جهان عليه بيماري ،بحث برســر همهگيري در كشــور در جهتي
متفاوت جريان دارد .در مجموع 9تيتر يك روزنامههاي مورد بررسي
به موضوع كرونا و واكســن كرونا مرتبط بوده است كه البته اين عدد،
موضوع كرونا را به برترين تيتر يك ديماه تبديل نكرده اســت .اما در
بخش ســوژههايي كه در صفحات اول روزنامهها به آنها پرداختهشده،
مجموع موضوعات مرتبط با كرونا ،خريد و توليد واكسن كرونا 74بار
تكرار شده اســت؛ به بياني ديگر موضوعات مرتبط با آمار مرگومير،
محدوديتهاي تردد و كسبوكار و عوارض اجراي محدوديتها 42بار
و موضوعات مربوط به واكسن 32بار در سوژههاي بازتاب دادهشده در
صفحه يك تكرار شدهاند .همچنين فراواني واژه واكسن در تيتر ،روتيتر
يا زيرتيترهاي استفادهشده در صفحات اول روزنامههاي مورد بررسي
63است.
مازوت؛ تيتر يك ماه

اهميت موضوع آلودگي هواي تهران و ديگر شــهرهاي بزرگ كشور،
روزنامههاي مورد بررسي را بر آن داشت تا توجه ويژهاي به اين موضوع
و حواشي آن داشته باشند .معرفي مازوت بهعنوان آالينده اصلي هواي
تهران و چندين شهر ديگر و توضيحات مقاماتي مانند وزير نفت و رئيس
سازمان حفاظت از محيطزيست چالش و بحث برسر اين موضوع را در
كشور افزايش داد .از اينرو است كه در بخش تيتريك در روزنامههاي
بررسيشده ،به موضوع مازوتسوزي ،آلودگي هوا ،نقش سوءمديريت
در افزايش آلودگي ،بررسي داليل مختلف آلودگي ،انفعال و توجيهات
مقامات درخصوص سوزاندن مازوت در شرايطي كه وضعيت كيفيت

كابوس آمريكايي

درباره حمله هواداران ترامپ
به ساختمان كنگره در واشنگتن
جواد نصرتي
روزنامهنگار

3هفته پيش ،بدترين ســناريوي انتقــال قدرت در
آمريكا كه تحليلگران پيشبيني ميكردند ،قهر دونالد
ترامپ از مراســم تحليف جو بايدن بــود .غيبت يك
رئيسجمهور مســتقر در مراسم سوگند جانشينش،
در عرف سياست داخلي آمريكا اتفاق بزرگي است اما
اين روزها ،سياســت داخلي آمريكا چنان چندپاره و
كوبيده شده و زخمخورده است كه كسي به سنتهاي
تشــريفاتي فكر هم نميكند .دونالد ترامپ كه وجه
تمايزش با ديگر روساي جمهوري آمريكا اين بود كه
دستور حمله به هيچ كشور خارجياي را صادر نكرده
بود ،با دستور حمله به كنگره به هوادارانش ،داغي بر
دمكراسي آمريكايي نشانده كه هرگز پاك نميشود.

شهرها ،اعتراض به استفاده از ســوخت مازوت در شبكههاي اجتماعي
و ميان كارشناسان و مسئوالن شــهري شدت گرفت .اما مقامات وزارت
نفت و سازمان محيطزيست ،آب پاكي را روي دست همه ريختند و اعالم
كردند که به داليل مختلفي چارهاي جز سوزاندن مازوت وجود ندارد .به
اين ترتيب ،در شرايطي كه هر لحظه به انتخابات رياستجمهوري سال
1400نزديك ميشــويم ،اليحه بودجه 1400كه با وجود تصويب كليات
آن ،اختالفنظر بر سر جزئيات آن ميان دولت و مجلس شوراي اسالمي
همچنان ادامه دارد و مهمتر از همه ،در شرايطي كه واكسيناسيون عليه
همهگيري كرونا در بسياري از كشورهاي جهان آغاز شده است ،موضوع
آلودگي هوا بهصورت ويژهاي توجه رسانههاي داخلي را بهخود جلب كرده
است .بررسي صفحه اول 5روزنامه صبح كشور ،روزنامههاي اعتماد ،ايران،
سازندگي ،جامجم و همشهري در بازه زماني اول تا 22ديماه 1399نشان
ميدهد که موضوع آلودگي هواي تهران و شهرهاي بزرگ ديگر در ميان

هواي شــهرها در حد خطرناك بــراي تمامي گروهها قرار داشــت و
موضوعاتي از اين دست13 ،بار اشاره شده است تا به اين ترتيب موضوع
آلودگي هوا در اين بخش رتبه اول را بهدست آورد .پس از آن تيترهاي
مرتبط با كرونا كه پيشتر به آن اشاره شد و سپس موضوعات مرتبط
با چالشهاي ميــان دولت و مجلس و مصوبات مجلــس با ۸بار تكرار
ميان تيترهاي يك در رتبههاي بعدي قرار گرفتهاند .موضوع آلودگي
هوا و حواشي آن در بخش ســوژههايي كه در صفحه يك روزنامههاي
موردبررســي قرار گرفتهاند از فراواني بااليي برخوردار بوده و رتبه دوم
را بهدست آورده است .اين موضوع ميان گزارشها و تيترهاي منتخب
صفحه اول روزنامهها32 ،بار تكرار شده است.
چهره برترماه و سوژههاي پرتكرار ديگر

پس از موضوعات كرونايــي و آلودگي هوا ،موضــوع مهم ديگر از نظر
روزنامههاي مورد بررســي ،مقاومت دونالد ترامپ در تحويل قدرت به
رقيب انتخاباتياش جو بايدن بوده است .پرداختن به اين موضوع با ادامه
اتهامزنيهاي دونالد ترامپ درباره تقلب در انتخابات رياستجمهوري
آمريكا و افشاشــدن تالش او براي افزايشدادن تعــداد آرا در يكي از
ايالتهاي آمريكا افزايش پيدا كرد .نقطهعطــف اين رويدادها حمله
طرفداران دونالد ترامپ به ساختمان كنگره آمريكا و غارت اين ساختمان
پس از توييتهاي جهتدار دونالدترامپ در روز نشســت نمايندگان
كنگره براي تأييد نتايج انتخابات بــود كه منجر به مرگ چندين نفر و
بستهشدن حساب شــبكههاي اجتماعي دونالد ترامپ شد .اهميت
جهاني اين موضوع باعث شده تا در صفحه يك روزنامههاي بررسيشده،
گزارشها و يادداشــتهاي مختلــف 26بار به زوايــاي متفاوت اين
موضوع بپردازنــد .همچنين نام دونالد ترامپ ميــان روتيتر ،زيرتيتر
و تيترهاي صفحه يك روزنامهها بيش از 30بار تكرار شــده است .در

قرار بود ششــم ژانويــه ،نمايندگان و ســناتورهاي
مجلســين كنگره به رياســت مايك پنــس ،معاون
رئيسجمهور آمريكا دور هم جمع شوند تا آراي الكترال
اياالت را كه پيشتر به كنگره پست شده بود را تجميع
كنند .تجميع آرا ،پايان رؤياي ترامپ و هوادارانش بود.
رئيسجمهور جنجالي كه از فرداي برگزاري انتخابات
در ســوم نوامبر بهدنبال برگرداندن نتيجه انتخابات
به نفع خودش بود ،جلســه مشترك كنگره را آخرين
شانس خود ميدانســت چون تجميع آرا و تأييد آنها،
بهمعناي تأييد رسمي برتري بايدن بود .او تالش كرده
بود نمايندگان و ســناتورها را قانع كند كه به تجميع
آرا اعتــراض كنند اما بهخوبي ميدانســت هيچكس
نميتواند جلوي تأييد رسمي پيروزي بايدن را بگيرد.
وقتــي كــه ترامــپ بــه مانــع قانــون خــورد،
زيادهخواهيهايش را از روشي كه هميشه دنبال كرده
بود پيگيري كرد .او از هوادارانش خواست به ساختمان
كنگره در واشنگتن بروند تا بهاصطالح از نمايندگان
و ســناتورهايي كه ميخواهند به نفــع او عمل كنند
حمايت كنند .اما اين درخواست ترامپ ،عمال دستور
حمله به قلب دمكراســي آمريكايي بود .اوباش حامي

پرتكرارترين موضوعاتي است كه روزنامهها به آن پرداختهاند .باوجود
اينكه موضوعات مربوط به همهگيري كرونا و واكسن كرونا ،بهويژه پس
از آغاز فاز اول آزمايش انساني واكســن كرونا در كشور ،همچنان از نظر
اهميت در رتبه اول ايستادهاند اما ردپاي اهميت آلودگي هوا را در بخش
تيتر بهخوبي ميتوان مشاهده كرد ،زيرا در بخش تيتر ،آلودگي هوا رتبه
اول را ميان ۵روزنامه بهدست آورده است .با اينهمه تعدد موضوعات مهم
در ديماه ،ازجمله نخستين سالگرد سقوط هواپيماي مسافربري اوكراين و
كشتهشدن تمامي سرنشينان آن ،بحث واكسن كرونا ومنتفيشدن خريد
واكسن از آمريكا و انگليس ،آغاز غنيسازي اورانيوم 20درصدي در ايران
پس از تصويب سريع طرح اقدام راهبردي توسط مجلس و واكنشهاي
جهاني به آن و ادامه اختالفات بر ســر اليحه بودجه باعث شده تا تمركز
صفحات اول روزنامههاي مورد بررســي از يك يا ۲موضوع روي طيف
گستردهتري از موضوعات قرار گيرد.

موضوع آلودگي
هوا و حواشي آن در
بخش سوژههايي
كه در صفحه
يك روزنامههاي
موردبررسي قرار
گرفتهاند از فراواني
بااليي برخوردار
بوده و رتبه دوم را
بهدست آورده است.
اين موضوع ميان
گزارشها و تيترهاي
منتخب صفحه اول
روزنامهها32 ،بار
تكرار شد ه است

ادامه ،چالشهاي ايجادشــده بر سر جزئيات اليحه بودجه 1400پس
از تصويب كليات آن توسط مجلس از باالترين فراواني ميان مطالبي كه
صفحه يك روزنامهها را پر كردهاند داشته است .نقش سهم درآمدهاي
نفتي در بودجه 1400و بيتوجهي بهاحتمال محققنشدن درآمد نفتي
پيشبينيشده ،احتمال افزايش تورم و فشار معيشتي بر زندگي مردم
در نتيجه تالش دولت براي رفع كسري بودجه و بهطور كلي غيرقابل
اتكابــودن و ناپايداربودن منابع درآمدي كــه در بودجه درنظر گرفته
شده است ،غيرشفاف و غيرواقعيبودن حجم بودجه پيشنهادي توسط
دولت از نظر مجلس ،نامشخصبودن منبع افزايش درآمدها و ايراداتي
از اين دست كه به جزئيات اليحه بودجه وارد است ،ميان مطالب صفحه
يك روزنامههاي بررسيشــده 26بار مورد بررســي قرار گرفته است.
در نهايت ،انتخابات رياســتجمهوري ايران در سال آينده ،گمانهزني
درباره نامزدهاي انتخاباتي احتمالي ،مصوبههاي مجلس درباره شرايط
نامزدهاي انتخاباتي و اظهارنظر حزبهــاي مختلف درباره چگونگي
بهبود وضعيت مشاركت مردمي در انتخابات پيشرو با24بار تكرار ،سوژه
پراهميت ديگر در صفحات اول روزنامهها بوده است .برخالف ماههاي
گذشته كه عكس چهرههايي مانند جو بايدن و حسن روحاني از باالترين
فراواني ميان عكس يك روزنامههاي بررسيشده برخوردار بودند ،چهره
برتر ديماه يك شخص نيست .شدت درگيري شهرها و شهروندان با
آلودگي هوا در نخستينماه زمســتان تا حدي بود كه بخش بزرگي از
عكس يك روزنامههاي بررسيشده به اين موضوع اختصاص پيدا كرده
است؛ عكسهايي از چشمانداز آلوده شهرها ،مناظر دودگرفته شهري
و نيروگاهها و مراكز صنعتي آالينده۸ ،بار در صفحات اول روزنامههاي
موردبررسي تكرار شدهاند تا عنوان چهرهماه دي نصيب آلودگي هواي
كالنشهرهاي ايران شود .پس از آن ،عكسهاي مرتبط با كرونا و واكسن
كرونا به پرتكرارترين عكسيك روزنامهها تبديل شده است.

ترامپ كه تروريستهاي سفيدپوست داخلي هستند،
كنگره را فتح كردند .تصوير سفيدپوست ترسناكي كه
دفتر كار نانسي پلوســي ،رئيس مجلس نمايندگان
را اشــغال كرده يا آن ديگري كه پرچم كنفدراسيون
را در راهروهاي كنگره حمل ميكند ،ســمبل دوران
رياستجمهوري ترامپ اســت؛رئيسجمهوري كه
هر روزش جنجال و چالش تازهاي براي دمكراســي
آمريكايي بــود ،پيش از رفتن آخريــن و عميقترين
جراحت را هم به سمبل دمكراسي در كشورش زد.
فتح كنگره توسط هواداران ترامپ وحشتناك بود اما
غافلگيركننده نبود .حتي کســانی كه اين چهار سال
بهصورت تفننــي رويدادهاي مربوط بــه ترامپ را از
نزديك دنبال كرده بودند هم بهراحتي ميتوانســتند
پيشبيني كنند ترامپ براي نفع شخصي خود ،حتي
حاضر است بنيان آمريكا را هم قرباني كند.
حمله به كنگره ،براي دشمنان آيندهنگر او يك موهبت
اســت .كابوس بازگشــت ترامپ به صحنه انتخابات
رياستجمهوري در سال 2024از همين حاال خواب
دمكراتها را آشــفته كرده اما صدور دستور حمله به
كنگره ،دشــمنان او را اميدوار كرده است كه ترامپ

بهخاطر اين رفتارها ،وجاهت سياسي خود را از دست
بدهد .ارائه قطعنامه اســتيضاح ترامــپ در مجلس
نمايندگان هم به نوعي پيگيري هدف بياعتبار كردن
اوســت .درصورتي كه اســتيضاح ترامپ به سرانجام
برسد ،كه احتمالش بهخاطر مخالفت جمهوريخواهان
و گرههاي قانوني بسيار كم است ،سناتورهاي دمكرات
ميتوانند او را مادامالعمر از سمتهاي دولتي محروم
كنند.
ترامپ ،كه از توييتر هم اخراج شده و كسي صدايش
را نميشنود ،با بزرگترين حماقت دوران زندگياش
خودش را در آســتانه حذف ابدي از سياست آمريكا
قرار داده .اين بهترين پاياني اســت كــه دمكراتها
ميتوانستند تصور كنند.
اما آيا تضميني هست كه ترامپ 4سال ديگر دوباره با
اقبال عمومي مواجه نشــود؟ اگر هواداران ترامپ ،كه
متعصبترينشــان حاضرند بهخاطر او كنگره را فتح
كنند ،دوباره او را انتخاب كنند چه خواهد شــد؟ آيا
دمكراسي آمريكايي ،كه ششــم ژانويه زخم عميقي
برداشــت ،توانايي هضم ترامــپ و هوادارانش را در
خود دارد؟

اين هم از شانس ماست .جايي زندگي ميكنيم
كه سرعت آوار شــدن حوادث و بمباران شدن با
اخبار در آن وحشتناك است .هنوز به خبر و اتفاقي
واكنشي نشان نداده و هضمش نكردهاي ،خبر بعدي از راه ميرسد .فريد زكريا
يكبار گفته بود خاورميانه جايي است كه تاريخ در آن توليد ميشود اما مصرف
نميشود .طبيعتا اين معنا را ميشود به برخورد ما با خبر هم تعميم داد؛ اينجا
كه هستيم آتشفشان توليد اخبار است اما كسي طرفي از آن نميبندد .نه عبرتي
نه كسب تجربهاي .براي همين شايد مرور اخبار اينجا هم الزم و هم بيفايده
است .الزم اســت چون خبرهاي تازه تازه اجازه ندادهاند روي رويدادها كمي
بيشتر تامل كنيم .بيفايده اســت چون ،تا اينها روايت شود ،اتفاقات ديگري
افتاده و اخبار ديگري از راه رسيده و مرور رويدادها شبيه خواندن روزنامهاي
قديمي است؛ بيمزه و كسالتبار .تازه فقط اين هم نيست .مسئله اين است كه
درباره بسياري از آنچه روي ميدهد زياد نميشود و نبايد گفت .بشود و بگويي،
به تريج قباي كسي هم برنخورد ،كي ميخواهد گوش كند .كيست كه اهميت
بدهد .براي همين هم اينجا چند رويداد از ديماه را براي مرور انتخاب كردهام
كه مهمترين نيستند .نه عجيبترين و نه چيز ديگر .شايد انتخابشان فقط
از اينرو كه بوده ميشده چيزكي دربارهشان نوشت .كه به گمانم ارزش كمي
تامل بيشتر داشتهاند و اميدوارم به كسي برنخورد و اميدوارم توجهي جلب كند
و ...اما و اگرهاي ديگر .گرفتاري شدهايم!
يكي از سوژههاي خفهكننده اينماه كه هنوز هم دست از سرمان
اول
برنداشته آلودگي هواست .بايد اعتراف كنم كه ترسناكتر از خود
اين آلودگي ،كه سالهاست با سرماي هوا پيدايش ميشود و با
پايان زمســتان كاهش پيدا ميكند تا سال بعد ،شــيوه برخورد با آن است.
بيتفاوتي و خوابآلودگي غيرمســئوالنه مســئوالن كه باعث ميشود هيچ
چشمانداز اميدواركنندهاي براي حل بحران نداشته باشيم .اينكه راستش را
نميگويند و تصميمي نميگيرند .همه آنچه در سالهاي گذشته درباره بنزين
بيكيفيت و صنايع آالينده شهرهاي بزرگ گفته ميشد ،با وجود ادعاي افزايش
كيفيت بنزين تعطيلي و تغيير كاركرد اغلب آن صنايع ،همچنان سر جاي خود
هست .امروز روز حرف از سوزاندن مازوت است .ميگويند مصرف برق بهدليل
ايجاد مزارع بيتكوين باال رفته و نيروگاههــا بايد با تمام توان كار كنند و آنها
مازوت ميسوزانند و دود ناشي از آن شــهروندان را به كام بيمارستان و مرگ
ميكشد .اگر ســوزاندن مازوت يك در ميان تكذيب شــده ،قضيه استخراج
بيتكوين تكذيب هم نشده .حاال ما ماندهايم و معماهاي الينحلي كه نه كسي
توضيح درستي برايشان ميدهد ،نه خبري از حل و رفعشان ميرسد .راستش
متوجه نميشــوم چرا رســانهها پيگير ماجرا نميشــوند و تــه و توي آن را
درنميآورند .رســانهها هم يعني همين روزنامهها و خبرگزاريها و نه صدا و
سيما .كاش يكي ميگفت كه مازوت 50سال ديگر تمام ميشود .كه طرحهاي
محيطزيستي  20سال ديگر جواب ميدهد .اغلب كشورهاي توسعه يافته تا
10و نهايتا 20سال ديگر حتي خودروهاي بنزينسوز را كنار خواهند گذاشت.
آلمان اعالم كرده كه ســال  2020بيش از نيمي از برق خود را از انرژيهاي
تجديدپذير توليد كرده .اين رقم در سال پيش از آن 46.1درصد بوده .حاال ما...
بايد منتظر باشيم باران بعدي كي خواهد آمد و باد كي خواهد وزيد تا بتوانيم
نفسي بكشيم.
صحبتهاي اخير فرمانده محترم نيروي انتظامي تهران بزرگ
دوم
درباره انتشار تصاوير ســرقت و درگيري اراذل ،اگرچه تازگي
نداشت اما همچنان قابل تامل بود .بايد اعتراف كنم بار اول كه
خبر را خواندم فكر كردم درست متوجه نشدهام .اما وقتي دوباره آن را خواندم و
منابع خبر را چك كردم ،ديدم ،بله! درســت خواندهام .سردار رحيمي درباره
انتشار تصاويري كه ذكرش رفت گفتهاند« :اين اقدامات تالش افراد مغرض و
معاند براي تشويش اذهان عمومي است كه با انتشار يكسري كليپهاي سرقت
و درگيري اراذل و اوباش سعي در برهم زدن آرامش رواني مردم دارند» .با عرض
پوزش از ســردار رحيمي بايد بگويم آرامش و امنيت واقعي با منتشر نكردن
تصاوير بزهكاري حاصل نميشود .انتظار اينكه منتشركنندگان تصاوير تشويق
و حمايت شوند كه زيادي خوشخياالنه است ،اما اينكه آنها را منع كنيم هم
طعم گرم و شــيرين آرامش و امنيت را نميدهد .مردم اين را ميگذارند كنار
صحبتهاي سردار قاسم رضايي ،جانشين فرمانده نيروي انتظامي ،كه گفته
بودند ماموران ،دست و پاي افرادي كه قمه دستشان است را در هنگام بازداشت
بشــكنند .آن حرفها با نقدهايي از طرف كارشناسان حقوقي و فعاالن مدني
همراه شد .اگرچه ســردار رضايي مرداد همين امســال در ستاد فرماندهي
يگانهاي ناجا و در ميان همكارانشان گفته بودند« :نيروي انتظامي بايد نقش
آرامشبخش را در جامعه ايفا كند .هماكنون رويكرد اجتماعي يكي از مؤثرترين
تاكتيكهاست كه با اشاعه مردمي بودن پليس در جامعه از طريق رسانهملي،
فضاي مجازي و انجام برنامههاي فرهنگي و مذهبي ،توانسته در مواقع بحران
آسيبها را كاهش دهد» .تقاضاي ما و احتماال غالب شهروندان اين است كه
نيروهاي پرتالش انتظامي نقش آرامشبخشي در جامعه را جديتر بگيرند و بر
رعايت حقوق اوليه حتي مجرمان ،تأكيد داشته باشند.
و باالخره خبر آخر كه ميخواهم آن را به ثبتنام علي كريمي براي
سوم
انتخابات رياست فدراسيون فوتبال اختصاص بدهم .علي كريمي
بازيكن باسابقه و شناخته شدهاي است و نياز به رزومه و معرفي
ندارد .اينكه با توجه به قوانين و ضوابط ميتواند بهعنوان نامزد رياست فدراسيون
فوتبال در انتخابات مجمع حضور پيدا كند را بايد ماند و ديد .اما اجازه دهيد بگويم
شخصا خوشحال شدهام كه او قدم پيش گذاشــته است و اگر انتخاب شود هم
خوشحالتر خواهم شد .شايد منتقدان و رقبايش بگويند كريمي سابقه مديريت
فوتبال ندارد .اما ما با كمال تأسف سابقه مديريتي بقيه عزيزان اين عرصه را هم
ديدهايم .از همين حاال ميتوان مطمئن بود كه هر يك از نامزدهاي نامآشناي اين
انتخابات اگر به رياست فدراسيون برسند ،در بر همان پاشنه قبلي خواهد چرخيد.
علي كريمي حداقل ميتواند در تبليغ براي خودش بگويد كه ســالها سابقه
پرانتقاد ورزشــي در كارنامه ندارد .كه منافع مادي و شهرت فدراسيون برايش
وسوسهكننده نيست .و دلش براي فوتبال ميســوزد .امتيازاتي كه هيچيك از
رقبايش ندارند .تازه اگر مهدي مهدويكيا هم در كنار علي كريمي قرار بگيرد،
شايد پس از 20سال ،دوباره فدراسيوني داشته باشيم كه روابط بينالمللي فوتبال
را متوجه ميشود و دغدغه توسعه دارد .البته كه شانس زيادي براي علي كريمي
قائل نيستم .او حتي اگر تأييد صالحيت هم شود ،در ميان البيبازها و رأيهايي
كه از مسير رابطهبازي و سياسيكاري بهدست ميآيند راه به جايي نخواهد برد.
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هراس دوباره جنگ

پوگفت با دكتر حامد حسيني ،مدير مركز كارآزمايي باليني دانشگاه علوم پزشكي تهران درباره رونمايي از واكسن ايراني كرونا
گ 

آوين آزادي
روزنامهنگار

چرا دوباره كار به اينجا كشيد؟

چيزي به آغاز رياستجمهوري جو بايدن نمانده است .دونالد
ترامپ رئيسجمهــور كنوني آمريكا امــا همچنان در تالش
است تا مناسبات خاورميانه را تا آخرين روز رياستجمهوري
خود تغيير دهد و كار را براي دولت تازه  -شايد  -دشوار كند.
فضاســازيهاي چند روز اخير در خاورميانه نشانگر اين است
كه عربســتان و رژيم صهيونيستي خواســتار درگيري ايران
و آمريكا هســتند .محمدجواد ظريف ،وزيــر امور خارجه در
پاسخ به اين التهابها در توييتر خود نوشته است كه عواملي
در اسرائيل در تالشــند تا آمريكا را به جنگ با ايران بكشانند؛
«اطالعات تازه از عراق حاكي از آن است كه عوامل آتشافروز
اســرائيل در حال توطئهچيني براي حمله بــه آمريكاييها
هســتند تا ترامپ را به بهانهاي ســاختگي در مخمصه جنگ
گرفتار كنند».

بار ديگر علم دســت بشر را گرفت .بعد از يك ســال اندوه و رنج ،بهترين
مرضيه ثمرهحسيني
صحنههايي كه از قاب رسانهها پخش ميشــود ،لحظه تزريق واكسن به
روزنامهنگار
داوطلبان پير و جواني است كه به جاي آنكه از درد هنگام تزريق ،خم به ابرو
ك را در تاريخ ثبت ميكند .جهان ،امروز اميدوارانه مشغول
ن زير ماس 
بياورند ،برق چشمانشان ،لبخندهاي پنها 
واكسيناسيون كروناست و هيچچيز از ميزان خوش بودن اين خبر نخواهد كاست؛ چرا كه از يادها نخواهد رفت
كه ميليونها انسان در جنگ كرونا جانشان را از دست دادند و ميليونها نفر ديگر داغدار آنها شدند.

بايد اين اطمينان
را داد كه اگر تيم
واكسن ايراني
در طول مسير به
ايمني و اثربخشي
واكسن مطمئن
نباشد ،اجازه
نخواهد داد كه
جلوتر برود ،مگر
آنكه اصالحات با
دقت انجام شود.
بهنظر ميرسد
اين حداكثر كاري
است كه يك
تيم پژوهشي و
داروسازي ميتواند
انجام دهد .اميد
داريم اين تالشها
اعتماد مردم را
جلب كند

بهاحتمال 95درصد جنگي در كار نخواهد بود

بعيد است كار به رويارويي نظامي برســد .حسن بهشتيپور
در پاسخ به اين ســؤال كه چقدر احتمال دارد با آمريكا وارد
جنگ شويم به همشــهري توضيح ميدهد« :نميتوان براي
بررسي احتمال جنگ بين ايران و آمريكا حكم كلي صادر كرد.
براي رسيدن به نتايج درســت بايد در گام اول يك بازه زماني
مشخص را براي بررسي دادهها درنظر گرفت .در گام دوم هم
بايد درصد تعيين كرد .احتمال برايندي است بين صفر و يك؛
نميتوان براي پيشبيني واقعــهاي 100درصد يا صفر درصد
اطمينان حاصل كرد» .از ســوي ديگر ايــن تحليلگر تأكيد
ميكند كه اين معادله دو ســر دارد و نميتوان آمريكا يا ايران
را متغيرهاي مستقلي درنظر گرفت .ممكن است در يك بازه
زماني خاص آمريكا اصال بناي جنگ نداشته باشد اما اقدامي از
ايران اين كشور را تحريك كرده و جنگ را رقم بزند يا برعكس.
او با تأكيد بر اينكه براي داشتن تحليل درستي از شرايط بايد
همه ابعاد ماجرا را درنظر گرفت ادامه ميدهد« :با لحاظ كردن
همه نكاتي كه گفتم ،بهنظر ميرسد در يكماه آينده و تا پايان
رياستجمهوري ترامپ95 ،درصد بين ايران و آمريكا درگيري
نظامي رخ نخواهد داد».

اثربخشي واكسنهاي كرونا متغير است

نهــم ديماه كه نخســتين
تزريق واكســن ايراني كرونا
با نام واكســن «كــوو ايران
بركت» انجام شــد ،نيز در
تاريخ به ياد ماند .واكســن
شركت شفا فارمد ،نخستين
واكســن كروناي ايراني اســت كه مجوز سازمان غذا و
دارو و كميته ملي اخــاق را دريافت كرده و هماكنون
در مرحله فاز يك انســاني اســت .پيشبيني شده كه
درصورت موفقيــت پژوهشها ،اواخر بهار ،واكســن
توليد داخل به توليد انبوه برسد .مدير مركز كارآزمايي
باليني دانشگاه علوم پزشــكي تهران ميگويد :واكسن
كشتهشــده شــفا فارمد جزو دســته واكســنهاي
غيرفعالشده است كه نمونههاي مشابه آن در سراسر
دنيا از جمله در كمپانيهاي سينوفارم و سينووك چين
و باهارات هندوستان استفاده ميشود .محصوالت اين
كمپانيها هماكنون در كشورهاي زيادي از جمله حوزه
خليجفارس ،تركيه ،آمريكاي جنوبي ،برزيل و جمعيت
بزرگ چين مجوز استفاده دريافت كردهاند.
تاكنون 3واكســن فايزر-بيونتك ،مدرنا و آكسفورد-
آسترازنكا مجوز اضطراري سازمان بهداشت جهاني را
دريافت كر دهاند .همين موضوع شك و گمانهايي درباره
كارايي پايين واكســنهاي ديگر به ميان آوردهاست.
بهخصوص در ايران صحبت از بيكيفيتي و عوارض باالي
واكسنهاي چيني ميشود كه دولت در زمينه واردات
آنها مشغول رايزني است .دكتر حامد حسيني ميگويد
براي اطالع از اثربخشــي و عوارض هر واكسني بايد به
مقاالت علمي رجوع كرد كه هر كــدام از كمپانيهاي
سازنده واكســن ،آنها را در ژورنالهاي مختلف چاپ
كردهاند .دركل نميتوان دقيقاً براي اثربخشي عددي
تعيين كرد .هر چه زمان ميگــذرد ،امكان دارد اعداد
كوچك و بزرگ شوند و نميتوان بهطور دقيق واكسن x
را با  yمقايسه كرد و گفت كه اثربخشتر است .اثربخشي

واكسنها در فاز 3مطالعه انجام ميشود .نگاه ميشود
كه چه درصد از افرادي كه واكسنزدهاند ،مبتال نشدهاند
و چه درصد از افرادي كه واكسن نزدهاند يا واكسننما
زدهاند ،مبتال شــدهاند2 .عدد بهدســت ميآيد؛ يعني
ميگويد از اين 20هزار نفر در گروه اول 10نفر كوويد
گرفتهاند .از 20هزار نفر گروه مقابل 30نفر مبتال شدهاند.
بنابراين واكسن اثربخش بوده و توانسته 20ابتال را كم
كند.
طبق صحبتهــاي ايــن اپيدميولوژيســت ،هر چه
مطالعهاي جلوتر ميرود ،اعداد اثربخشيماه 2باماه3
و همينطور بامــاه 4و ...تغيير ميكند ،چون اعداد ابتال
فرق دارند؛ يعني ممكن اســت تا مــاه60 ،2نفر مبتال
شــوند ،ماه68 ،3نفر و ماه72 ،4نفر .پــس نميتوان
بدون پيگيري گفت فالن واكسن 80درصد اثربخشي
دارد .امكان دارد اثربخشــي آن بعــد از 4ماه پيگيري
85درصد شــود و در ماه 6به 76درصد برسد .اما طبق
اعالم سازمانهاي رگوالتوري مانند سازمان بهداشت
جهاني ،در اين شــرايط خاص ،واكسنهايي كه بيش
از 50درصد اثربخش باشند ،واكسن مطلوبي هستند.
در اين ميان واكســنهايي كه اثربخشــي آنها بيش از
70درصد اســت ،كانديداهاي خوبي براي استفاده در
جمعيتهاي بزرگ هستند.
موضوع ديگري كه با ممنوعيت واكسنهاي انگليسي
و آمريكايي در ايران باعث نگراني مردم شــده اســت،
عوارض واكسنهاي چين و هند است كه گفته ميشود
بيشتر از واكسنهاي ديگر است .در مقاالتي كه تاكنون
نوشته شده ،از قرمزي ،درد ،تب و حساسيت پوستي تا
عوارض جديتر واكسنهاي كرونا گزارش شده است.
مدير مركز كارآزمايي باليني دانشــگاه علوم پزشكي
تهران ،عوارض واكسن را به 2دســته تقسيم ميكند:
عوارضي كه در مطالعه رخ ميدهنــد و به آنها رخداد
گفته ميشود؛ يعني حين مطالعه به وقوع ميپيوندند.
زيرمجموعهاي از اينها به واكسن مرتبط هستند و دسته
ديگر ربطي به واكسن ندارند و بهويژه وقتي مطالعه در

مروري بر واكنشهاي جهاني به آغاز
ي 20درصدي ايران
غنيساز 

روسها و چينيها
در واكنش به
غنيسازي
20درصدي ايران
همانطور كه انتظار
ميرفت واكنشي
متعادلتر از خود
نشان دادند.
هوا چو اينگ،
سخنگوي وزارت
خارجه چين
در كنفرانسي
خبري در واكنش
به ازسرگيري
ي اورانيوم
غنيساز 
20درصد از سوي
ايران خواستار
خويشتنداري
و آرامش شد و از
تمامي طرفهاي
حاضر در برجام
درخواست كرد از
برداشتن گامهايي
كه باعث تشديد
تنش ميشود،
خودداري كنند

غنيســازي 20درصدي
سمیرا رحیمی
اورانيوم در ايران از نيمه
روزنامهنگار
ديمــاه آغــاز شــد .در
راستاي اجراي مصوبه جديد مجلس شوراي اسالمي
كليد غنيســازي 20درصــدي اورانيــوم در ايران از
14ديماه زده شــد .اين مصوبه با نام «اقدام راهبردي
براي لغو تحريمها و صيانت از منافع ملت ايران» دولت
را مكلف كرد تا در راستاي مقابله با تحريمها ،غنيسازي
20درصدي اورانيوم را در دســتور كار خود قرار دهد.
همچنين سازمان انرژي اتمي ايران مكلف شده است
تا از سانتريفيوژهاي پيشرفته نسل  6براي غنيسازي
اورانيوم استفاده كند .گفته ميشود قرار است از اورانيوم
توليد شده در اين فرايند براي سوخت رآكتور تحقيقاتي
تهران كه توليد راديوداروها را بهعهده دارد اســتفاده
شود .اين اقدام ايران اما با واكنشهاي جهاني فراواني
مواجه شد و موجي از نگرانيها را در غرب بهوجود آورد.
ساعاتي پس از اعالم آغاز غنيسازي 20درصدي توسط
ايران ،رافائل گروسي مديركل آژانس بينالمللي انرژي
اتمي اين خبر را تأييد كرد و اتحاديــه اروپا اين عمل
را انحرافي قابــل مالحظه از تعهــدات برجامي ايران
توصيف كرد.
روسها و چينيهــا اما همانطور كــه انتظار ميرفت
واكنشي متعادلتر از خود نشان دادند .هوا چو اينگ،
ســخنگوي وزارت خارجه چين در كنفرانسي خبري
ي اورانيوم 20درصد
در واكنش به ازسرگيري غنيساز 
از سوي ايران خواستار خويشتنداري و آرامش شد و
از تمامي طرفهاي حاضر در برجام درخواســت كرد
از برداشــتن گامهايي كه باعث تشديد تنش ميشود،
خودداري كنند .بهگفته اينگ ،مؤثرترين اقدام اين است
كه همه طرفهاي درگير ،آمريكا را وادار كنند تا بدون
هيچ شرطي به توافق هستهاي برگردد و همه تحريمها
را بردارد ،اقدامي كه ميتواند توافق را به مسير درست
خود بازگرداند.
ماريا زاخارووا ،ســخنگوي وزارت امور خارجه روسيه
هم اعالم كرد غنيســازي 20درصدي اورانيوم ايران
نقض پيمان عدمگسترش سالحهاي هستهاي نيست
و اين اقــدام ايران را نتيجه تحريمهــاي آمريكا اعالم
كرد .بهگفته او اين اقدام ايران هيچ ارتباطي با رعايت
تعهدات در برجام و ان پي تي نــدارد و از اين نظر هيچ
ايرادي به ايرانيها وارد نيســت .بهگفته زاخارووا همه
مواد غنيشده تا سطح 20درصد تحت كنترل آژانس
بينالمللي انرژي اتمي قرار دارد و آژانس هيچ شواهدي
از تبديل آن براي بهكارگيري براي اهداف اعالم نشده
ناقض پيمان ان پي تي گزارش نكرده است .همچنين
ميخاييل اوليانوف ،نماينده دائم روسيه در سازمانهاي
بينالمللي در وين گفــت :اين اقدام با عاديســازي
برجام ،برگشتپذير است .روسيه از اقدام ايران ذوقزده

ميان جمعيتهاي خيلي بزرگ انجام ميشــود ،ثبت
ميشوند .اين دسته مانند خيلي از اتفاقاتي هستند كه
روزمره در جمعيتهاي انساني ديده ميشوند و اگر آنها
را به تزريق واكسن منتسب كنيم ،علمي نيست.
آزمايش فاز  3واكسن كوبا در ايران اتفاق عجيبي
نيست

در كنار ساخت واكسن داخلي و واردات واكسن از چين
و به گماني هم از هند ،وزير بهداشت خبر داد كه كارهاي
ساخت واكسن مشــترك ايران و كوبا بهصورت جدي
دنبال ميشــود و احتماالً بهار سال آينده به توليد انبوه
برســد .طبق اطالعات موجود ،مطالعــات فاز يك اين
واكسن از سوي مؤسسه دولتي فينلي كوبا انجام شده و
فاز 2نيز در حال اتمام است .فاز سوم در جمعيتي 50هزار
نفري از ايرانيان انجام خواهد شد .اين موضوع نيز نگراني
بسياري ايجاد كرده اســت .نظر مدير مركز كارآزمايي
باليني دانشگاه علوم پزشكي تهران در اينباره اين است
كه اين اتفاق عجيبي نيست :بسياري از كمپانيهاي ديگر
نيز فاز 3را به اين دليل كه به تنوع جمعيتي دسترسي
داشته باشند ،در كشــورهاي ديگر انجام دادهاند .البته
بايد كشــور محل آزمايش كامــ ً
ا در جريان مطالعات
پيشباليني و فازهای1و  2آن كمپاني قراربگيرد و بعد از
تأييد سازمان غذا و دارو و نهادهاي علمي و اطمينان از

اثربخشي مطلوب واكسن ،اين اجازه صادر شود.
محصول غيرمؤثر و ناايمن عرضه نخواهيمكرد

بحــران كرونا ،جهاني اســت و با همــكاري جهانيان
ريشهكن خواهد شد .بر اين اساس ايران بايد به سرعت
به ســمت واكسيناســيون برود .تأكيد مســئوالن بر
واكسيناسيون عمومي با واكســن توليد داخل است،
اما بهنظر ميرسد مردم هنوز قانع نشدهاند كه واكسن
ايراني ايمنــي الزم را ايجاد خواهدكرد .مســئول تيم
نظارت بر آزمايشهاي انســاني واكســن كــوو ايران
ميگويد :در فاز يك انســاني ،نفر به نفر بــه ما اجازه
ميدهند كه جلــو برويم .ما بــه دور از هيجان و طبق
زمانبندي پژوهشي كه مشخص است و در سامانه ثبت
كارآزمايي باليني شركت شــفا فارمد درج شده ،پيش
ميرويم .در اين سامانه ،تمام پروتكلها با همه جزئيات
و زمانبنديها و تعداد افراد مشخص شده است .در فاز2
نيز به همين ترتيب عمل خواهيمكرد .بايد اين اطمينان
را داد كه اگر تيم ما در طول مسير به ايمني و اثربخشي
واكسن مطمئن نباشــد ،اجازه نخواهد داد كه جلوتر
برود ،مگــر آنكه اصالحات با دقت انجام شــود .بهنظر
ميرسد اين حداكثر كاري است كه يك تيم پژوهشي و
داروسازي ميتواند انجام دهد .اميد داريم اين تالشها
اعتماد مردم را جلب كند.

سرايتپذيريگونه جديدكرونا
نگرانكننده است

يك خبر هستهاي

بهاي جنگ براي هر دو كشور گزاف است

بهشتيپور كه معتقد است احتمال وقوع جنگ هماكنون كمتر
از 5درصد است در توضيح استدالل خود ميگويد« :در آمريكا
تصميمگيرنده نهايي رئيسجمهور اســت .فعال ترامپ فرمان
نهايي را صادر ميكند؛ رئيسجمهوري كه خود در شــرايط
متزلزلي قرار دارد .حتي اگر فرض كنيم فكر جنگ محدود و در
مقياس كوچكي در سر آمريكا وجود دارد من بر اين باورم كه
از آنجا كه آمريكا ميداند ممكن است آغاز آن تبديل به جنگي
فراگير شود ،از آن  -حداقل در شرايط كنوني كشورش -پرهيز
ميكند» .اين تحليلگر ادامه ميدهد« :ترامپ تحت فشــار
استيضاح و دموكراتها قرار دارد؛ دستور جنگ در اين شرايط
بعيد است توســط او صادر شــود .چرا بايد آمريكا براي خود
دردسر جديدي ايجاد كند؟»
از سوي ديگر بهشتيپور تأكيد ميكند كه اين كشور مثل همه
كشورها با كرونا درگير اســت و تاكنون 374هزار مرگ در آن
بر اين اساس ثبت شــده و با 30ميليون نفر نيروي بيكار شده
مواجه شده اســت؛ همين موضوعها احتمال عدموقوع جنگ
را تقويت ميكند.

چ
هره دی

مطالعات كوو ايران بهصورت شفاف در دسترس است

شايعه درگيري نظامي ايران و آمريكا چرا و
چگونه شكل گرفت؟

احتمال وقوع درگيري نظامي ميان ايران و آمريكا هر چند وقت
يكبار باال ميرود .سال گذشته بعد از عمليات ترور و شهادت
سردار قاسم سليماني ،ايران به پايگاه نظامي عيناالسد آمريكا
در عراق حمله كرد و آن را هدف موشــك قرار داد .اين پاسخ
موشكي ،احتمال وقوع جنگ بين ايران و آمريكا را دوباره باال
برد و نتيجه اين التهاب هم همان اتفاق تلخ اصابت موشك به
هواپيماي مسافري اوكرايني بود كه داغ آن بعد از گذشت يك
سال هنوز تازه است .حاال دوباره برخي اقدامات بهانه افزايش
تنش شــده اســت .مقامهاي آمريكايي در روزهاي اخير در
عمليات رواني مدعي شــدهاندكه به اطالعاتي درباره آمادگي
ايران براي حمله به نظاميان اياالت متحده و منافع متحدان آن
در عراق يا ديگر مناطق خاورميانه دست پيدا كردهاند .در ادامه
تنشها هم بعضي از اقدامهاي آمريكا مثل ورود بمبافكنهاي
بي 52و ناوهواپيمابر نيميتز هم به بسترســازي در اين حوزه
كمك كرده است .اين حجم از التهاب در كنار سالگرد شهادت
سردار قاسم سليماني ،همه و همه دســت بهدست هم داد و
دوباره اضطراب وقوع جنــگ را افزايش داد .اما آيا بين ايران و
آمريكا جنگ ميشود؟ حسن بهشتيپور ،تحليلگر وكارشناس
مسائل خاورميانه بر اين باور است كه احتمال درگرفتن جنگ
بين دو كشور تا پايان رياستجمهوري ترامپ كمتر از 5درصد
است.

ای
ن شماره

درنگ
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رئيس آزمايشگاه مرجع كشوري كوويد 19-در انستيتو پاستور :با توجه به
انتشار سريع ويروس در كشورهاي مختلف ،امكان ورود آن از مقاصد متعدد
وجود دارد
نيست اما دليلي براي بزرگنمايي موضوع وجود ندارد
زيرا برنامه هســتهاي ايران همچنان شــفاف و قابل
راستيآزمايي است.
دولت ژاپن اما نســبت به اقدام ايران ابراز نگراني كرد.
كاتسونوبو كاتو ،دبير كابينه و سخنگوي دولت ژاپن در
واكنش به اقدام ايران اعالم كرد دولت ژاپن نگرانيهاي
شــديدي درباره اين اقــدام دارد و آن را نقض توافق
هستهاي ميداند.
اتحاديه اروپا بهعنوان هماهنگكننده اصلي برجام كه
بارها مقامات ايران را از افزايش ميزان غنيسازي برحذر
داشته است هم پيش از تأييد نهايي آژانس بينالمللي
انرژي اتمي نسبت به آغاز غنيسازي ايران ابراز نگراني
كرد .پيتر استانو ،سخنگوي دستگاه ديپلماسي اتحاديه
اروپا گفت آغاز غنيسازي 20درصدي اورانيوم توسط
ايران نشانه مهمي از خروج ايران از تعهدات برجامياش
خواهد بود؛ زير پا گذاشتن تعهداتي كه مفاد تعهدات
عدمگسترش تسليحات هستهاي را به چالش ميكشد.
او تأكيد كرد طرفيــن امضاكننده بايد از برداشــتن
هرگامي كه برجام را به چالش بكشد اجتناب كنند زيرا
توافق هستهاي تا زماني كه تمام طرفها به تعهداتشان
عمل كنند زنــده خواهد مانــد .بنياميــن نتانياهو،
نخستوزير رژيم صهيونيستي از ديگر افرادي بود كه
بالفاصله به خبر غنيسازي واكنش نشان داد و بار ديگر
مدعي شد كه تهران در پي توســعه برنامه هستهاي با
اهداف نظامي است و افزود تلآويو هرگز اين امكان را
به ايران نميدهد .واكنش وزارت خارجه اياالت متحده
آمريكا هم مشابه رژيم صهيونيستي تند و تهاجمي بود.
ســخنگوي وزارت امور خارجه آمريكا اين اقدام ايران
را «تالشي آشــكار براي باجگيري هستهاي» اعالم و
تأكيد كرد كه آمريكا و جامعه جهاني رفتارهاي ايران
را مورد ارزيابي قرار خواهند داد .آمريكا در جديدترين
واكن 
ش خود نسبت به غنيسازي اورانيوم توسط ايران
و همچنين نسبت به اظهارات احمد اميرآبادي فراهاني،
عضو هيأت رئيســه مجلس مبني بر اخراج بازرســان
آژانس انرژي هستهاي در بيانيهاي اعالم كرد اين نوع
سياســت موضع ايران را تقويت نخواهــد كرد .مايك
پمپئو ،وزير امور خارجه آمريكا در اين بيانيه با تأكيد
دوباره بر ادعاي پيشين خود گفت اين تهديد ايران حتي
فراتر از نقض برجام است .ايران براساس پروتكل الحاقي
ان پي تي ملزم اســت به بازرســان آژانس اتمي اجازه
دسترســي دهد و نقض اين الزامات فراتــر از اقدامات
پيشين ايران در تناقض با تعهدات هستهاي برجام است.

كرونا همچنان جلوتر از بشر حركت ميكند .درحاليكه چين هنوز نپذيرفته شهر ووهان
آرام محمدي
منشأ ويروس كوويد  19-بوده است ،جهش جديد كرونا اينبار كروناي انگليسي نام گرفت
روزنامهنگار
و در سرعت سرايتش روي كروناي چيني را سفيد كرد .از زمان درز اخبار اين گونه جديد،
انگليس مجبور شد قرنطينه سراسري برقرار كند و محدوديتهاي سختگيرانهاي در سراسر اين كشور اعمال شد.
كشورهاي بسياري پروازهاي خود را به روي بريتانيا بستند و در ايران نيز پرواز به اين كشور بهصورت رفت و برگشت
و همچنين پرواز غيرمستقيم از بريتانيا به استانبول و بعد به ايران ممنوع اعالم شد .با وجود اين تدابير ،در شانزدهم
ديماه اعالم شد كه نخستين مورد كروناي جديد در بدن فردي شناسايي شده كه از انگليس به كشور بازگشته است!
مبادي ورودي بايد به دقت كنترل شود

رئيس آزمايشگاه مرجع كشوري
كوويد 19 -در انســتيتو پاستور
با بيــان اينكه تاكنــون اطالعات
قطعي در مورد شدت بيماريزايي
واريانت جديد مطرح نشده است،
درباره مشخصات گونه جديد كرونا
ميگويد :واريانت جديد ويروس عامــل كوويد19 -يا همان
واريانت انگليسي كه براي نخستين بار در سپتامبر 2020در
كشور انگلستان شناسايي شده است داراي 23جهش جديد
در ژنوم خود است كه از اين بين 8جهش در پروتئين اسپايك
ويروس (مسئول اتصال ويروس به گيرنده سلولي) است .تصور
ميشود اين جهشها موجب تسهيل اتصال ويروس به سلول
شده باشند و ويروس جديد داراي سرايتپذيري بيشتري نسبت
به واريانتهاي قبلي اســت .دكتر مصطفي صالحي وزيري با
بيان اينكه تاكنون اطالعات قطعي در مورد شدت بيماريزايي
واريانت جديد مطرح نشده ،ميافزايد :تصور ميشود اصليترين
نگراني درباره گونه جديد كرونا ،سرايتپذيري آن است نه شدت
بيماريزايي .با توجه به انتشار ســريع ويروس در كشورهاي
مختلف ،امكان ورود آن از مقاصد متعدد وجود دارد ،بنابراين
كنترل مبادي ورودي بايد يكي از اصليترين اقدامات باشد.
واكسيناسيون راه مهار كروناست

كروناي انگليسي امروز در بسياري از كشورهاي دنيا ،از بريتانيا
كه منشأ آن بوده تا آمريكا ،آفريقاي جنوبي ،استراليا ،كشورهاي
آسيايي ،امارات ،تركيه و ،...مشاهده شــده و شمار مبتاليان
و نيز شمار قربانيانش با ســرعت رو به افزايش است .بهدنبال
آنكه اعالم شد گونه جديد تا 70درصد سريعتر از گونه موجود
ســرايت ميكند ،اين ترس بهوجود آمده كه كنترل اين گونه
بسيار سختتر باشد .در اين ميان نگرانيهاي بسياري درباره
مقاومت اين گونه دربرابر واكسنهاي كرونا نيز مطرح شده است.
عضو هيأت علمي مركز تحقيقات بيماريهاي نوپديد و بازپديد
انستيتو پاستور ايران درباره كارايي واكسنهاي كرونا دربرابر
اين جهش جديد ميگويد :بهنظر ميرسد واكسنهاي موجود
عليه واريانت جديد كارايي داشته باشــند ،ولي روشنشدن

قطعي اين موضوع نيازمند مطالعات ويروسشناسي است كه
در دست انجام اســت .كارايي واكسن نيز مستلزم كاملشدن
مطالعات باليني است و هماكنون نميتوان بهطور قطع در اين
خصوص اظهارنظر كرد.
از ابتداي شيوع كرونا همواره اين سؤال مطرح بوده كه آيا ابتال به
كرونا ،فرد را دربرابر ابتالي مجدد مصون ميدارد؟ حال كه گونه
جديد نيز شناسايي شده است ،اين سؤال بيشتر مطرح ميشود.
صالحي وزيري بهعنوان ويروسشناس معتقد است« :احتمال
عفونت مجدد مطرح است و بسته به پاسخ سيستم ايمني افراد
متفاوت است» .در اين ميان آنچه نگرانكننده است اين است كه
سالمندان بهدليل ضعيفشدن كاركرد ايمني بدنشان در معرض
خطر بيشتري قرار دارند .بر همين اساس است كه كشورهاي
بسياري ،واكسيناسيون را به ســرعت و در سطح وسيعي در
دستوركار قرار دادهاند .واكسيناسيون با واكسنهاي مؤثر ،بدن
را براي مقابله با عفونت آموزش ميدهــد و با وجود آنكه اين
واكسنها جديد هستند و هنوز درباره عوارض بلندمدت آنها
نميتوان نظر داد ،اما بيشتر محققان اذعان دارند خطر واكسنها
دربرابر منافعي كه دارند ،كم و حتي بسيار ناچيز است.
همكاري مردم و دولت بايد تا پايان پاندمي ادامه يابد

آمار مرگومير كرونا خوشــبختانه در كشور ما كاهش يافته،
از طرفي مطالعات باليني واكسن ايراني تا اين لحظه بهخوبي
طي شده اســت .اما تا توليد انبوه واكسن داخلي حداقل 5ماه
مانده است .در اين شرايط همچنان اپيدميولوژيستها نگراني
بسياري دارند و معتقدند نبايد خطر را دستكم گرفت .تأكيد
آنها بر اين است كه تنها راه غلبه بر كرونا و قطع زنجيره شيوع
آن رعايت بهداشت در سطح جامعه و تأمين سريع واكسن مؤثر
است .عضو هيأت علمي انستيتو پاستور ايران ميگويد كماكان
مهار و كنترل بيماري كوويد 19 -نيازمند همكاري همهجانبه
مردم و دولت اســت و اين همكاري بايد تا پايان پاندمي ادامه
يابد .بنا به تأكيد متخصصان حوزه پزشكي و درمان ،در شرايط
كنوني ،واكســنهاي مورد تأييد مراجع بهداشتي بينالمللي
بهترين واكسنها هستند و بايد با واردات هر چه سريعتر اين
واكسنها ،ايران نيز واكسيناسيون عمومي را در پيش گيرد تا
كرونا ريشهكن شود.
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دكتر مصطفي رجبيمشهدي ،سخنگوي صنعت برق :استفاده از
مازوت در نيروگاههاي تهران كمتر از  6تا 7درصد است كه عدد قابل
توجهي نيست
مازوت نوعي نفت كوره است كه كيفيت پايين و ويسكوزيته بااليي دارد
خدیجه نوروزی
و در نيروگاههاي حرارتي و موارد مشابه از آن استفاده ميشود .اين ماده
روزنامهنگار
توليدي در ايران براي گرمكردن بويلرها (ديگ بخار) جهت توليد بخار
در نيروگاههاي حرارتي مورد استفاده قرار ميگيرد چراكه گرماي سوختن بسيار بااليي دارد و به نسبت گاز
سوخت ارزانتري است .اما مشكلي كه وجود دارد اين است كه در اثر سوزاندن مازوت گاز سمي so2توليد
ميشود كه اين گاز در غلظتهاي پايينتر ،درد قفسه سينه ،مشكالت تنفسي ،قرمزي چشم و افزايش احتمال
بروز بيماريهاي قلبي و تنفسي را بهعلت آلودگي هوايي كه ايجاد ميكند به همراه دارد .اين روزها كه عالوه بر
كرونا درگير آلودگي هوا نيز شدهايم زنگنه ،وزير نفت خبر از سوزاندن مازوت داد و گفت اگر مردم ميخواهند
مصرف مازوت كاهش پيدا كند اين كار منوط به مصرف كم برق اســت .اين موضوع در حالي است كه كشور
صادرات برق دارد تا جايي كه اردكانيان ،وزير نيرو گفته اگر قراردادهاي خود را متوقف كنيم از يك درآمد
ارزي محروم ميشويم كه صنعت برق ما در اين شرايط تحريمي به آن بسيار احتياج دارد .در ادامه گپ و گفت
با دكتر مصطفي رجبيمشهدي معاون برنامهريزي و امور اقتصادي توانير و سخنگوي صنعت برق درباره الزام
مصرف مازوت در نيروگاهها و ميزان آلودگيهاي زيستمحيطي كه در كالنشهرها بهوجود آورده را ميخوانيد.
ابتــدا بگوييد
كــدام وزارتخانــه مجوز
سوخت نيروگاهها را صادر
ميكند؟

در زمان ســاخت نيروگاهها
مشخص ميشود كه آنها از چه
سوختي ميتوانند استفاده كنند و در همان مرحله از وزارت
نفت مجوز ميگيرند كه از چه سوختي استفاده كنند و آيا
اين سوخت در تبديل انرژي ،تامينكننده نيروگاه هست
يا خير؟ در واقع وزارت نفت و شركتهاي زيرمجموعه آن
ميزان ظرفيت نيروگاهها را مشــخص ميكنند .اولويت
تحويل ســوخت به نيروگاهها بر مبناي تحويل سوخت
يورو 4است .براي نيروگاههاي نزديك شهرهاي بزرگ و
كالنشهرها ،تحويل گازوئيل يورو 4قطعي است و براي بقيه
نيروگاههاي ديگر هم سوخت با استاندارد مناسب تحويل
داده ميشود.
مازوتســوزي صنايع و نيروگاهها از چه
تاريخي شدت گرفته است؟

تقريبا از اواخر آذرماه با ســردي هوا و افزايش مصرف گاز

در بخش خانگي و تجاري ،مصرف مازوت قدري افزايش
يافته است.

يعني بعد از 45روز و عبور از پيك مصرف
گاز دوباره به شرايط قبل باز ميگرديم؟

قطعا .مازوت براي شرايط اضطرار بهعنوان سوخت پشتيبان
مورد استفاده قرار ميگيرد و كشور در شرايط اضطرار نبايد
بدون برق باشد .در فصول ســرد كه مصرف گاز در بخش
خانگي و تجاري افزايش مييابد ،ســوخت گاز نيروگاهها
محدود ميشود و مجبور ميشويم از سوخت پشتيبان كه
سوخت مايع است بيشتر استفاده كنيم .مخازن مازوت و
گازوئيل ما نبايد در چنين شــرايطي خالي بماند چراكه
ممكن است در تامين برق سراسري دچار مشكل شويم.
هماكنون ســاالنه حدود ۸۰درصد ســوخت مورد نياز
نيروگاههاي حرارتي از گاز تامين ميشود .از ۱۸۰ميليون
مترمكعب مصرف روزانه سوخت در نيروگاهها ،حدود ۸۰
ميليون مترمكعب آن گاز است و ۱۰۰ميليون ليتر سوخت
مايع است كه بيشتر آن گازوئيل است.
آيا نيروگاههاي داخل شــهر هم از مازوت
استفاده ميكنند؟

نيروگاههاي داخل شهر حتما از گاز استفاده ميكنند.

پس چرا مازوت متهم اصلي آلودگي شهرها
شده است؟

اينطور نيســت كه ميگويند .بايد ســهم آلودهكنندهها
مشخص شود .اگر نگاهي به سايت سازمان كنترل كيفيت
هواي تهران كنيد متوجه ميشويد آلودگي بيشتر در مراكز
كالنشهرهايي چون تهران وجود دارد .اين موضوع هم نشان
از ســهم عمده خودروها در افزايش ميزان آلودگي دارد.
آلودگي چند هفته گذشته تهران و كالنشهرها از جنس
گوگرد بوده است .خودروها منبع اصلي توليد ذرات معلق با
قطر كمتر از 2.5ميكرون هستند نه گاز دياكسيد گوگرد
كه ناشي از سوزاندن مازوت و گازوئيل است.
پس مازوتي در تهران مصرف نشده است؟

استفاده از مازوت در نيروگاههاي تهران كمتر از  6تا 7درصد
ل توجهي نيست .همه نيروگاهها گازسوز
است كه عدد قاب 
هستند و اگر نياز به سوخت باشد نهايتا از گازوئيل استفاده
ميكنيم .اخيرا استاندار تهران از نيروگاههاي تهران بازديد
و اين موضوع را تأكيد كردند .بهصــورت محدود چهار تا
پنجنيروگاه در استانهايغربي تهران مازوتسوز هستند.
بقيه نيروگاهها همه سوخت تركيبي هستند و پايه مصرف
آنها هم گاز اســت .براي موارد اضطراري هم از ســوخت
گازوئيل استفاده ميكنيم .ما تقريبا بيش از 120نيروگاه
بزرگ در كشور داريم كه چهار تا پنج نيروگاه براي 45روز
سرد سال بهصورت محدود سوخت مازوت مصرف ميكنند.
بنابراين نبايد اين سهم كم را به كل تعميم داد.
بــراي هميــن ســهم كــم آلودگي
زيســتمحيطي ،قرار نيســت وزارت نيرو اقدامي

توجه نكردن به هشدارها اشتباه محض است

گفتوگو با معاون امداد و نجات هاللاحمر استان تهران درباره حادثه ديماه 99در ارتفاعات شميرانات
كوهنوردان حرفهاي ميگويند ،همواره نوايي از كوه آنها را به سوي خود ميخواند .جاذبه كوه آنقدر زياد است
فتانه احدي
كه كوالك و برف و بوران مانعي براي فتح اين زيباي دوستداشتني اما سرسخت و خطرناك نميشود .اما گاهي
روزنامهنگار
چنين آدمهايي هم كه حرفهايهاي فتح اين ديو سپيد پاي دربند هستند ،در كوه به نتيجهاي جز شكست و
ناكامي نميرسند ۵ .ديماه  ،۹۹سقوط بهمن در ارتفاعات شميرانات منجر به مرگ ۱۲كوهنورد شد .اين حادثه اذهان عمومي را تحتتأثير قرار داد و
واكنشهاي زيادي به همراه داشت .نظر تاجيك نوري ،معاون امداد و نجات هالل احمر استان تهران را درباره اين حادثه و داليلش ،نحوه امدادرساني
و خطراتش و پيشگيري از مخاطرات حوادث كوهستاني پرسيديم و خواستيم كه در اينباره صحبت كند.
دليل اشــتباهات كوهنوردي و
مخاطرات حوادث كوهستان را چه ميدانيد؟

كوهنوردان براي صعودهاي زمستانه بايد جداي
از تجهيزات كافي ،اطالعات كافي داشته باشند
و بهصورت گروهي ،كوهپيمايي كنند .در حادثه
اخير كوهنــوردان بدون توجه به هشــدارها
مبني بر صعود نكردن ،به كوه رفتند و گرفتار بهمن شدند .توجه نكردن به
هشدارهاي فدراسيون و هواشناسي اشتباه محض است و جايي براي آزمون
و خطا نميگذارد و نتيجهاي جز مرگ با خود ندارد.

3نفر از آنها كه در عمق كمتري گرفتار شــدند توانستند نجات يابند و به
يكديگر كمك كنند .بيرون آمدن از آن حجم برف ،كار بســيار نفسگيري
بوده و توان كوهنوردان را گرفته بود .آنها به هرترتيب خود را نجات دادند
اما همنوردشــان را پيدا نكردند .برف و كوالك از يك طرف و مفقود شدن
دوست و همنوردشان از سوي ديگر راهي جز تماس با 112برايشان نگذاشته
بود .هوا نيز رفته رفته سردتر و كوالك بيشتر ميشد و ترس از ماندن در كوه
همه وجودشان را فرا گرفته بود .يكي از آنها از طريق تلفن همراهش شماره
112امداد و نجات هالل احمر را گرفت .اپراتور با صحبتهاي اوليه آنها را
آرام كرد و به آنها اطمينان داد كه تيم امداد و نجات در راه است.

يكي از گروههاي چهارنفره در آهار ،در نقاب كوه درحال كوهپيمايي بودند
كه گرفتار بهمن شــدند .حجم زياد بهمن هر 4نفر را مدفون ميكند اما

تيم امداد و نجات متشكل از 4نفر از گروه پشتيبان به سوي منطقه مورد نظر
رفتند و با 3مرد يخزده و يك مفقودي مواجه شدند .به سرعت به كمكشان

درحادثه ديماه تيم امداد و نجات چگونه در جريان حادثه
قرار گرفت؟

مانع ،فرهنگي باشد ،نه تنبيه بدني

نمايي از نيروگاه بعثت در تهران -عكس:همشهري -احمد سیدپور

انگشت اتهام را از روي
«مازوت» برداريد

درباره جزئيات عمليات امداد و نجــات در حادثه ديماه
توضيح ميدهيد؟
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كارساز انجام دهد؟

بهطور قطع ما خواهان آلوده كردن محيطزيست به هر
قيمتي نيستیم و صنعت برق طي دهههاي اخير ساخت
نيروگاههاي سيكل تركيبي با راندمان بيش از 50درصد
و ســوخت گاز را دنبال كرده اســت اما مسئله اساسي
ميزان اســتفاده از انرژي در ايران است كه غيرمنطقي
است.
چطور؟

حدود 60درصد انرژي بيشــتر براي توليد كاال و خدمات
نسبت به متوســط جهاني مصرف ميشــود كه درست
نيست و بايد اصالح شود .اگر فقط 10درصد از مصرف گاز
و برق در بخش خانگي و تجاري و اداري كاسته شود ،گاز
نيروگاههاي كشور تامين خواهد شد.

گفته ميشود ســوزاندن مازوت بهخاطر
توليد مازاد آن و تحريمهاســت كه مشكلساز شده
است .آيا همينطور است؟

مازوت اضافي وجود ندارد .مخازن مــا االن حدود  60تا
70درصد ظرفيت ،مازوت دارند و پر نيســتند .هماكنون
نيروگاههايي داريم كه مازوت مورد نياز آنها را روزانه شارژ
ميكنيم.

نظر فعاالن حمايت از حقوق حيوانات درباره تازهترين برخورد با
حيوانآزاران چيست؟

اسماعيل كهرم:
پيغمبر اسالم
ميگويد شكستن
شاخه درختان
مانند شكستن
بال فرشتگان
است .اين تعاليم
فرهنگي بيشتر
اثرگذار خواهد
بود تا تنبيهي كه
كرامت انساني را
خدشهدار كند .ما
بايد يادبگيريم با
حيوانات و گياهان
مسالمتآميز
زندگي كنيم

آسيبهاي استفاده از سوخت مازوت براي
نيروگاهها چيست؟

هزينه تعمير نيروگاهها وقتي كه از سوخت مازوت استفاده
ميشــود افزايش پيدا ميكند و صنعتــكاران اين بخش
دوست دارند براي توليد برق بهتر از سوخت گاز كه راحت و
مناسب است ،استفاده كنند .براي استفاده بيشتر از سوخت
گاز و تامين برق پايدار نيازمند اصالح الگوي مصرف هستيم.

شتافتند و براي يافتن كوهنورد مفقود شده شروع بهكار كردند .كوالك نيز كار
را برايشان دشوارتر ميكرد .بنابراين تصميم گرفتند كه اين 3نفر را به پايين
كوه برســانند و پيدا كردن نفر چهارم را به همكاران خود بسپارند .همچنين
با بيســيم موقعيت خود را گزارش دادند و تقاضاي نيروي كمكي كردند .به
هر ترتيب كوهنوردان را به يكي از پايگاههاي امداد و نجات رساندند اما هنوز
خبري از فرد مفقودي نبود .امدادگران حــدس زدند بهمن اين فرد را با خود
به سطحي پايينتر آورده باشد ،بنابراين مســير بهمن را به سوي پايين كوه
گشــتند و در 20متر پايينتر از نقطهاي كه گرفتار بهمن شــده بودند جسد
بيجان كوهنورد مفقود شده را كه دچار جراحات زيادي شده بود يافتند و او
را به پايين كوه منتقل كردند.

آبانماه امســال در تماسي مردمي اعالم
زهرا رستگارمقدم
شده كه سگي در رضوانشهر گيالن كشته
روزنامهنگار
شدهاست.پس از تحقيقات محلي مشخص
شد 2نفر با بيرحمي يك قالده سگ را آزار داده و سپس كشتهاند .افراد دستگير
شده ،به مراجع قضايي معرفي شــدند و در نهايت دادستان عمومي و انقالب
اسالمي شهرستان و قاضي پرونده هر كدام از متخلفان اين پرونده حيوانآزاري
را به تحمل  ۷۴ضربه شــاق در انظــار عمومي محكوم كرد .ايــن رفتار البته
مسبوقبهسابقه است .حيوان آزاري معموال از نوعي بزه يا اختالالت رواني شكل
ميگيرد كه افكار عمومي را جريحهدار ميكند .آبانماه سال  ۹۵بود كه معصومه
ابتكار ،رئيس وقت سازمان حفاظت محيطزيست ايران ،اليحهاي را تحت عنوان
«مقابله با حيوانآزاري» به دولت تقديم كرد .در اين اليحه حيوانآزاري ،مصاديق
آن و مجازا 
ت كساني كه اقدام به اين كار ميكنند تعريف شده بود .اما هنوز اليحه
موردنظر به سرانجام نرسيده است .بر اســاس شرع اسالم سگ و گربه از جمله
حيوانات حاللگوشت بهحساب نميآيند ،اما بر اساس ماده  ۶۷۹قانون مجازات
اسالمي كه براي حيوانات حاللگوشــت تعريف شده است «هركس به عمد و
بدون ضرورت حيوان حاللگوشــت متعلق به ديگري يا حيواني كه شكار آنها
توسط دولت ممنوع اعالم شده را بكشد يا مسموم يا تلف يا ناقص كند ،به حبس
از  ۹۱روز تا ششماه يا جزاي نقدي از يك ميليونوپانصدهزار ريال تا سهميليون
ريال محكوم خواهدشد ».مجازاتي كه چندان منعي در جامعه اين افراد ايجاد
نكردهاست .اما سؤال اينجاست :آيا احكامي از اين دست كه در ديماه امسال براي
اين دو حيوانآزار صادر شد ،ميتواند مانع تكرار چنين اتفاقهايي شود؟ در اينباره
نظر چند تن از حاميان حقوق حيوانات را پرسيدهايم.

بايد سراغ تنبيهات متفاوتتري برويم
اسماعيل كهرم

بومشناس و فعال محيطزيست

به زعم من اين رفتارها نهتنها بازدارنده نيست كه
ممكن است باعث انتقامجويي شود .خوشبختانه
بعضــي از قضات به ســمت بعضــي تنبيهات
جایگزین رفتهاند؛ تنبيه متفاوتي كه جنبه شناخت و بازدارندگي بيشتري
دارد؛ مثال در كازرون ،جواني را كه تعدادي كبك شكار كرده بود ،مجبور كردند
تعداد پرندههاي درياچه كازرون را فهرست كند و آماري از گونههاي مختلف آن
بهدست بياورد كه در هر فصل چند گونه از اين پرنده به درياچه مراجعه ميكند.
نگاه بايد آموزشي و تربيتي باشد .وقتي متخلف همه پرندههاي آن منطقه را
آمار ميگيرد و متوجه ميشود كه از 250پرندهاي كه ساالنه به اين درياچه
ميروند25 ،پرنده ،يعني يك دهم آن را شكار كرده است ،متنبه ميشود .اگر
مطبوعات اين تنبيهات را منعكس كنند ،فرهنگسازي انجام ميشود .گمان
نميكنم رفتارهايي اينچنيني مانند شالق در مألعام ،بازدارنده باشد .آموزش
فرهنگي بيشتر نتيجهزا خواهدبود .يكبار از ما درخواست شد به قضات از ارزش
يك يوزپلنگ بگوييم تا آنها دقيقتر در حكم خود عملكنند .پيغمبر اسالم
ميگويد شكستن شاخه درختان مانند شكستن بال فرشتگان است .اين تعاليم
فرهنگي بيشتر اثرگذار خواهد بود تا تنبيهي كه كرامت انساني را خدشهدار
كند .ما بايد يادبگيريم با حيوانات و گياهان مسالمتآميز زندگي كنيم.

جهان چون خط و خال و چشم و ابروست
محمد درويش

فعال محيطزيست

خشونت را نميتوان با خشونت مهار كرد؛ زيرا
رفتارهايي از ايندســت باعــث نهادينه كردن
خشونت در جامعه خواهدشــد .بهنظر بايد اين
دسته از افراد را كه عليه حيوانات دست به رفتار خشونتآميز ميزنند ،به مراكز
رواندرماني فرستاد .شايد بهترين عملكرد فرستادن اين افراد براي درمانهاي
رواني باشد ،نه اينكه با خشونت بيشــتر آنها را جريتر كرد تا زمانيكه اين
افراد به جامعه وارد میشوند رفتارهايي بهمراتب خشونتبارتر انجام دهند.
چرخاندن اوباش در خيابانها آيا باعث كاهش دزدي و تجاوز شد؟ اگر چنين
بود براي 22ميليون خانوار هر سال 15ميليون پرونده گشوده نميشد و در
اين شهر به ازاي هر 100هزار نفر7 ،هزار نزاع شكلنميگرفت .اگر اين رفتارها
مشكلي را حل ميكرد بايد مشكل قاچاق موادمخدر و اعتياد تا امروز ريشهكن
شده بود .با استفاده از اين رفتارها نميتوان خشونت را ريشهكن كرد و وزارت
شوپرورش بايد متحولشود .بايد نسلي را رشد داد كه در آن به ازاي هر
آموز 
انسان ،هر درخت و حيوان نيز ارزشمند شمردهشود .همانگونه كه شيخ محمود
شبستري در گلشن راز ميگويد« :جهان چون خط و خال و چشم و ابروست/
كه هر چيزي به جاي خويش نيكوســت ».بايد بدانيم نسلي كه فرزندانش
بچگي خود را با آزار سگ و گربه ميگذراند ،در بزرگسالي بزهكار خواهد شد.

بهعنوان كارشــناس امداد و نجات فكــر ميكنيد براي
پيشگيري از اين حوادث انجام چه اقداماتي الزم است؟

بايد براي پيشــگيري و آمادگي ســرمايهگذاري كنيم و ســطح دانش
كوهنورداني كه ميخواهند صعود كنند را باال ببريم .افزايش سطح دانش
و آگاهي عمومي باعث ميشود يك كوهنورد بداند كه وقتي در فصل بهار،
تابستان و پاييز 2يا 3صعود در يك منطقه را داشته ،مطمئنا نميتواند در
زمستان همان مسير را برود .اين آگاهيبخشي به جامعه خيلي مهم است.
با توجه به آمارهايي كه شهرداري ارائه ميدهد ،حدود 300تا 500هزار نفر
براي تعطيالت آخر هفته به ارتفاعات شمال از ورديج تا لواسان ميروند .اين
عدد بسيار قابل توجه است و بايد برايش خدمات مورد نياز را ارائه داد .بايد
به كوهنوردي به چشم يك ورزش نگاه كنيم .يعني مانند ورزشهاي ديگر،
آموزش ببينند و خود را بيمه كنند .بايد به سوي قانونمند كردن صعودها
بريم و كوهنوردي را سطحبندي كنيم .براي ارتفاع پايينتر آماتورها و مردم
عادي و براي ارتفاعات باالتر افرادي كه توانايي و تجهيزات دارند اجازه صادر
شود تا اتفاقهايي كه جامعه را متاثر ميكند ،نيفتد.

رنگ و بو دادن به قانون

محمدعلي يكتانيك
فعال محيطزيست

درآستانه فصليگران

بررسيهاي همشهري نشان ميدهد كه قيمت اغلب كاالهاي اساسي بهطور
ميانگين در ديماه امسال 50درصد نسبت به ديماه پارسال افزايش پيدا كرد ه است
نخستينماه زمستان امسال احتماال تورمي 40درصدي را پشت سر خواهد
مائده امینی
گذاشت .هنوز مركز آمار ايران آمار تورم ديماه امسال را منتشر نكرده اما
روزنامهنگار
حدس نرخ آن چندان سخت نيست .بررسي گزارشهاي منتشر شده از مركز
آمار ايران نشان ميدهد كه نرخ تورم ساالنه آذرماه  ١٣٩٩براي خانوارهاي كشور به  30 ،5درصد رسيده بوده كه نسبت
به همين اطالع درماه قبل ٥ .١ ،واحد درصد افزايش نشان ميدهد اما نرخ تورم نقطهاي در آذرماه 44.8 ،١٣٩٩درصد
اعالم شد و اين يعني خانوارهاي كشور بهطور ميانگين44.8درصد بيشتر از آذر  ١٣٩٨براي خريد يك «مجموعه كاالها
و خدمات يكسان» هزينه كردهاند؛ احتماال تورم ديماه هم بر همين مدار خواهد چرخيد .بررسيهاي ميداني همشهري
نشان ميدهد كه بيشتر كاالهاي اساسي مورد نياز خانوار در فاصله دو دي ماه ،بهطور ميانگين 50درصد گرانتر شدهاند
و در اين ميان تخممرغ با بيش از 170درصد رشد قيمت ركورددار گراني ميان دو ديماه است.
برنج ايراني مرغوب؛كيلويي 45هزار تومان

هر كيلوگرم برنج ايراني بين 30تا 45هزار تومان بســته
به نوع آن قيمتگذاري شــده است .اين در حالي است كه
قيمت اين كاال در ديماه سال قبل بهطور ميانگين بين 18تا
25هزار تومان برآورد ميشد؛ برنج در فاصله ميان دو دي
ماه ،حدودا 1.8برابر شده و 80درصد گرانتر شده است.
چاي ايراني ؛ 50درصد افزايش قيمت

چاي را خيليها فقط ايراني مينوشند ،كمرنگ و ديردم
اســت اما طعم بينظيري دارد .هر كيلوگرم چاي ايراني

بســته به نوع آن هماكنون بين 50تــا 120هزار تومان
قيمتگذاري شده است .ديماه پارســال اما قيمت هر
كيلوگرم چــاي ايراني بين 30تا نهايتــا 80هزار تومان
بود .نوشيدني محبوب ايرانيها در يك سالي كه گذشت
1.5برابر شده و 50درصد گران شده است.
روغن سرخكردني در شيب صعود

پرمصرفترين روغن در خانه ايرانيها ،روغن سرخكردني
است .قيمت اين كاالي اساســي بسته به برند ،حجم و...
تغيير ميكند اما براساس بررسيهاي همشهري ميانگين

قيمت يك جعبه 1350گرمي روغن سرخ كردني سال
گذشــته حدود 35تا 40هزار تومان بوده كه امســال به
حدود 50هزار تومان رســيده است .بر اين اساس قيمت
روغن در سالي كه گذشت1.2 ،برابر رشد را تجربه كرده
اســت .در اين ميان كاالهايي مثل روغن زيتون و روغن
كنجد با شيب بيشتري گران شده و حدودا 2تا 2.5برابر
شــدهاند .يك بســته نيمليتري روغن كنجد هماكنون
حدود 65هزار تومان و يك شيشه روغن زيتون با همين
حجم حدودا 80هزار تومان در فروشگاهها قيمتگذاري
شده است.
رب گوجه فرنگي؛ تنها در ارزاني

رب گوجه فرنگي تنها كااليي اســت كه روندي معكوس
پي گرفته .اين كاال كه در ديماه ســال گذشــته حدودا
20تا  25هزار تومان (بستههاي 800گرمي) قيمت داشت
حاال در بعضي برندها حتي تــا 16هزار تومان هم از موضع
سال گذشته خود پايين آمده است .براساس بررسيهاي
همشهري ،هر بســته 800گرمي رب هماكنون بين 16تا
19هزار تومان قيمت دارد.
ماكاروني؛ 1.5برابر شد

ماكاروني هم دســتخوش تورمهاي مهار گسيخته شده
است .هر بسته 500گرمي ماكاروني كه در ديماه سال
گذشته4 ،هزار تومان قيمت داشته در ديماه امسال به
6هزار و 100تومان رسيده و اين يعني قيمت ماكاروني
1.5برابر گرانتر شده و 50درصد گران شده است.

ثبات نسبي قيمت مرغ

قيمت مرغ در اين يك سال باال و پايينهاي زيادي را تجربه
كرده است .درست يكماه پيش و در آذرماه ،مرغ به كيلويي
19و حتي 20هزار تومان هم رســيد و صــداي اعتراض
خيليها را بلند كرد .در ديماه امســال امــا بعد از جبران
كاهش عرضه ،قيمت مرغ كم كم پايين و آمد و در 22ديماه
به كيلويي 13هزار و 400رســيد .براســاس گزارشهاي
منتشر شده توسط  iptnewsهر كيلوگرم مرغ در ديماه
سال 98حدود 12هزار تومان بوده است؛ مرغ حدودا به ازاي
هر كيلو هزار تومان گران شده و 1.1برابر شده است.
شير؛ 60درصد گرانتر

يك ليتر شــير پرچرب 5هزار و 300تومــان در ديماه
سال گذشته قيمت داشته است .امسال اما بعد از گذشت
يك سال ،قيمت يك بطري شــير پرچرب در برندهاي
مختلف به 8هزار و 500تا 9هزار تومان رسيده است؛ شير
پاستوريزه در سالي گه گذشت 1.6برابر شده و 60درصد
رشد قيمت را تجربه كرده است.
تخم مرغ؛ 171درصد گرانتر

كاالي پرحاشيه و ماجراي تخممرغ ،امسال بين 19هزار
تا 19هزار و 800تومان براي هر كيلو قيمتگذاري شده
است .اين در حالي است قيمت تخممرغ در مدت مشابه
سال قبل براساس آمارهاي  iptnewsبين 7هزار تا 8هزار
تومان برآورد ميشود؛ تخممرغ 171درصد گران شده و
در مدت يك سال2.7 ،برابر شده است.

محمد درويش:
خشونت را
نميتوان با خشونت
مهار كرد؛ زيرا
رفتارهايي از
ايندست باعث
نهادينه كردن
خشونت در جامعه
خواهدشد .بهنظر
بايد اين دسته از
افراد را كه عليه
حيوانات دست به
رفتار خشونتآميز
ميزنند ،به مراكز
رواندرماني
فرستاد

اين شايد به نوعي رنگ و بو دادن به قانون باشد؛
زيرا افراد متخلف بايــد بدانند در صورت تخلف
به مراجع قضايي معرفي ميشــوند .در واقعيت
معضل بزرگ محيطزيست ايران اين اســت كه از متخلفان محيطزيست،
ازجمله آنها كه در مناطق جنگلي قاچاق چوب ميكنند ،يا آن دسته كه در
مراتع ،دام مازاد ميبرند و كساني كه در طبيعت شكار ميكنند ،جريمه گرفته
نشده و اعمال قانون نميشود .اينكه شكنجهگر سگ و گربه به مراجع قضايي
معرفي شود ،در شرايطي كه شكارچيان انواع شــاهين ،گوزن و آهو را شكار
ميكنند و دستگير نميشوند ،كمي عجيب بهنظر ميرسد .شاهين با قيمت
200ميليون تومان ،و آهو و گوزن 50تا 70ميليون تومان و مادههايشــان تا
سهبرابر قيمتگذاري ميشوند ،اما متخلف و قاچاقچي به درستي اعمال قانون
نميشود .اين برخوردهاي نمادين تا زماني كه گنجينه و ميراث طبيعي حفظ
نشود ،نميتواند اثربخشي الزم را داشتهباشد.

كار فرهنگي در بستر جامعه
رضا ساكي

فعال محيطزيست

ريشهكن شــدن چنين تخلفاتي نيازمند
برنامههاي بلندمدت .دســت بهكار شدن
دولت در كنار مردم است؛ زيرا در مدت زمان
كوتاه هيچ امري به درستي محقق نميشود .از سويي نبايد خوشبين
بود؛ زيرا ريشهكن شدن چنين تخلفاتي نيازمند يكدهه كار فرهنگي
در بستر جامعهاي است كه كمترين مشكالت اقتصادي را داشتهباشد.
پس كمي تأثيرگذاري اين رفتارها در مألعام در پردهاي از ابهام است.
شــايد بتوان اينگونه اين رفتار را تحليل كرد كه ايندست مجازاتها
شايد براي بعضي افراد بازدارنده باشــد ،اما باعث حل شدن ريشهاي
مشكل نميشوند.
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در خاموشي شهر ،مردم را نديديد؟

كريمی
در نقش دايی

درباره تاريكي ناگهاني خيابانها براي صرفهجويي در مصرف برق

15سال پيش چهكسي
فكر ميكرد ياغي فوتبال ايران
سوداي مديريت در سر داشته باشد؟

بياييد به اواخر دهه  70يا حتي اوايل دهه 80خورشيدي برگرديم؛ به روزهايي كه علي كريمي
بهروز رسايلي
بهعنوان يك نابغه پا به توپ ،اما ســر به هوا از هواداران فوتبال دلربايي ميكرد .بهراستي
روزنامهنگار
دريبلهايش محشر بود .به ياد بياوريد روزي را كه نصف تراكتورسازي را روي چمن خراب
باغشمال دريبل زد و آن گل تاريخي را به ثمر رساند يا چند هفته بعد كه جلوي پاس تهران همين كار را تكرار كرد ،اما اين بار
توپش با بدشانسي به تير دروازه خورد .آن روزها دوزراي همه افتاده بود كه با يك ستاره استثنايي ،يك استعداد بيبديل طرف
هستيم .اين طاووس زيبا اما يك پاي زشت داشت؛ ناسازگاري بيش از حد جادوگر كه باعث ميشد او خيلي از معادالت منطقي
را نقض كند .برليان فوتبال ايران يك ســال از بهترين روزهاي جوانياش را در خانه نشست ،چون به داور بازي اميدها حمله
كرده بود .بعد هم چند سال از مرغوبترين روزگار عمرش را پاي بهبه و چهچه اماراتيها در االهلي ريخت .تصور كنيد كريمي
در همان سني كه به االهلي رفت سر از بوندسليگا درميآورد؛ فقط خدا ميداند چه دستاوردهاي بيشتري ميتوانست داشته
باشد .همه مهارت كريمي در ساقهايش بود و آن روز اگر به يك نفر ميگفتي اين پسر ياغي سالهای بعد قرار است نامزد رياست
فدراسيون فوتبال شود ،طرف بلند بلند ميزد زير خنده!
همهچيزهايي كه دايي داشت و كريمي نداشت

بيــن دو علي محبوب فوتبــال ايران ،آنكــه نزديكتر به رداي
مديريت بهنظر ميرســيد بيگمان دايي بود .شهريار ،استايل
مديريت داشــت ،زبان بلد بود ،فارغالتحصيل دانشگاه صنعتي
شريف بهحســاب ميآمد و با توجه به همه اينها ،خيليها حتي
او را شايسته رياست بر كنفدراسيون فوتبال آسيا ميدانستند؛
فدراسيون خودمان كه شكالت بود.
با اين حال دايي با همه اين خصوصيات هرگز حاضر نشد به اين
وادي روي خوش نشان بدهد .هر بار ســؤال تكراري را در مورد
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جدول 8139
افقي:
 -1رويگــر -بازدارنــده-
استاني در شمال عراق
 -2كنايــه از ظاهرســازي و
دروغين و نمايشي رفتاركردن
است -تكرار حرفي
 -3حقيرترين -چند رئيس-
ماريجوانا
 -4خشنودي -حفر كردن-
زباني از شاخه زبانهاي سامي
 -5بيرحــم و ســنگدل-
خميــري چســبنده براي
ي سطح
آمادهساز 
 -6روشــي بــراي اتصــال
كامپيوتر به شبكه -بيكس-
شبهجزيرهاي در جنوب هند
 -7خاندان -ايدهآل -مخفي
 -8آستانه -صاف و مسطح-
از عناصر تشكيلدهنده هوا
 -9نوعي كارد نــوك تيز-
شهري در استان يزد -نشانه
مفعولي
 -10آلياژي از آهن و كربن و
منگنز  -نيروي ياريرسان-
كانال
 -11فروبــردن ســوزن در
چيزي -دگرگوني
 -12رمانــي نوشــته فهيمه
رحيمــي -خدمتــكار زن-
مخفف بدتر
 -13خوابيده -مقر حكومت

مارشال پتن -قاضي ورزشي
 -14رانــدن مزاحــم -از
آثار تامس اليوت ،شــاعر و
نويسنده انگليسي
 -15پشيماني -نرمي و رواني-
درختچهاي با ساقههاي خاردار
عمودي:
 -1دســته و گروه -اســب
تندرو -كشيدن ماشه اسلحه
 -2پربركــت -كوهــي در
جنوب همدان -بيحركت
 -3كفرآميــز -دوســتي و
رفاقت
 -4تاب و توان -دوســتي-
مثنــوي ســروده اوحدي
مراغهاي
 -5معزول -محكم و استوار-
يادداشت
 -6ضمير جمع  -همنشين
زن -عالج كردن
 -7ملــول و دلتنــگ-
مكانها -سال آذري
 -8گاز نجيب سبك -برشتهشده
 وسيله نقليه دريايي -9تصوير -پايه -تار بافتن
عنكبوت
 -10گوشــت كبابـــــي-
زيرپوش بيآستين -برهنه
 -11نــام تركــي -جــاري-
حشــرهاي مضر كه از ريشــه

گياهان تغذيه ميكند
 -12رنگارنــگ -نام چنــد تن از
پادشاهان فرانسه بود -غربال
 -13مأمــور مراقبــت از راه -از
سلســلههاي حكومتي ايران كه
پيرو مذهب شيعه بودند
 -14پول چين -همايش علمي -بزدل
 -15مايعــي كــه بــراي مصرف
خارجي روي پوست بهكار ميرود-
غذاي ظهر -مخفف اگر

حـــــلجــدول شمـــاره 8138
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27سالگي آخرش نبود

از طغيانگري جوانيهاي علي كريمي همين بس كه روزگاري
ميگفت اگر فوتبال تنها هنرش نبود ،قيدش را ميزد و براي امرار
معاش سراغ يك شــغل ديگر ميرفت .ميگويند در عمارتش
در دوبي ،تماشاي «زير آسمان شــهر» را به فينال جامجهاني
ترجيح ميداد و البته اصــرارش بر اين بود كه در 27ســالگي
بازنشسته خواهد شد .با اين حال دنيا چرخيد و چرخيد و او در
27سالگي تازه راهي بايرنمونيخ آلمان شد؛ بهترين فصل همه
عمر حرفهاياش! اين كريمي با آدمي كه آن ســالها شناختيم
خيلي متفاوت اســت .او بسيار بالغتر شــده و رؤياپردازي را به
واقعگرايي تبديل كرده اســت .با اين حــال آزادگي و صراحت
لهجه آقاي شماره هشت همچنان برقرار است و به همين دليل
نهتنها از حجم هوادارانش كاسته نشده ،بلكه حاميان پر و پا قرص
بيشتري هم پيدا كرده اســت .كريمي امروز با كريمي 15سال
پيش متفاوت است و روشن نيست كه 15سال بعد كدام كريمي
را خواهيم ديد .توپ هنوز زير پاي اوست و همچنان از حدسزدن
حركت بعدياش ناتوان هستيم!

اعداد  1تا  9را طوري در خانههاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها ،ستونها و مربعهاي كوچك  3در  3يكبار
ديده شود .پاسخها در ادامه آمده است.

جدولاعداد | 3848
ساده

رياست بر  AFCاز او ميپرســيدند ،رو ترش ميكرد و جواب
ســر باال ميداد .همين اواخر هم وقتي ســؤال كردند چرا براي
انتخابات فدراسيون فوتبال ايران ثبتنام نميكند ،شديدا اين
ســمت را پس زد .براي دايي همه دنياي فوتبــال يعني اينكه
كت و شلوار ماركدار بپوشد ،لب خط سر بازيكنانش داد بزند،
بعد از گل ،دستهايش را رو به آسمان بگيرد و هر لحظه منتظر
فرود برقآســاي بهزاد غالمپور روي ســر و كلهاش باشد! لذت
زندگي براي دايي همينهاســت و شايد اگر از او بپرسي ،مسند
رياستجمهوري را هم با مربيگري و كوچ كردن يك تيم از لب

خط تاخت نزند! دايي همه اين چيزها را براي رياســت داشت
و جلو نيامد ،برخالف كريمي كه حاال بــدون تمام اينها مدعي
رياست اســت و عجيب اينكه همدلي عمومي اهالي فوتبال را
هم دارد.

وقتي ستاد مبارزه با كرونا ،محدوديت
ليلي خرسند
تردد شبانه را در شــهرهاي قرمز و
روزنامهنگار
نارنجي اجرايي كرد ،انتظار نميرفت
اين محدوديت ،محدوديتهاي ديگري را هم در پي داشته باشد.
تصور اين بود كه از ساعت 21تا 4صبح فقط تردد خودروها ممنوع
است اما به يكباره خاموشي شــهر ،حضور بدون خودرو را هم در
خيابانها ناممكن كرد.
بهانه براي تعديل كردن روشــنايي در معابــر و فضاهاي عمومي
بعضي از شهرها و بزرگراهها ،صرفهجويي در مصرف انرژي بود .به
ظاهر اجراي اين برنامه منطقي بهنظر ميرسيد؛ وقتي قرار نيست
ترددي در ساعتهاي ممنوعه انجام شود ،روشنايي شهر كم شود،
بهتر است .اما اين تعديل به دو دليل از طرف افكار عمومي پذيرفته
نشد -1 :چرا در فصل زمستان بايد كشور با بحران برق مواجه شود؟
اين سؤالي است كه با گذشت يكماه هنوز جواب قابلقبولي به آن
داده نشده است -2 .در اين تعديل چرا فقط خودروها ديده شدند؟
ناامني و مديريت نادرست در اين تعديل بيشترين نقدي بود كه به
مسئوالن اين تعديل شد.
كمتر پيش آمده بود كه در زمســتان ،برق مسئلهساز شود .تجربه
همگاني اين اســت كه در فصل گرما ،بهدليل اســتفاده از وسايل
سرمايشي ،مصرف برق باال ميرود و تامينش به مشكل ميخورد.
در فصل سرد هم مصرف بيش از حد گاز مسئله ميشود .اما اين بار
چرا مصرف گاز و برق در يك فصل به مرز هشدار رسيدند؟ توضيح
مسئوالن اين بود كه امسال با توجه به مصرف بيش از حد گاز خانگي،
گاز به نيروگاههاي برق نميرسد و با كم شدن سوخت ،توليد برق
هم به مشكل خورده است .امسال هنوز كسي روي سخت زمستان
را نديده ،در كنار گســترش شبكه گازرســاني هم مسئوالن خبر
دادهاند كه توليد گاز هم باال رفته .پس چطور ممكن است كه امسال
مشتركين ،گاز بيشتري نسبت به سال گذشته مصرف كرده باشند؟
همه از وضعيت اقتصادي كشور خبر دارند ،نفت زیادی به فروش
نميرود و صادرات ديگري هم كه نيســت .در اين شرايط يك راه
پولساز وجود دارد؛ استخراج بيتكوين .در اين يكي دو سال خيليها
از اين طريق به درآمد رسيدهاند ،استخراج بيتكوين هم كه بدون
مصرف برق امكانپذير نيست.
هرچند بعضيها با اطمينان ميگويند دليل اصلي بحران برق همين
استخراج بيتكوين است اما هيچكســي حاضر نشده ،دراين باره
اظهارنظري كند .البته مسئوالن تأييد كردهاند كه عدهاي با مجوز
رسمي در حال استخراج بيتكوين هستند و بعضي غيرقانوني .كم
كردن روشنايي شهر و بوي نامطبوعي كه ميگويند نتيجه استفاده از
سوخت مازوت است ،اين سؤال را براي شهروندان بيپاسخ گذاشته

كه مگر آنها چقدر گاز مصرف ميكنند كه براي توليد برق بيشتر اين
همه بايد تاوان بدهند؛ هم تاريكي را تحمل كنند ،هم بوي بد را و هم
آلودگي ناشي از سوخت مازوت؟
صرفهجويي انرژي به هر دليلي هم كه باشد ،طرفدار دارد اما مدلي كه
انتخاب شد ،قابلقبول بود؟ از نظر خيليها جواب منفي است .بهنظر
ميرسد تعديل روشنايي شهر با مدلي كه اجرا شد ،دمدستيترين
كاري بود كه ميشد انجام داد .مجريان اين طرح ،اگر با برنامهريزي
بهتري اين طرح را اجرا ميكردند و همه جوانب را درنظر ميگرفتند،
شايد انتقادات كمتر ميشد .توانير؛ شركت توليد ،انتقال و توزيع برق
ايران مدعي است كه اين تعديل با همكاري و همفكري ديگر ارگانها
انجام شده اســت اما هم نيروي انتظامي و هم مسئوالن شهري؛
شهرداري و شوراي شــهر تهران ،به اين طرح انتقاد دارند .مسئله
اصلي آنها امنيت شهروندان است كه در تعديل ناديده گرفته شده
است .هميشه يكي از مسئلههاي اصلي شهر تهران ،فضاهاي بيدفاع
شهري است؛ فضاهايي كه بيشترين جرم و جنايتهاي خياباني را
شاهد هستند .يكي از راهحلها براي امن كردن اين فضاها ،روشنايي
است .اما در شبهايي كه شهر خاموش شــد ،فضاهاي ناامن هم
بيشتر شدند .ادعاي مسئوالن اين بود كه تعديل روشنايي فقط در
بزرگراهها اتفاق افتاده است اما شهروندان از خاموشي معابر گفتند
و گاليههاي نيــروي انتظامي از اين تعديل هــم تأييدي بر حرف
شهروندان بود.
يكي از نگرانيهاي نيروي انتظامي باال رفتن آمار تصادفات با توجه
به منع تردد بود .تاريك بودن معابر و ديدهنشدن عابرها ،دليل اصلي
تصادفات بود .هرچنــد خودروهاي زيادي در خيابــان نبودند اما
تاكسيها و ديگر خودروهايي كه مجوز تردد داشتند ،با اين مسئله
درگير بودند .در تاريكي شــهر ،زورگيريهايي كه بعد از گرانيها
بيشتر از قبل باب شده ،راحتتر انجام شد .همه اتفاقات دليلي شد
تا عابران پياده هم از خيابانها حذف شوند و در كمشدن جمعيت
حاضر در خيابان ،شهر براي آنهايي كه مجبور بودند بعد از ساعت
منع تردد ،از محل كار به خانههايشان برگردند ،ناامنتر شده است.
نظر منتقدان اين اســت كه مجريان تعديل ميتوانستند به جاي
خاموش كردن شهر ،روشناييهاي غيرضرروي را حذف كنند .شايد
از نظر مجريان ،روشن بودن معابر ضروري نباشد اما از نظر شهروندان
روشنايي بليبوردها ،ساختمانهاي نيمه كاره و ...غيرضروري است
و به جاي خاموش كردن معابر بايد روشنايي شهري مديريتشود.
در شرايط كرونايي ،خاموش كردن فضاهاي باز عمومي مثل پاركها
هم با انتقاد روبهروست .گفته ميشــود در تعديل روشنايي ،فقط
مهندسان تصميمگيرنده بودهاند و به جامعهشناسي شهري هيچ
توجهي نشده است.
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با مردم
شماره تلفن ارتباطي با خوانندگان02123023337...........................
ارسال پيام كوتاه خوانندگان02123023916 ......................................

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

سرعتگيرهاي غيراستاندارد بزرگراه امام رضا

الين كندروي بزرگراه امام رضا محدوده بازار گل ســرعتگيرهاي
غيراســتاندارد و مرتفــع دارد كه باعــث تصادف و حتــي واژگوني
خودروها ميشود .از مســئوالن تقاضا داريم نسبت به جمعآوري و
استانداردسازي اين سرعتگيرهاي خطرناك اقدام كنند.
فاطمي از تهران

خط يك مترو هر 25دقيقه يكبار ميآيد

خط يك مترو (كهريزك) با وجود اينكه پايانه مسافري چندين شهرك
اطراف است و همواره با حجم زياد مسافر مواجه است ،هر 25دقيقه
يكبار حركت ميكند كه با اين شرايط امكان رعايت فاصله اجتماعي
در قطارها وجود ندارد .با مســئوالن هم كه مطرح ميكنيم تكذيب
ميكنند؛ درحاليكه امثال من كه هــر روز از اين خط تردد ميكنند
ثانيهها برايشان مهم است و حساب آن را دارند.
ضيايي از تهران

بيمه خويشفرما شدم يارانهام قطع شد

پس از ١٨سال كار با شركت ،تسويه و خودم را به شكل خويشفرما
بيمه كردم كه با ٢٠ســال سابقه بتوانم بازنشسته شــوم .حاال يارانه
من بهعلت اينكه بيمه خويشفرما هســتم قطع شده است .آيا بيمه
خويشفرمايي نشانه تمول من است؟
فرزاد برخ از تهران

اتها مزن 
ي
به خلبان آنتونف
با گذشت بيش از 6ســال از سقوط هواپيماي
پيگيري آنتونف خط هوايي تهران  -طبس در نزديكي
فرودگاه مهرآبــاد كه منجر بــه جانباختن
40سرنشين آن شد ،رسيدگي قضايي به اين پرونده همچنان
ادامه دارد و در چهارمين جلسه محاكمه كه ديروز برگزار شد
متهمان تالش كردند قصور اين حادثــه مرگبار را به گردن
خلبان بيندازند.
به گزارش همشــهري ،از صبح روز 19مردادماه سال 93كه
هواپيماي آنتونف شركت هواپيمايي سپاهان ،دقايقي پس
از پرواز از تهران به مقصد طبس ،در شهرك آزادي در حوالي
فرودگاه مهرآباد سقوط كرد ،رسيدگي قضايي به اين پرونده
آغاز شد و تاكنون ادامه دارد .در جريان اين حادثه 40سرنشين
هواپيما جان خود را از دســت دادند و 8نفر بهشدت مجروح
شدند .باوجود اينكه ابتدا 8نفر در اين حادثه متهم بودند اما
در ادامه براي 4نفر از آنان قرار منع تعقيب صادر شد و پرونده
اتهامي 4نفر ديگر ازجمله رئيس وقت ســازمان هواپيمايي
و 3نفر ديگر به اتهام مشــاركت در تسبيب در قتل شبهعمد
40نفر ،معاونت در قتل شــبهعمد و مشــاركت در تسبيب

هماكنــون در حــوزه اتوبوســراني نزديك به
ادامه از
صفحه اول ۶۰درصد ناوگان فرسوده است و فقط ميتوان از
۴۰درصد ناوگان تا5سال آينده استفاده كرد .از سوي ديگر در حوزه
مترو نيز  ۴۰۰دستگاه قطار نيازمند اورهال هستند .با تمامي اين ها
اليحه بودجه سال آينده تنها ٦٢ميليارد تومان براي توسعه مترو درنظر
گرفته است كه اين هزينه فقط براي ساخت  ۴۸متر مترو كافي است؛
همچنين با توجه به جمعيت چند ميليوني تهران ،تعداد اتوبوسهاي
توليدي نيز كم است و ما مجبور هستيم كه تا توليد اتوبوسهاي جديد
صبر كنيم .البته با توجه به شرايط آلودگي هوا در تهران تأكيد كردهايم
كه اتوبوسهاي ديزلي توليدي بايد حتما بــا فيلتر دوده وارد چرخه
حملونقل شوند .همچنين بهدنبال آن هستيم كه از اتوبوسهاي برقي
براي شهر تهران استفاده كنيم.
در حوزه تاكســيراني نيز ۴۰هزار دســتگاه تاكســي در شهر تهران
نيارمند نوسازي هستند .از ســويي ۱۶هزار نفر براي تعويض تاكسي
ثبتنام كرده و ما نيز در شهرداري تهران تالش كرده ايم تا با اعطاي
تسهيالت ويژه به اين افراد ،از نوســازي تاكسيها حمايت كنيم ،اما
متأســفانه هربار كه براي ارائه تســهيالت ويژه به دارندگان تاكسي
برنامهريزي كرديم ،قيمت خودرو افزايش يافت و متأســفانه تاكنون
تنها حدود  ۲۰۰۰دستگاه تاكسي در تهران نوسازي شدهاند .از آنجايي
كه تاكسيها در سطح شهر تهران پيمايش بااليي دارند ،بهدنبال آن
هستيم كه براي بهحداقل رساندن آلودگي در حوزه تاكسيراني مجوز
واردات خودروهاي هيبريدي را بگيريم .چرا كه مصرف ســوخت در
اين خودروها بسيار پايين است و آلودگي كمتري نيز توليد ميكنند.
موتورسيكلتهاي كاربراتوري و فرســوده نيز سهم بسيار بااليي در
آلودگي هواي تهران دارند .ما در شهرداري تهران بهدنبال آن هستيم
كه موتورسيكلتهاي كاربراتوري را بهويژه از ناوگان پيك خارج كنيم،
چرا كه پيكهاي موتوري نيز مانند تاكسيها در طول روز پيمايشهاي
زيادي دارند كه ميتواند بر آلودگي هوا اثرگذار باشد .بههمين دليل در
تالش هستيم كه تسهيالت و وامهايي را در اختيار متقاضيان تعويض
موتورسيكلت قرار دهيم .شــهرداري تهران اخيرا نيز تفاهمنامهاي
را درخصوص توسعه موتورسيكلتهاي برقي در پايتخت با معاونت
علمي رياستجمهوري امضا كرده است .اميد است كه بتوان بهزودي
موتورسيكلتهاي برقي با قيمت مناســب در اختيار متقاضيان قرار
حــال هواي تهران خوب
بگيرد .در پايان بايد بگويم همه مي دانيم
ِ
نيست ،بايد هواي هوا را داشته باشــيم و تنها راهحل معضل آلودگي
هوا ،اجراي قانوني است كه بر عهده مان گذاشته شده است؛ پس بايد با
حمايتهاي دولت در زمينه نوسازي ناوگان و مشاركت همه دستگاهها
هواي پاك را به مردمي كه از آلودگي هوا رنج ميبرند ،هديه كنيم.

كوتاه از حادثه
بهمناسبت چهارمين سالگرد حادثه پالسكو

درسهايي براي بحرانهاي آتي
آرزو دهقاني

دانشجوي دكتري سالمت در باليا و فوريتهاي دانشگاه شهيد بهشتي

ضرب و جرح شبهعمد 8نفر ،با صدور كيفرخواست به مجتمع
قضايي كاركنان دولت فرستاده شد .در 3جلسه محاكمه كه
در شعبه 1058آغاز شد اولياي دم شــكايت خود را مطرح
و متهمان به دفاع از خــود پرداختند اما پرونــده به نتيجه
روشني نرسيد .صبح ديروز اما در چهارمين جلسه محاكمه
قاضي رسيدگيكننده تغيير كرد و قاضي علياكبر عاليشاه،
معاون مجتمع قضايي كاركنان دولت كه رسيدگي به پرونده
ســقوط هواپيماي ايتيآر در دنا و رسيدگي به پروندههاي
مهم ديگري را در كارنامهاش دارد عهدهدار رسيدگي به اين
پرونده شد.
در ابتداي اين جلسه محسن اختياري ،نماينده دادستان به
دفاع از كيفرخواست صادر شده در دادسراي امور جنايي تهران
پرداخت و گفت :طبق بررسيهاي انجام شده در دادسرا قصور
متهمان حاضر محرز شده و خواستار مجازات آنها هستم.
سپس قاضي با تفهيم اتهام به متهمان از آنان خواست به دفاع
از خود بپردازند .با وجود اينكه بررسيهاي كارشناسي ازجمله
گزارش كارشناسان وقت سازمان هواپيمايي كشوري نشان
ميدهد كه هواپيما بهدليل شرايط آب و هوايي و مشكالتي

كه در طراحي آن وجود داشت نبايد پرواز ميكرد اما متهمان
مدعي شدند خلبان در وقوع اين حادثه مقصر است و اشتباه
او باعث سقوط هواپيما شده است .متهمان در حالي به خلبان
فقيد هواپيما اتهامزني كردند كه گزارش تيم كارشناسي نشان
ميداد كادر پرواز كمترين كوتاهي را در اين حادثه داشته است
و مشــكالتي در موتور هواپيما ،اضافه وزن و پرواز در دمايي
باالتر از دماي مجاز ازجمله عوامل اصلي سقوط هواپيماست.
در همين حال قاضي به متهمان يادآور شد كه طراحي هواپيما
نيز دچار مشكل بوده و در اين شرايط نبايد به هواپيما اجازه
پرواز داده ميشد.
در اين جلسه همچنين تعدادي از شاكيان نيز از طوالني شدن
روند رسيدگي به اين پرونده گاليه كردند .يكي از آنها گفت:
 6سال از سقوط هواپيما و از دست دادن عزيزانمان ميگذرد
و هنوز پرونده به نتيجه روشني نرسيده است .انتظار ما اين
است كه زودتر تكليف پرونده روشن و با مقصران برخورد شود.
براســاس اين گزارش ،با پايان دفاعيات متهمان و اظهارات
تعدادي از شاكيان ،ختم جلسه اعالم شد و قرار است در جلسه
ديگري به اين پرونده رسيدگي شود.

خودكشيشوهر،رازقتلهمسررافاشكرد

هرس درختان طبق برنامه همه ساله انجام ميشود

هواي هوا را داشته باشيم

سهشنبه  30دی  99شماره 8139

درچهارمينجل
سهمحاكمهمتهمان
سقوطهواپيمايت
هران-طبس،متهمان
قصوررابهگر
دنكادرپروازانداختند

پاسخ مسئوالن
روابطعمومي منطقه  2شــهرداري تهران پيرو چاپ پيام مردمي با
موضوع هرس درختان بوستان سپهر در ســتون با مردم روز 9ديماه
پاسخ داده است :عمليات هرس زمستانه درختان معابر ،بوستانها و
بزرگراهها بهصورت برنامه هر ساله انجام ميشود .الزم به توضيح است
بهمنظور بهبود فضاهاي شــهري و بوستانها همزمان با انجام هرس
درختان ،واكاوي باغچهها،كاشت نشاء فصلي و  50اصله درختچه و
همچنين نصب 4عدد برج نوري و تعويض كفپوش زمين بازي كودكان
انجام شده است .ضمن اينكه نظافت و پاكســازي معابر ،باغچهها و
سرويسهاي بهداشتي بهصورت روزانه و مستمر انجام ميشود.

حوادث

معماي ناپديد شدن زني جوان
داخلي در پايتخت ،پس از خودكشي
نافرجام شوهر وي و اعترافاتش
به جنايت ،آشكار شد.
بهگزارش همشهري ،هفته گذشته مردي جوان
قدم در اداره پليس گذاشت و از ناپديد شدن
همســر جوانش خبر داد .وي گفت :همسرم
خانه دار است و من مغازه دارم .هرروز صبح به
محل كارم ميروم و شب برميگردم .امروز هم
مانند روزهاي قبل به مغازهام رفتم و غروب كه
كارم تمام شد آنجا را تعطيل كردم تا به خانه
بازگردم .وقتي به مقابل خانهام رسيدم زنگ
زدم ،اما كسي در را باز نكرد .سابقه نداشت كه
همسرم بدون اينكه به من اطالع بدهد جايي
برود .وي ادامه داد :با كليد وارد خانهام شدم،
اما اثري از همســرم نبود .بــه موبايلش زنگ
زدم اما خاموش بود .با خود گفتم شايد براي
خريد از خانه بيرون رفته اما هرچه منتظرش
شدم برنگشت .با دوستان و بستگانم نيز تماس
گرفتم ،ولی هيچكس خبري از او نداشت .نگران
شدم و احتمال دادم كه باليي بر سرش آمده
باشد؛ به همين دليل تصميم گرفتم از پليس
كمك بخواهم.
شروع تحقيقات

پروندهاي درخصوص ناپديد شدن زن جوان
تشكيل شد و گروهي از مأموران اداره يازدهم
پليس آگاهي تهران با دستور قاضي سهرابي
بازپرس شعبه نهم دادســراي جنايي تهران
تحقيقات خود را براي يافتن زن گمشده آغاز
كردند .تيم تحقيق در نخستين گام به استعالم

از پزشكي قانوني و بيمارستانها پرداخت ،اما
اثري از زن جوان بهدست نيامد .در گام بعدي
مأموران راهي محل زندگي زن ناپديد شــده
شدند و در تحقيق از همسايهها مشخص شد
كه زن جوان بهشــدت با همسرش اختالف
داشــته اســت؛ به حدي كه آنها بارها صداي
درگيري و مشــاجرههاي اين زوج را شنيده
بودند .از ســوي ديگر در بررسي دوربينهاي
مداربســتهاي كه در اطراف خانه زن ناپديد
شده وجود داشت حقايقي آشكار شد كه مسير
پرونده را تغيير ميداد .آنطور كه تصاوير نشان
ميداد زن جوان در روزي كه ناپديد شــده به
همراه همسرش وارد خانه شده و ساعتي بعد
شــوهرش به تنهايي از خانه خارج شده بود،
اما دوربينها خروج زن ناپديد شــده را ثبت
نكرده بودند .تحقيقات حكايت از اين داشت
كه شــوهر اين زن پس از خــروج از خانه به
مغازه مصالحفروشــي رفته و مقداري مصالح
به همراه يك گوني خريده و ســپس به خانه
بازگشته است.
ردپاي شوهر

قطعات پازل كنار هم چيده شــده و شواهد و
داليل نشــان ميداد كه مرد جوان راز ناپديد
شــدن همســرش را ميداند .به اين ترتيب
بازپرس جنايي دستور بازداشت مرد جوان را به
اتهام مظنون صادر كرد ،اما وقتي مأموران راهي
محل سكونت وي شدند دريافتند كه او فراري
شده است .همين كافي بود تا فرضيه جنايت از
توجو
سوي وي قوت بگیرد و درحاليكه جس 
براي شناسايي مخفيگاه وي و بازداشتش ادامه

همدستي زن جوان با مرد غريبه
براي قتل شوهرش
زني كه با همدستي مردي شوهرش را به قتل رسانده بود ،دستگير شد .بهگزارش همشهري ،تحقيقات پليس
در اينباره از 4ماه قبل بهدنبال كشف جسد مردي در كانال آبی در شهرستان فومن واقع در استان گيالن آغاز
شد .شواهد نشان ميداد مقتول بر اثر برخورد جسم سخت به سرش دچار ضايعه مغزي شده و جان خود را از
دست داده است .در اين شرايط تحقيقات درمورد اين جنايت آغاز شد .معلوم نبود چه كسي و با چه انگيزهاي
مرد جوان را به قتل رسانده است .تحقيقات ادامه يافت تا اينكه 4ماه بعد كارآگاهان به همسر مقتول مشكوك
شدند و وي را تحت بازجويي قرار دادند .با اينكه او مدعي بود بيگناه است اما در ادامه اعتراف كرد با همدستي
مردي غريبه همســرش را به قتل رسانده اســت .او در اعترافاتش گفت :پس از طالق از شوهر اولم با مقتول
ازدواج كردم .زندگي مشترك ما 3ماه ادامه داشت اما شوهرم به من عالقهاي نداشت و من هم نقشه قتل او را
كشيدم .متهم در ادامه گفت :مردي 38ساله را اجير كردم و همسرم را به بهانهاي به بيرون از شهر بردم و در آنجا
با همدستي اين مرد با ميلهاي آهني چند ضربه به سر شوهرم زديم و او را به قتل رسانده و جسدش را در كانال
آب رها كرديم .سرهنگ بابك عليزاده ،فرمانده انتظامي شهرستان فومن با اعالم جزئيات اين پرونده گفت :با
اعترافات اين زن ،همدست وي نيز دستگير شد و متهمان در بازداشت بهسر ميبرند و تحقيقات ادامه دارد.
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داشت ،مشخص شد كه او اقدام به خودكشي
كرده و در يكــي از بيمارســتانهاي تهران
بستري است.
اقرار به جنايت

مرد جوان پس از بهبودي بازداشــت شد و در
بازجوييها به قتل همســرش اقرار كرد .وي
گفت :سالها قبل با همسرم ازدواج كردم ،اما
اين اواخر بهدليل برخي مســائل خانوادگي با
يكديگر دچار اختالف شديم .روز حادثه هر دو
براي انجام كاري از خانه بيرون رفتيم كه مثل
هميشه بحثمان شــد؛ به همين دليل خيلي
زود به خانه برگشتيم .دعواي ما ادامه داشت
و درحاليكه بهشدت عصباني بودم او را خفه

كردم و جانش را گرفتم .وقتي بهخودم آمدم
كه ديدم همســرم بيجان روي زمين افتاده
است .ســاعتي باالي سر جســد او نشستم و
اشك ريختم .بعد از آن تصميم گرفتم جسد
را به بيرون از خانه منتقل كنم .وي ادامه داد:
از خانه بيرون رفتم و از مصالحفروشي ،مقداري
مصالح و گوني خريدم .جسد همسرم را داخل
گوني گذاشته و به داخل صندوق عقب انتقال
دادم .سپس بهسمت بيابانهاي اطراف تهران
رفتم و جســد همســرم را دفن كردم .خيلي
ترسيده بودم و براي اينكه پليس را گمراه كنم
گزارش مفقود شدنش را اعالم كردم ،اما عذاب
وجدان لحظهاي رهايم نميكــرد .وي ادامه
داد :بهشدت از مرگ همســرم پشيمان بودم
چون همهچيز در يك لحظه خشم آني من رخ
داد؛ به همين دليل تصميم گرفتم به زندگيام
پايان دهم .براي اجــراي تصميمي كه گرفته
بودم مقداري قرص مصرف كردم و راه افتادم
به سمت محلي كه همسرم را دفن كرده بودم
اما در بين راه حالم بد شد و بيهوش شدم .وقتي
به هوش آمدم روي تخت بيمارســتان بودم و
متوجه شدم رهگذري جانم را نجات داده و مرا
به بيمارستان رسانده است.
با اعتراف متهــم مأموران راهــي محل دفن
جسد زن جوان شدند و پيكر بيجان وي را از
زير خاك بيرون كشيدند و به پزشكي قانوني
انتقال دادند.
پس از افشــاي راز ناپديد شــدن زن جوان،
بازپرس جنايي بــراي متهم قرار قانوني صادر
كرد و او براي انجام تحقيقات بيشتر در اختيار
مأموران اداره آگاهي تهران قرار گرفت.

اسرار مرگ سرايدار
در ميان شعلههاي آتش
با مرگ آتشين سرايداري جوان در یک خانه وياليي ،پروندهاي در دادسراي جنايي تهران تشكيل
شده و تيم تحقيق تالش خود را براي كشف اسرار مرگ وي آغاز كردهاند .بهگزارش همشهري،
وقتي گزارش مرگ مشكوك پسري جوان به قاضي حبيباهلل صادقي بازپرس ويژه قتل تهران
اعالم شد ،وي به همراه تيمي از كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي تهران راهي محل حادثه كه
اتاقك سرايداري در یک خانه وياليي بود شدند .آنها وقتي قدم در اتاقك گذاشتند با جسد سوخته
سرايدار جوان روبهرو شــدند .اين درحالي بود كه تمام در و ديوار اتاقك و وسايلها سوخته بود.
مادر متوفي كه با جسد سوخته پسرش مواجه شده و پليس را خبر كرده بود ،به مأموران گفت:
پسرم سالهاست كه در اين ويال سرايدار است .من معموال هر روز با او تلفني در ارتباط هستم
اما چند ساعت پيش جواب زنگهايم را نداد .نگران شدم و خودم را به خانه وياليي رساندم اما با
جسد سوخته او روبهرو شدم و وحشتزده پليس را خبر كردم .در ادامه بررسيها مشخص شد كه
آتشسوزي بر اثر واژگوني بخاري گازي رخ داده و چون مرگ وي مشكوك بود بازپرس جنايي
دستور تحقيقات در اين خصوص را صادر كرد تا معماي مرگ آتشين سرايدار جوان آشكار شود.

حادثــه ســاختمان پالســكو در
30ديماه 1395بهعنوان يك فاجعه
ملي و بهدليل فرسودگي و ناايمن بودن
سيمكشــي برق ،وجود كپسولهاي
متعدد گاز مايع و مايعات اشــتعالزا و
انباشت البسه و پوشاك چيده شده در
راهروها و طبقات ساختمان رقم خورد كه متأسفانه در اين حادثه
16نيروي جان بركف آتشنشــاني و 10نفر از شهروندان كشته و
بيش از 500فروشگاه و توليدي پوشــاك تخريب و بيش از 3هزار
كارگر بيكار شدند.
براساس سطحبندي حوادث كشور كه توســط سازمان مديريت
بحران ارائه شده اســت ،حادثهاي كه بيش از 10كشته و كمتر از
100كشته داشته باشــد و يا تعداد مصدومان بين  100تا هزارنفر
باشــند ،بهعنوان حادثه محلي قلمداد ميشود ،اما حادثه پالسكو
در خبرگزاريهاي جهاني نيز بازتاب گســترده داشت و تا حد يك
حادثه با ابعاد ملي از آن ياد ميشــود .اين موارد نشان ميدهد كه
حوادثي با اين ابعاد با توجه به اثرات سالمتي ،اجتماعي ،اقتصادي
بسيار مهم تلقي ميشوند و تكرار آن ،عوارض و خسارات غيرقابل
جبراني خواهد داشت ،همچنين باتوجه به حادثهخيزي كشور ما
بايد به اين نكته توجه كرد كه پيشگيري از بروز حوادث اينچنيني
و آمادگي سازمانهاي امدادي و حتي عموم مردم ميتواند مقابله با
اين اتفاقات و مديريت اينگونه رخدادها را ارتقا دهد.
يكي از مهمترين اصول در پيشگيري از حوادث در ساختمانهاي
پرتردد و آمادگي جامعه ،ارتقاي ايمني سازهاي و غيرسازه چنين
ساختمانهايي است .عدمنگهداري منابع ســوختي با حجم باال
همچون بنزين و نفت در اين ساختمانها امري ضروري است .مجهز
كردن طبقات و واحدهاي سازه به دكتورهاي دود و آتش و وسايل
اطفاي حريق ميتواند جزو نخستين اقدامات جهت ارتقاي آمادگي
باشد .روشهاي اطفاي حريق ،تخليه ايمن ساختمانهاي پرتردد
و مجتمعهاي مسكوني بايد به ساكنان آموخته و توسط آنها ساالنه
تكرار و تمرين شود زيرا ممكن است براساس تشخيص حادثه اوليه
دستور تخليه و يا اقدامات امدادي مناسب صادر شود.
نكته مهم بعدي در مبحث ايمني ،ساختمانهاي بلندمرتبه ،خروج
ايمن و اضطراري افراد از ساختمان است .اين بدان معناست كه در
كوتاهترين زمان ممكن بتوانيم افراد را از ساختمان خار ج كنيم و اين
كار را با وجود مشكالتي از قبيل هرج و مرج و شلوغي در ساختمان
انجام دهيم .لذا راههاي خروجي و پلكان اضطراري بايد ايمن بوده
و مسير آن براي تخليه ناگهاني ساختمان مشخص باشد .تابلوي
خروج اضطراري در تمامي طبقات ســازههاي پرتردد بايد نصب
شود .تمامي تابلوهاي خروج اضطراري به درستي در همه جا نصب
شد ه و تمامي مسيرهاي فرار باز باشــند و افراد بدانند در كجا قرار
دارند تا بتوانند به سرعت و به شكلي ايمن در بهترين زمان ممكن،
محل را ترك كنند.
سامانه هشدار اوليه مبني بر آتشســوزي و حوادث مشابه بايد در
چنين مراكزي مستقر شود .تخليه اضطراري صوتي براي راهنمايي
ساكنان ساختمان بهصورت مؤثر كه بتوانند به بهترين شكل ممكن
از ساختمان خارج شوند يكي ديگر از اين موارد است .سيستمهايي
همچون آژير خطر و سيســتمهاي هشــداردهنده ســنتي براي
ساختمانهاي بلندمرتبه چندان مناسب نيستند .در چنين مواردي
ساكنان بايد راهنمايي شوند تا چگونه و از چه مسيري بهتر ميتوانند
به شكلي كنترل شده از ساختمان خارج شوند.
از سوي ديگر ساختمانهاي پرتردد با ايمني كم ،بايد شناسايي شده
ي كمك
و عالوه بر اخطار رفع خطر به صاحبان در راستاي ايمنساز 
و مشاوره ارائه شود .نهادهاي نظارتي در مواردي كه با ايمني و جان
هموطنان در ارتباط است بايد با دقت و قدرت بيشتري وارد عمل
شوند .براي ساختمانهايي كه داراي سيمكشيهاي قديمي هستند،
نياز به بازرسي مداوم وجود دارد و عملكرد سيمكشيها و مواردي از
اين دست بايد بهطور مداوم مورد بررسي قرار گيرد تا درصورت لزوم
به سرويس و نگهداري آنها پرداخته شود .مجهز كردن سازمانهاي
امدادي به تجهيزات مناسب و آموزش و توانمندسازي كاركنان اين
ن خواهد بود.
سازمانها نيز عوامل بسيار مهمي در مديريت بحرا 
هماهنگي بين سازمانهاي امدادي از موازيكاري و هدررفت منابع
مالي ،انساني و تجهيزات جلوگيري خواهد كرد ،لذا اين هماهنگيها
بايد پيش از بروز حوادث انجام گيرد تــا درصورت رخداد حوادث
مشابه بتوان به سرعت فرايند پاســخ را آغاز كرد و عوارض جاني و
مالي ناشي از آن را به حداقل رسانيد.
با توجه به تكرار حوادث اينچنيني همچون بازار ديلم ،كلينيك سينا
و ...مواردي همچون لزوم تعمير و نگهداري سيســتمهاي ايمني
در برابر آتش ،برطــرف كردن ضعفهاي بازرســي و نظارت براي
ساختمانهاي موجود و قديمي ،نياز به تقويت سازماندهي مديريت
بحران ،عدمحضور جدي بيمهها در ارتقاي ســطح ايمني در برابر
آتش ،توجه و آگاهي اندك جامعه نسبت به اهميت ايمني در برابر
آتش در ساختمانها و مولفههاي آن و نياز جدي به رفتارشناسي
مردم در هنگام حريق و آموزش عمومي بايد بيشــتر مورد توجه
نهادها و مديريت كشوري قرار گيرد.
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ميان ماندن و رفتن

بازگشايي تماشاخانهها با استقبال گروهها ي نمايشي
روبرو شده است
10روز بعد از اعالم بازگشايي
فهيمه پناهآذر
مجدد ســالنهاي نمايشي
روزنامه نگار
و نزديك شــدن به روزهاي
برگزاري سيونهمين جشنواره تئاتر فجر ،تنها 2يا 3سالن نمايشي
ترجيح دادند كه اجراهاي خود را از سر بگيرند؛ فعاليتي كه به عقيده
صاحبان تماشاخانهها يك ريسك است و اجراهايي كه كارگردانان
معتقدند در اين زمان كم ممكن است بازخورد اميدواركنندهاي نداشته
باشد ،اما چارهاي جز پذيرفتنش نيست.

ورق زدن كتاب از راه دور

طلسم ياماها شكست

يكي از اين نمايشهــا «ياماها»ی كهبد
تاراج است كه پيش از اين 2بار آماده اجرا
شــد ،اما تعطيليهاي مقطعي باعث شد
كه گروه منتظر فرصت جديدی براي اجرا
باشد .حاال كهبد تاراج با گروهش از اول
بهمنماه در سالن قشقايي اجراي خود را
آغاز ميكند .اين نمايش قرار است ساعت
 18:45روي صحنه برود .ياماها ازجمله
نمايشهايي اســت كه در تئاتر فجر نيز
اجرا خواهد داشــت .در تاالر سايه تئاتر
هم نمايش «برونسي» مرتضي شا هكرم
اجراي خــود را آغاز ميكند .برونســي
4مقطع از زندگي شــهيد عبدالحسين
برونسي كه شامل سربازي ،زمان انقالب،
بعد از انقالب و دوران جنگ و شــهادت
است را نشــان ميدهد .در اين نمايش
۴موقعيت منفك از هم كــه به يكديگر
مرتبطانــد در 4تابلو به تصوير كشــيده
ميشوند .اين نمايش در يك ساعت و هر
روز ساعت  18روي صحنه است.
ايوبخان دژاكام از راه رسيد

امير دژاكام هم «ايوبخان» را از شــب
گذشــته روي صحنه آورد .اين نمايش
70دقيقــهاي هــر روز ســاعت 18:30
اجرا ميشــود .در اين نمايــش بيش از
15بازيگــر بــازي ميكنند .داســتان
«ايوب خان» در اواخر دهــه ۴۰و اوايل
دهه ۵۰ميگــذرد .ايــن نمايشها در
حالي اجراي خود را دارنــد كه برخي از
كارگردانــان براي اســتقبال مخاطبان
تمهيداتي را هم داشــتند كه يكي از آنها
تخفيف در روزهاي اول اجرا بود؛ ازجمله
ياماها كه در 3روز اول اجــرا در 2نوبت
روي صحنه ميرود و كارگردان 20درصد
تخفيف هم برای آن گذاشته است.
مهرگان ،فعال در ميان تماشاخانه ها

برخي از تماشــاخانههاي خصوصي نيز
تصميم گرفته اند تا اجراي خودشــان را
از سر بگيرند .سالن شماره يك مهرگان
ميزبان نمايش «آرت» نوشــته ياسمينا
رضا اســت كه جــال احمدپــور آن را
كارگرداني كــرده و خود نيــز بهعنوان
بازيگر در اين نمايش حضــور دارد .اين
نمايش تا 15بهمن روي صحنه اســت.
سالن شماره2مهرگان هم ميزبان نمايش
«گرســنهها»ی حامد شيخي است .اين

ميكائيل شهرستاني در سنگلج

تماشاخانه ســنگلج هم در اين روزهاي
زمســتاني ميزبــان نمايــش «لبخند
باشكوه آقاي گيل» ميشود که ميكائيل
شهرستاني آن را كارگرداني كرده است؛
يكي از نمايشنامههاي اكبر رادي كه پيش
از اين هادي مرزبــان آن را روي صحنه
برده اســت .اين نمايش هــم از كارهاي
پربازيگري است كه در ميان نمايشهاي
روي صحنــه رفته ديده ميشــود .اين
نمايش تا 27بهمن اجرا داشته و بهطور
حتم در جشــنواره تئاتر فجــر نيز اجرا
خواهد داشت.
خوانش نمايشنامهها در فضاي مجازي

باتوجه به بازگشايي سالنهاي نمايشي
و نزديك شدن به آغاز جشــنواره تئاتر
فجر هنوز تماشــاخانههاي ديگر برنامه
اجراهايشــان را اعــام نكردهاند .يكي
از ديگــر فعاليتهــا ،نمايشــنامههاي
شــنيداري در فضاي مجازي است .قرار
است 2نمايشــنامه «غلطگير مشكي» و
«تيتر» خوانش شــوند .غلطگير مشكي
را علي ابراهيم كارگردانــي كرده و قرار
است در چند اپيزود ضبط و پخش شود؛
نمايشنامههاي كوتا ِه  ۷تا ۱۰دقيقهاي كه
بهصورت درامهاي راديويي ،كارگرداني
و توليد شــدهاند .زهره يحيايي هم تيتر
را كارگرداني ميكند كه ســاله ارغوان
نقشخوان آن است.

يا سالهاي بعد شاهد برگزاري نمايشگاه
فيزيكي باشيم».
پيشرفتهترين ابزارهاي جستوجو در
خدمت نمايشگاه كتاب

نخستين نمايشگاه مجازي كتاب تهران از اول بهمن آغاز ميشود
مهرداد طبرسي
روزنامه نگار

يك روز بيشــتر تا آغاز نخســتين
نمايشگاه مجازي كتاب نمانده است.
نمايشگاهي كه قرار است فرايند خريد
و ســفارش كتاب در سامانهاش انجام
شــود ،نه مراجعه حضوري يا تلفني و
مخاطبان كتابهاي خــود را در خانه
سفارش دهند و از طريق پست دريافت
كنند .نمايشگاهي كه تجربهاي تازه در
چرخه نشر و كتاب ايران خواهد بود.
نمايشــگاه مجــازي كتــاب ،صرف ًا
فروشگاه نيست

نمايش را كه شــيخي خود آن را نوشته
برگرفته از نمايشنامههاي «آواره» نوشته
ماتئي ويســني يك و «گرســنگان» اثر
ويليام سارويان و رمان «كوري» اثر ژوزه
ســاراماگو بوده که هر روز ساعت17:30
اجرا ميشــود .در همين تماشاخانه كه
بهنظر قرار است روزهاي فعال خود را به
نسبت ديگر تماشــاخانهها داشته باشد،
ميثاق يوسفي «رســيدن ديرهنگام» را
اجرا ميكند .اين نمايش يك ســاعتي از
چهارم بهمن اجراي خود را آغاز ميكند.
از ديگــر نمايشهاي اين تماشــاخانه،
«ظمــان ،مكان ،ذبــان» بــه طراحي،
نويســندگي و كارگرداني حسين اناري
است كه از ۲۹ديماه تا ۱۵بهمنماه اجرا
دارد .ظمان ،مكان ،ذبــان در ژانر درام،
رئال توليد شــده و هرشب ساعت ۱۹در
بنبست خيابان خارك روي صحنه است.
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«مهمترين ويژگي نخســتين نمايشگاه
مجازي كتــاب تهــران اين اســت كه
مخاطبــان ميتوانند بــدون محدوديت
زماني و مكانــي با مراجعه به ســامانه از
تازههاي كتاب باخبر شــوند و چهچيزي
ارزشمندتر از اينكه اين شرايط بهراحتي
براي عالقهمندان به كتاب فراهم شــده
اســت .نمايشــگاه مجازي كتاب تهران
فرصتي را فراهم كرده تا كتاب بهســراغ
مخاطب برود و با اختصاص يارانههايي كه
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي در اختيار
مشموالن قرار ميدهد ،كتابهاي خود را
خريداري كنند».
محسن جوادي سخنان خود را در نشست
خبري نمايشــگاه مجازي كتاب تهران
اين گونه آغاز كرد وترجيعبند ســخنان
او اين بود كه «نمايشــگاه مجازي كتاب
صرفــاً فروشــگاه نيســت و برنامههاي
فرهنگي بســياري نيز در كنــار خريد از
نمايشــگاه مجازي كتاب برگزار خواهد
شد .نتوانستيم تمامي اقداماتي را كه در
نمايشگاه فيزيكي كتاب انجام ميداديم
در نمايشــگاه مجازي برگــزار كنيم؛ اما
تالش كرديم كــه فعاليتهاي فرهنگي
را در قالبــي ديگــر در فضــاي مجازي
براي مخاطبــان برگزار كنيم كه شــايد
كاســتيهايي بههمراه داشتهباشد؛ اما از
ارزش بسياري برخوردار است .شجاعانه

به اين ســمت خواهيم رفــت كه تمامي
كاســتيها در گام بعــدي ،برگــزاري
نمايشگاه مجازي كتاب برطرف شود».
1732ناشر به نمايشگاه كتاب ميآيند

نشســت خبري نخســتين نمايشــگاه
مجازي كتــاب صبح دوشــنبه 29دي
با حضور محســن جوادي ،معــاون امور
فرهنگي وزير فرهنگ و ارشــاد اسالمي؛
ايوب دهقانكار ،رئيس نخستين نمايشگاه
مجــازي كتــاب تهــران ،رمضانعلي
سبحانيفر ،مديرعامل شركت ملي پست
ايران؛ حجتاهلل صيدي ،مديرعامل بانك
صادرات ايران و هومان حسنپور ،رئيس
اتحاديه ناشران و كتابفروشان تهران در
خانه كتاب ايران برگزار شــد .در ابتداي
نشســت ،ايوب دهقانكار ،مديــر خانه
كتاب و ادبيات ايران بــه توضيح درباره
داليل تأخير در برگزاري سيوســومين
نمايشــگاه كتاب تهران پرداخت« :قرار
بود سيوسومين نمايشــگاه بينالمللي
كتاب تهران فروردينماه سالجاري در
مصلي تهران برگزار شــود؛ امــا با توجه
به شــيوع ويروس كرونا و اثــرات آن در
كشور ،شوراي سياستگذاري نمايشگاه،
 ۲۸تيرماه ،رســماً اعالم كرد كه امسال
نمايشگاه بينالمللي كتاب تهران برگزار
نخواهد شد .در پي اين تصميم ،معاونت
فرهنگي ،بستههاي حمايتي براي حمايت

شانسهاي اصلي

از صنعت نشــر معرفي كرد كــه يكي از
آنها ،برگزاري نمايشگاه مجازي كتاب
تهران بود كه در  ۲۵شــهريورماه و بعد
از مصوبه شوراي سياستگذاري با الحاق
بخش فروشــگاهي در اختيار مؤسســه
خانه كتاب و ادبيات ايران قرار گرفت».
بهگفتــه دهقانــكار« ،در نخســتين
نمايشــگاه مجازي كتاب تهران۱۷۳۲ ،
ناشــر داخلي ثبتنام كردنــد كه از اين
ميان ۱۱۵۳ ،ناشــر ،عضو ســامانه ملي
پست شدند و  ۱۱۵۲ناشر فرايند ويرايش
اطالعات را تكميل كردند و بالغ بر ۱۰۰
هزار عنوان كتاب آماده عرضه در سايت
نمايشگاه مجازي كتاب تهران قرار دارد.
نمايشــگاه مجازي با حضور  1۸۰ناشر
خارجي و با  ۲۰هزار عنوان كتاب۱۴۲ ،
نهــاد فرهنگي و آژانــس ادبي در بخش
رايتسنتر ۱۴۵ ،نشست رونمايي كتاب،
20نشســت بينالمللي و  ۲۵نشســت
داخلي با حضور  ۱۸۰ســخنران داخلي
و خارجي برگزار خواهد شد».

دادگاه شيكاگو 7
شــيكاگو
دادگاه
7بهاحتمــال زياد اميد
اول دريافــت جايزه
بهترين فيلم اســكار
2021خواهد بود .آرون
سوركين ،كارگردان اين
فيلم معتقد است كه دادگاه شيكاگو 7ميتواند دستكم در
2رشته بهترين كارگرداني و بهترين فيلمنامه غيراقتباسي
كانديدا شود و بهاحتمال زياد در اين رشته آخر شانس اول
دريافت جايزه خواهد بود .ساشا كوهن از بازيگران مطرح
اين فيلم نيز بهاحتمال زياد در رشته بازيگري نقش مكمل
كانديداي دريافت جايزه اسكار خواهد شد.
بلك باتم ماريني
چادويك بازمن و ويوال
ديويس بهخاطر بازي در
نقشهاي اصلي اين فيلم
بســيار مورد تحسين
منتقدان قرار گرفتهاند و
اين دو نفر از هماكنون
شانسهاي اول دريافت جوايز بهترين بازيگر مرد و بهترين
بازيگر زن در اســكار 2021محسوب ميشوند .بسياري از
منتقدان احتمال نامزدي فيلم «بلك باتم ماريني» در رشته
بهترين فيلم را قطعي دانستهاند .همچنين منتقدان ،اين
فيلم را از شــانسهاي اول دريافت جايزه در رشتههاي
بهترين فيلمنامه اقتباسي ،طراحي توليد و حتي تدوين
دانستهاند .بهاحتمال زياد نام گلين تورمان بهدليل بازي

نخستين نمايشــگاه مجازي كتاب از اول
تا ششــم بهمن برگزار ميشود .كتابها
در  2پايــگاه  tehranbookfair.irو
 book.icif.irدر دســترس اســت و
عالقهمندان كتــاب ميتوانند كتابهاي
خود را با تخفيف 20درصدي از نمايشگاه
خريداري كنند.

نمايشگاه مجازي جايگزين نمايشگاه
سيوسوم نيست

در عين حــال مدير نمايشــگاه مجازي
كتاب تهران در پايان سخنان خود گفت:
«نمايشگاه مجازي كتاب تهران ،جايگزين
سيوسومين نمايشگاه بينالمللي كتاب
تهران نيست و اميدواريم در سالجاري و

نمايش به احترام فيلمسازان

دبير جشنواره فيلم كوتاه از اكران فيلمها در ايرانمال ميگويد
سيوهفتمين جشنواره
هليا نصيري
فيلم كوتاه تهران امسال
خبرنگار
در شرايط خاصي برگزار
ميشود و قرار است بخش دوم آن نيز از اول بهمنماه برگزار شود.
بخشــي كه اختصاص به نمايش فيلمها دارد و ايرانمال ميزبان
آن است .سيدصادق موسوي ،دبير اين دوره از جشنواره از داليل
حضور فيلمها در ايرانمال ميگويد و اينكه سعي شده فيلمها در
پلتفرمها به نمايش درآيند اما به درخواست برخي از فيلمسازان
مبني بر اكران فيزيكي و همچنين اسپانســر بودن اين مجموعه
انتخاب شده است.
آبانمــاه زمان برگزاري
جشــنواره فيلم كوتاه
بود اما بهدليل باال رفتن
آمــار ويــروس كرونا و
همچنيــن عدمرضايت
برخي از صاحبان فيلم
به نمايش فيلمهايشان
به شكل مجازي تنها نشستها و وركشاپهاي جشنواره برگزار
شد .اكران فيلمها نيز به مساعد شدن شرايط و بازگشايي سينماها
منوط شد .با بازگشايي سالنهاي سينما و تغيير وضعيت تهران
از قرمــز به زرد؛ برگزاركنندگان جشــنواره تصميــم گرفتند تا
جشنواره به دو شكل مجازي و فيزيكي برگزار شود و از اول بهمن
اكران فيلمها آغاز شود .سيدصادق موسوي ،دبير جشنواره فيلم
كوتاه درباره علت انتخاب ايرانمال براي اكران فيلمهاي كوتاه به
همشهري ميگويد« :دليل اول اين است كه اين مجموعه حامي
جشنواره بوده و قرار اســت از اول بهمن 201فيلم كوتاه ايراني و
خارجي به نمايش گذاشته شــود .ما بهدليل شرايط موجود در
تالش بوديم اكران فيلمها به شــكل مجازي و از طريق پلتفرمها
باشد اما بيش از 70فيلمساز از ما خواستند كه فيلمهايشان اكران
فيزيكي داشته باشــد و همين امر باعث شد كه ايرانمال را براي
اكران انتخاب كنيم ».موسوي همچنين درباره حضور فيلمهاي
كوتاه در جشنواره فجر امسال توضيح داد« :همه فيلمهاي كوتاه
داستاني كه تا ســقف زماني 15دقيقه بودند را به جشنواره فجر
معرفي كردهايم ».بهنظر ميرســد نزديك بــه 40فيلم كوتاه به
دبيرخانه اين دوره از جشنواره معرفي شده است.
بزرگداشت امير لطفيان در جشنواره فيلم كوتاه

امير لطفيــان متولــد  ۱۳۳۹در همــدان عكاس و فيلمســاز
پيشكسوت سينماي ايران است .وي مؤسس جشنواره پويانمايي
تهران اســت و مديريت اجرايي  ۴دوره از اين رويداد را برعهده
داشته اســت .در اين دوره از جشنواره مراســم بزرگداشت وي
برگزار خواهد شد.

منتقدان از اميدهاي اول كسب جوايز اسكار2021
در رشتههاي مختلف ميگويند

در سال 2020اكران بسياري از فيلمهاي
آرش نهاوندي
روزنامه نگار
مهم با تأخير مواجه شــد يا حتي برخی
از آنها اكران نشــد و ناگزيــر از طريق
شناختهشدهترين پلتفرمهاي اينترنتي نمايش فيلم ،پخش شد .در نتيجه در سال
2020آكادمي اسكار بخشي از قواعد انتخاب فيلمها براي شركت در اين مراسم را
سرزمين كوچنشينان
«سرزمين كوچنشينان»
به كارگرداني كلوئه ژائو
بارها از سوي منتقدان در
سال 2020مورد تحسين
قرار گرفته است .بازي
فرانسيس مك دورمند
هم در اين فيلم بسيار مورد تحسين منتقدان واقع شده
است .او بهاحتمال زياد يكي از گزينههاي اصلي دريافت
جايزه اسكار خواهد بود .درصورتي كه مك دورمند اسكار را
از آن خود كند ،اين سومينباري است كه اين جايزه معتبر به
وي تعلق ميگيرد .كلوئه ژائو نيز از اميدهاي اول دريافت
جايزه اسكار در رشته بهترين كارگرداني است .اين فيلم در
رشته بهترين فيلمنامه ،فيلمبرداري و تدوين نيز بهاحتمال
زياد نامزد دريافت جايزه اسكار خواهد شد.

آزاده بلندنظر ،معــاون خانه كتاب نيز به
توضيح درباره سامانه نمايشگاه و چگونگي
تقسيمبندي كتابها در سامانه پرداخت:
«نمايشگاه مجازي كتاب تهران براساس
الگوي تقســيمبندي موضوعي طراحي
شده است كه در هيچ سايت فروشي قابل
مشاهده نيست؛ اين قابليت نيز براساس
بانك اطالعات خانه كتاب و ادبيات ايران
فراهم شــده است تا براســاس سليقه و
درخواست مخاطب تقسيمبندي صورت
بگيرد .امكان جســتوجوي پيشــرفته
در سايت نمايشگاه براســاس فيلدهاي
مختلف فراهم شده است .اگر خريداري
نام نويسنده ،شابك ،ناشــر و ...را داشته
باشد ميتواند با وارد كردن اين اطالعات
به كتاب يــا كتابهاي مــورد نظر خود
دسترســي پيدا كند .ما در اين سيستم
از پيشــرفتهترين ابزارهــاي موتورهاي
جســتوجو اســتفاده كردهايم .بعد از
جستوجو فهرست كتا بهاي مرتبط با
موضوع براي خريدار نمايش و به خريدار
پيشنهاد داده ميشود».

گزارش

تغيير داد تا فيلمهاي بيشتري بتوانند در مراسم اسكار 2021حضور پيدا كنند .به
گزارش اســكرينرنت ،با توجه به اينكه منتقدان همچنان در حال امتياز دادن به
فيلمها هستند و تاكنون فيلمهايي جوايز منتقدان را بهعنوان بهترين آثار سينمايي
سال 2020دريافت كردهاند ،شــايد بتوان ايدهاي از پراميدترين فيلمهاي سال در
اسكار 2021را با نگاهي به فهرست منتخب منتقدان از هماكنون بهدست داد.

درخشــانش در اين فيلم ،در فهرست نامزدهاي دريافت
بهترين بازيگر مكمل مرد قرار خواهد گرفت.
زن جوان اميد بخش
اينفيلمكهبهكارگرداني،
و
تهيهكنندگــي
نويسندگي امرالد فنر
ساخته شــده از اقبال
منتقدان برخوردار شده
اســت .از نظر منتقدان
«زن جوان اميدبخش» از فيلمنامه هوشمندانهاي برخوردار
بوده و كري موليگان در اين فيلم بازي درخشاني از خود ارائه
داده است .در ماههاي اخير ميزان استقبال از اين فيلم در
ميان منتقدان و تماشاگران نيز بيشتر شده و اكنون منتقدان
مطمئن هســتند كه «زن جوان اميدبخش» ميتواند در
بخشهاي بهترين فيلمنامه غيراقتباسي و بهترين بازيگر
زن ،كانديداي دريافت جايزه اسكار شود .منتقدان حتي بر
اين باورند كه اين فيلم ميتواند در بخشهاي بهترين فيلم
و شايد حتي بهترين كارگردان هم نامزد شود.
ميناري
«مينــاري» فيلمــي
زندگينامهاي از كشور
كره است كه قرار است
براي نخســتينبار در
جشنواره ســاندنس
نشان داده شــود .لي
ايساك چونگ كارگردان كرهاي در اين فيلم نگاهي به دوران
كودكي خود دارد .از نظر منتقدان اين فيلم بهاحتمال زياد
در 2بخش بهترين فيلم و بهترين فيلمنامه غيراقتباسي
نامزد دريافت جايزه اســكار خواهد شد؛ حتي اين فيلم
شانس نامزدي در بخش بهترين موسيقي فيلم را نيز دارد .به
اعتقاد منتقدان ،استيون يئون نيز ميتواند در بخش بهترين
بازيگر مرد كانديداي كسب جايزه اسكار شود.
يهودا و مسيح سياه
شــاكا كينگ اين فيلم
را
زندگينامــهاي
كارگرداني كرده است.
اين فيلم هنــوز اكران
نشده ،ولي انتظار ميرود
بتواند از شانس بااليي
براي دريافت جوايز زيادي از جشــنوارههاي بينالمللي
برخوردار باشد .اين فيلم درباره فرد همپتون ،رهبر حزب

«پلنگ سياه» در سالهاي پاياني دهه 1960ميالدي است .از
نظر منتقدان بهاحتمال زياد دنيــل كالويا بهخاطر بازي
درخشــان خود در اين فيلم برنده جايزه اسكار در بخش
بهترين بازيگر مكمل مرد خواهد شد .اين فيلم بهاحتمال
زياد بهعنوان يكي از نامزدهاي مطرح در بخش بهترين فيلم
سال حضور خواهد يافت .احتماال اين فيلم در بخشهاي
بهترين فيلمنامه غيراقتباســي و تدويــن و همینطور
فيلمبرداري نيز نامزد دريافت جوايز اسكار خواهد شد.
مانك
از زماني كه فيلم «مانك»
بهعنــوان يكــي از
نامزدهــاي حاضر در
اسكار 2021درنظر گرفته
شده ،اين فيلم در صدر
فهرست منتقدان براي
دريافت جايزه بهترين فيلم سال قرار گرفته است .اگرچه
فيلم مانك پس از اكران ،كمتر با استقبال مواجه شد ،اما
همچنان اميد اول دريافت جايزه اسكار در رشته بهترين
فيلم محسوب ميشــود و ديويد فينچر همچنان شانس
نامزدي در رشته بهترين كارگرداني را دارد .اما برايند نظر
منتقدان حكايت از اين دارد كه او ديگر شــانس اول براي
كسب جايزه بهترين كارگرداني نيست .حضور گري اولدمن
در فهرست 5نفره بهترين بازيگران مرد نيز نامشخص است.
با اين حال آماندا سيفريد همچنان گزينه اول دريافت جايزه
در رشته بهترين بازيگر مكمل است .همچنان نيز احتمال
ميرود ايــن فيلم در بخشهــاي بهتريــن فيلمنامه
غيراقتباســي ،تدوين ،فيلمبرداري و موســيقي فيلم
كانديداي دريافت جايزه شود.
پدر
فلوريان زلر ،كارگردان
فرانسوي ،اين فيلم را با
اقتبــاس از اثــر
نمايشــنامهاي خود به
همين نام ساخته است.
ايــن فيلــم درباره
پيرمردي است كه با مسائل مرتبط با از دست دادن حافظه
خود روبهروست .بازي درخشان آنتوني هاپكينز در اين
فيلم بهاحتمال زياد ميتواند دومين جايزه اسكار را از آن
وي كند .اوليويا كلمن نيز بهدليل نقشآفريني در اين فيلم
ميتواند براي دومينبار نامزد دريافت جايزه اسكار شود.
فيلم «پدر» احتماال در بخشهاي بهترين فيلم ،كارگرداني
و فيلمنامه اقتباسي نامزد دريافت جايزه اسكار خواهد شد.

دا 5خون
«دا5خون»بهكارگرداني
اســپايك لــي از
شانسهاي اول دريافت
جايزه اسكار در رشته
بهترين فيلم خواهد بود.
اين فيلم روايتگر حضور
دوباره كهنهسربازان سياهپوست آمريكايي در ويتنام
است كه به دنبال رهبر گروه خود و گنج ميگردند .احتماال
دلروي ليندو براي بازي در ايــن فيلم نيز نامزد دریافت
اسكار در رشته بهترين بازيگر مرد خواهد شد .چادويك
بازمن ،بازيگر فقيد نيز بهاحتمال زياد در رشته بهترين
بازيگر مكمل مرد كانديدا خواهد بود .اســپايك لي هم
ممکن است بهدليل ساخت اين فيلم دومين جايزه اسكار
بهترين كارگرداني را دريافت كند.
صداي «متال»

«صــداي متــال» به
كارگردانــي داريوس
مــاردر ،داســتان
درامر(طبال) يك گروه
موزيك را روايت ميكند
كه در حال از دست دادن
شنوايي خود است .ريز احمد بهدليل ايفاي نقش در اين
فيلم در صدر فهرست بهترين بازيگران منتخب منتقدان
قرار گرفته اســت .او اميد اول فيلم «صداي متال» براي
دريافت جايزه اسكار در رشته بهترين بازيگر مرد است .پل
راسي نيز احتماال در رشته بهترين بازيگر مكمل مرد ،نامزد
دريافت اسكار خواهد شد.
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نگاه
تركيه و خليجفارس؛
پس از آشتي قطر با عربستان
سعيد الحاج

تحليلگر مسائل تركيه

تركيه در دوران حاكميت حزب عدالت
و توسعه روابط بسيار دوستانهاي با تمام
كشورهاي عربي خليجفارس ،مخصوصا
در سطح تجاري بر قرار كرده بود .اما اين روابط بهدليل موضع تركيه
نسبت به انقالبهاي عربي ســال  2011و بهطور مشخص انقالب
مصر ،رو به ســردي گراييد .در جريان بحران خليجفارس ،تركيه به
سرعت حمايتهاي سياسي ،اقتصادي ،تجاري و حتي نظامي خود از
قطر را آغاز كرد؛ بهگونهاي كه پساز توسعه خطوط مستقيم هوايي
براي امدادرساني ،پايگاه نظامي الريان را در نزديكي دوحه تاسيس
كرده و از سوي ديگر ،تمام قد از اين كشــور در محافل بينالمللي
حمايت كرد.
البته اين حمايتها با دشــمني نسبت به ساير كشــورهاي عربي،
مخصوصا عربســتان ســعودي همراه نبود .براي مثال رجبطيب
اردوغان ،رئيسجمهور تركيه در آن مقطع از ضرورت بردباري «برادر
بزرگتر» عربي در خليجفارس و لزوم جلوگيري از وقوع بحران ميان
كشورهاي دوست و برادر سخن ميگويد .او همچنين در آغاز بحران،
بيش از دوحه به رياض سفر كرد؛ سفرهايي كه با هدف ميانجيگري
بين كشورهاي عربي برگزار شد .عالوه بر اين ،تركيه همواره از حاميان
تالشهاي كويت براي حل بحران قطر با ساير كشورهاي عربي بوده
اســت .اما بهرغم تمام اين اقدامات ،روابط تركيه با قطر و مخصوصا
موضوع پايگاه نظامي اين كشور در دوحه ،به يكي از محورهاي بحران
خليجفارس تبديل شــد؛ بحراني كه حاال با مصالحه قطر و عربستان
رو به پايان است .اكنون اين سؤال مطرح ميشــود كه پايان بحران
خليجفارس ،چه تأثيري بر روابط تركيه با كشورهاي عربي اين منطقه
خواهد داشت؟

پلي بهسوي مصالحه بزرگتر

با وجود آنكه مصالحه خليجفارس هنوز در مراحل ابتدايي است ،اما
از هماكنون فصل جديدي را در سطح منطقه و مخصوصا روابط ميان
كشورهاي حاشــيه عربي خليجفارس آغاز كرده است .در اين ميان
شواهد و نشانههايي وجود دارد كه براساس آن ميتوان گفت مصالحه
اخير ،نقطه عطفي در روابط تركيه با خليجفارس نيز به شمار ميآيد.
برخي معتقدند اين مصالحه ،نياز قطر به تركيه را كاهش داده و تمركز
دوحه را بر كسب رضايت همســايگانش معطوف ميكند .اگرچه به
باور من ،عكس اين گزاره صحيح اســت و روابــط ميان قطر و تركيه
پس از مصالحه اخير تقويت خواهد شد .دوحه اهميت نقش تركيه در
شكلگيري مصالحه ،بدون آنكه عقبنشيني از سوي قطر رخ دهد را
به خوبي درك ميكند و حاضر به از دست دادن اين پشتوانه در آينده
نيست؛ بهويژه كه همگي ميدانند مصالحه خليجفارس هنوز توافقي
شكننده است و آنچه در سال 2017رخ داد به سادگي با امضاي يك
توافق روي كاغذ از بين نخواهد رفت.
قطر طي سالهاي گذشته در نقاط مختلفي ،از مواضع سياسي گرفته تا
توسعه روابط تجاري و سرمايهگذاري ،موضع قدرداني و حتي وفاداري
خود نسبت به تركيه را نشــان داده است .همچنين بايد توجه داشت
كه اين كشــور مجبور به كاهش روابط با تركيــه براي جلب رضايت
همسايگانش نيست؛ چرا كه از موضع ضعف وارد مصالحه نشده است.
از ســوي ديگر نبايد از روند حاكم بر روابط آنكارا و رياض چشــم
پوشــيد؛ تركيه طي ســالهاي گذشــته تالش كرد حتي در اوج
بحرانهاي ميان 2كشــور ،روابط خود با پادشــاهي سعودي را در
بهترين سطح ممكن حفظ كند .اين در حالي است كه طي هفتههاي
اخير ،پس از قطعي شــدن پيروزي بايدن و درك نشانههاي دوران
جديد ،عربســتان پيامهاي متعددي مبني بر نيت خود براي بهبود
روابط با تركيه ارسال كرده اســت؛ پيامهايي كه بدون شك پاسخ
مثبت دريافــت خواهد كرد .جالب آنكه حتــي برخي گزارشهاي
غيررســمي ،از ميانجيگري قطر بين تركيه و عربســتان نيز خبر
ميدهند .عالوه بر اين ،اظهارات مقامات ارشد تركيه نشان ميدهد
اراده مشابهي براي بهبود روابط اين كشــور با مصر نيز وجود دارد؛
ارادهاي كه با توجه به منافع مشترك 2كشور در ليبي ،منابع انرژي
مديترانه و مخصوصا نگرانيهاي قاهره پس از افزايش نقش اسرائيل
در منطقه عربي ميتواند عملي شود.
در مقابل بهنظر ميرسد امارات ،تنها استثناي قاعده جديد در روابط
تركيه با كشورهاي عرب خليجفارس اســت؛ چرا كه نهتنها مواضع
مثبتي از زبان مقامات تركيه نسبت به اين كشــور بيان نشده ،بلكه
حتي اظهارات انور قرقاش ،وزير مشاور در امور خارجي امارات مبني بر
ضرورت بهبود روابط ابوظبي-آنكارا نيز از سوي مقامات تركيه بيپاسخ
مانده است .ميدانيم كه اختالفات ميان تركيه و امارات طي سالهاي
گذشــته از قالب يك رقابت منطقهاي فراتر رفته است .از ديد آنكارا،
امارات متهم بهدست داشتن در كودتاي ناكام سال  ،2016حمايت
از نيروهاي مســلح كرد جداييطلب در مرزهاي سوريه و همچنين
تحريك آمريكا عليه سياستهاي تركيه است .در مقابل ،امارات نيز
تركيه را به حمايت از اپوزيسيون عربي ،مخصوصا نيروهاي اسالمگراي
مخالف ابوظبي متهم ميكند.
در مجموع ميتوان گفت مصالحه كشــورهاي خليجفارس تاكنون
تناقضي با منافع تركيه نداشته اســت؛ بهويژه كه اين مصالحه بدون
هرگونه عقبنشيني از جانب قطر به وقوع پيوست .از سوي ديگر اين
مصالحه ،زمينه را براي بهبود روابط آنكارا با قدرتهاي منطقهاي نظير
رياض و قاهره نيز مهيا كرده است؛ امري كه با سياست اين كشور براي
كاهش تنشهاي منطقهاي ،به كارگيري ديپلماسي و آمادگي براي
دوران جديد (دولت بايدن) همخواني دارد .باز هم بايد تأكيد كرد كه
مصالحه خليجفارس در مراحل اوليه خود است؛ بنابراين همچنان به
زمان زيادي براي پشت سر گذاشــتن آزمايشهاي متعدد و تثبيت
وضعيت جديد نياز دارد .با گذشــت زمان ميتــوان قضاوت بهتري
درباره تأثير اين مصالحه بر شــرايط خاورميانه و صفكشي نيروهاي
مختلف در آن داشت.
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بازگشت دشمن شماره يك
پوتين به مسكو

دردسري به نام الكسي

در پي بازگشت الكسي ناوالني به روسيه و
بازداشتاش ،غرب خواستار آزادي او شد

بازداشت الكســي ناوالني
گزارش منتقــد سرشــناس دولت
روســيه بــا واكنشهاي
گســترده در ســطح دنيا مواجه شده و
اتحاديه اروپا ،آمريكا و برخي كشــورهاي
همسايه روسيه خواستار آزادي او شدهاند.
به گزارش بيبيســي ،ناوالني 44ســاله
بالفاصله بعد از اينكه پروازش در مسكو به
زمين نشست بازداشت شد.
او 5ماه بعد از آنكه بهخاطر مسموم شدن
تا آســتانه مرگ پيش رفت به كشورش
برگشــته بود .او براي مداوا به آلمان رفته
بود .دولت روســيه ،هرگونــه دخالت در
مسموميت او را قويا رد كرده است.
وزارت خارجــه روســيه محكوميــت
جهاني بازداشــت او را رد كرده و سرگئي
الوروف ،وزيــر خارجه روســيه گفته كه
سياستمداران غربي براي منحرف كردن
توجهها از مشــكالت داخلي خود به اين
مسئله ميپردازند.
سازمان زندانهاي روسيه اعالم كرده كه
اين منتقد دولت روسيه شروط محكوميت
مشــروط خود را زير پا گذاشته و تا زماني
كه دادگاه دربــاره او تصميــم بگيرد در
زنــدان نگهداري خواهد شــد .ناوالني به
اتهام ارتشــاء به زندان مشــروط محكوم
شده اســت .او به هوادارانش گفته كه اين
حكم سياســي و اين اتهام عليه او ساخته
شده است.
او بالفاصله بعد از بازداشــت در فرودگاه،
در جلسه استماع دادگاه در پاسگاه پليس
فرودگاه شركت كرده است .سخنگوي او
گفته كه اين جلسه استماع« ،بيقانوني در
باالترين حد» آن بوده است.
بازداشــت او ،با واكنشهاي تندي مواجه
شــده و اتحاديه اروپا و آمريــكا بالفاصله
بعد از اين اتفاق خواستار آزادي او شدند.

مايك پمپئو ،وزير خارجه آمريكا گفته كه
مقامات روسيه تالش ميكنند تا منتقدان
خود را ســاكت كنند .او خواستار «آزادي
فوري و بدون قيد و شــرط» ناوالني شده
است.
مشاور امنيت ملي جو بايدن ،رئيسجمهور
منتخب آمريكا هم موضع مشابهي گرفته و
گفته است« :حمله روسيه به آقاي ناوالني
نه فقط نقض حقوق بشر كه توهين به آن
دسته از مردم روسيه است كه ميخواهند
صدايشان شنيده شود».
اتحاديه اروپا هم واكنش تندي نسبت به
بازداشت ناوالني از خود نشان داده و ايتاليا
و فرانسه و همينطور اورسوال فون در لين
رئيس كميسيون اروپا خواستار آزادي او
شدهاند.
هايكو ماس ،وزير خارجه آلمان بازداشت او
را غيرقابل درك خوانده و دومينيك راب،
وزير خارجه انگليس ،اقدام دولت روسيه
را مخوف توصيف كرده و خواستار آزادي
فوري ناوالني شده است .راب گفته است:
«دولت روسيه به جاي اينكه او را بازداشت
كند ،اين مسئله را توضيح دهد كه چطور
يك سالح شــيميايي در خاك اين كشور
مورد استفاده قرار گرفته است».
به گــزارش الجزيره ،لهســتان ،ليتواني،
لتوني و استوني هم اين بازداشت را محكوم
كردهاند .ليتواني همچنين از اتحاديه اروپا
خواسته است سريعا تحريمهای جديدي
را عليه روسيه وضع كند.
پرواز مستقيم به زندان

ناوالني سال گذشته در يك پرواز داخلي
به ســيبري مسموم شــد و براي مداوا به
آلمان رفت .بعد از بهبودي ،گفته بود كه
ميخواهد به روســيه برگردد و يكشنبه
به وعدهاش عمل كرد و با وجود هشدارها

درباره بازداشــت اش ،از برلين به مسكو
آمد.
خبرنگاران زيــادي در پــرواز او بودند.
كمي قبل از فرود هواپيمــا ،خلبان اعالم
كرد؛ هواپيما بهدليل مسائل فني به جاي
فرودگاه ونوكوو ،جايي كه هزاران هوادار
ناوالنــي منتظــر او بودند ،در فــرودگاه
شــرمتيهوو فرود ميآيــد .ناوالني بعد از
فرود هواپيما به پاســگاه فرودگاه منتقل
شد و شب را همانجا سپري كرد.
دادســتاني روســيه اعالم كرده است در
پروندهاي جداگانه ،بــه اتهامهاي مالي او
از جمله انتقال پول به حسابهاي خيريه
رسيدگي ميكند.
ليــزل شــوالوا ،خبرنگار بخش روســيه
بيبيســي كه در اين پــرواز حاضر بوده
گفته كه احســاس عمومي در اين پرواز
اين بود كه طبق برنامه پيش نخواهد رفت
و وقتي خلبان اعــام كرد فرودگاه مقصد
تغيير ميكند ،ناوالني با صداي بلند از همه
آنهايي كه در پرواز بودند معذرتخواهي
كــرد .او هنــگام حركــت از هواپيما به
ترمينال در اتوبوس بــه خبرنگاران گفت
كه نميترســد و از اينكه به خانه برگشته
خوشــحال اســت .او وقتي كه همراه با
همسرش به افسر كنترل پاسپورت نزديك

ميشد ،با خنده به او گفته بود« :احتماال
مدت زيادي منتظر من بودهايد».
چند لحظه بعد ،از او خواسته شد که همراه
پليس بــرود ،در غير ايــن صورت ممكن
است به زور برده شود .او درخواست كرده
بود كه وكيلش ،اولگا ميخايلووا كه در اين
پرواز همراهش بــوده به ديدنش برود ،اما
درخواست او بيپاسخ ماند.
بعد از انتقال پرواز ناوالني به يك فرودگاه
ديگر ،هواداران او كه بيــرون از فرودگاه
ونوكوو منتظر او بودند بهشدت خشمگين
و با پليس درگير شدند.
دولت روسيه بهشــدت تالش ميكند تا
اينطور وانمود كند كــه ناوالني هواداران
كمي دارد ،اما صحنههاي پرآشوب بيرون
فرودگاه برخالف ادعاي آنها بود.
ناوالنــي ،دردســری واقعــي و بــزرگ
بــراي دولت و بــراي والديميــر پوتين،
رئيسجمهور روســيه اســت .بازداشت
ناوالني ،ريســك تبديل او به شخصيتي
مانند نلســون ماندال و مــوج جديدي از
تحريمهاي غــرب را ميتوانــد به همراه
داشته باشد.
انفعال در مقابل او هم ميتواند در ســال
انتخابــات ،ميدان دادن به يك دشــمن
جدي باشد.

الكســي ناوالنــي ايــن روزها
شناختهشــدهترين چهره مخالف
دولت روســيه و والديمير پوتين
است .ناوالني رهبري حزب «روسيه
فردا» را بهعهــده دارد كه مبارزه
با فســاد دولتي را هــدف اصلي
فعاليتاش اعالم كرده است.
ناوالني طي 9ســال گذشته دائما
بين خانه و زندان در رفتوآمد بوده
است .فقط در سال 2018يعني زماني
كه بهشدت در پي بسيج مردم براي
تحريم انتخابات رياستجمهوري
بود ،دستكم 10بار و هر بار بهمدت
20تا 30روز بازداشت شد.
الكسي ناوالني ،تحصيلكرده رشته
حقوق است .او نخستين بار حدود
6سال قبل در انتخابات شهرداري
مســكو شــركت كرد و هدفش
شكست نامزد مورد نظر پوتين بود.
ناوالني اما با كســب 27درصد آرا،
انتخابات را به ســرگئي سوبيانين
باخت .او معتقد بود كه كميسيون
انتخابــات با تقلب ســوبيانين را
بهعنوان شهردار معرفي كرده است.
در ســال 2018او در برابر شخص
پوتين قد علم كرد و مدعي كرسي
رياســتجمهوري شد .صالحيت
او بــراي حضــور در انتخابــات
رياســتجمهوري اما تأييد نشد.
دليلش پرونده قضايياي بود كه از
چندماه قبل براي او گشوده شد.
پوتين انتخابات ســال 2018را هم
برنده شد و براي چهارمين بار كرسي
رياستجمهوري را به چنگ آورد،
اما حضور اين حقوقدان جسور در
فضاي سياسي روســيه ،براي او به
يك دردسر جدي تبديل شد.
ناوالني فعاليت سياســياش را با
وبال گنويسي و اعتراض به فساد
در دولت آغاز كرد ،اما رفته رفته
بــه شــبكههاي اجتماعي روي
آورد .شايد حضور پرقدرت او در
شبكههاي اجتماعي باعث شده
بود تا طي همه اين سا لها دولت
روســيه نتواند به سمت حذف او
قدم بــردارد .ناوالني حزب حاكم
«روسيه متحد» به رهبري والديمير
پوتين را «حــزب كالهبردارها»
ميخواند؛ عبارتــي كه اكنون در
فضاي سياسي روســيه و به وفور
استفاده ميشود و ديگر مترادف
اين حزب شده است.

شبي كه موشكهاي اسكاد به آسمان تل آويو رسيد

بازخواني اسناد مربوط به حمالت موشكي سال 1991عراق به سرزمينهاي اشغالي نشان ميدهد
روايت رسانههاي اسرائيلي از اين حمالت دروغ بوده است
ارتش رژيم صهيونيستي به تازگي براي
خاورميانه نخستين بار اسنادي را منتشر كرده كه
نشان ميدهد حمالت موشكي عراق به
سرزمينهاي اشغالي در سال14 ،1991كشته و دهها
زخمي بر جاي گذاشته اســت .اين در حالي است كه
اسرائيل تاكنون ،موفقيت آميز بودن حمالت موشكي
عراق را در آن سال تكذيب ميكرده است .اين اسناد در
قالب مجموعهاي از گزارشهــا ،تصاوير و فيلمهايي
منتشر شده كه ترس و وحشــت شهركنشينان از به
صدا درآمــدن آژير خطر ،صداي انفجــار و همچنين
خرابيهاي به جا مانده از اصابت موشكهاي عراقي را
نشان ميدهد.
عراق در سال 1991و درحاليكه زير فشار بيسابقهاي
از سوي جامعه جهاني براي خروج از كويت قرار داشت
در بيانيهاي اعالم كرد در صورت عقبنشيني اسرائيل
به مرزهاي سال 1967حاضر است خاك كشور كويت
را فــورا ترك كند .اما پــس از آنكه پاســخ مثبتي به
درخواست اين كشور داده نشد ،صدام حسين هشدار
داد مواضع ســرزمينهاي اشــغالي را با موشكهاي
اســكاد مورد هدف قرار ميدهد .اين هشدار سرانجام

در بامداد 17ژانويه سال 1991با شليك موشكهاي
اسكاد بهسوي شــهرهاي تلآويو و حيفا محقق شد.
بيش از 40موشك طي مدت يكماه به سمت مناطق
فلسطين اشغالي شليك شد .اگرچه حجم اين حمالت
بهگونهاي بود كه تا مدتها ،بخشهايي از اين دو شهر
تخليه شده بود،اما منابع رسمي اسرائيل آمار قربانيان
را هيچگاه تأييد نكردند.
بخشي از مجموعه اسناد منتشــر شده توسط ارتش
اسرائيل به بررســي جزئيات اين حمالت و همچنين
پيامدهــاي اســتراتژيك آن بــراي امنيــت رژيم
صهيونيســتي بر ميگردد .در نگاه اول ،نقشه توزيع
حمالت موشكي به خوبي نشان ميدهد عراق بهدنبال
تخريب مناطق مركزي و پرجمعيت در تلآويو ،خليج
حيفا و مخصوصا منطقه ديمونه بوده است .در بخشي از
اين گزارش آمده :امروز با گذشت 30سال از آن حمالت
و با توجه به توسعه فناوري موشكهاي نقطه زن ،روشن
است كه هرگونه جنگ موشكي در آينده چه نتايجي
براي مناطق مسكوني اسرائيل خواهد داشت.
جالب آنكه براساس اسناد و گزارشهاي منتشر شده،
نگراني از حمالت موشكي عراق تنها محدود به سطح

فهرست 100نفره ترامپ در صف عفو

 2روز مانده به پايان كار دونالد
آمريكا ترامپ در كاخ ســفيد ،شبكه
خبري ســيانان بــه نقل از
3منبع مطلــع خبر داده كه او يك فهرســت
100نفره جديد آماده كرده و قصد دارد آنها را
با استفاده از اختياراتش مورد عفو قرار دهد .او
پيش از اين 15نفر را در فهرستي جداگانه مورد
عفو قرار داده اســت .طبق گزارش سيانان،
ترامپ روز يكشنبه جلسهاي با حضور مشاوران
خود در كاخ سفيد براي تهيه ليست كساني كه
بايد مشمول عفو شوند ،تشكيل داده است .اين
فهرست احتماال امروز از سوي ترامپ منتشر
ميشود .رودي جولياني ،وكيل ترامپ ،احتماالً
يكي از افرادي است كه نامش در فهرست قرار
گرفته است .برخي تحليلگران معتقدند او نام
خودش را هم در فهرست قرار داده است .فارغ

از اين ،ممكن است افرادي كه در جريان حمله
به كنگره دست داشــتهاند هم مشمول عفو
رئيسجمهور شوند .ليندسي گراهام ،يكي از
متحدان ترامپ و يكي از سياستمداران ارشد
حزب جمهوريخواه بــه ترامپ درباره عفو اين
افراد هشدار داده است .موضوع عفو مهاجمان
به كنگره در حالي جدي شده كه پليس فدرال
آمريكا (افبــيآي) در مــورد احتمال وقوع
تظاهرات خياباني و آشوب در روز چهارشنبه،
همزمان با برگزاري مراسم تحليف جو بايدن
هشدار داده اســت .ناتواني نيروهاي امنيتي
براي جلوگيري از يورش هــواداران ترامپ به
كنگره ،باعث مطرحشدن انتقادهاي گسترده
عليه آنها شده است25 .هزار نيروي گارد ملي
قرار است با حضور در واشــنگتن امنيت اين
مراسم را تأمين كنند.
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شهركنشينان نبوده و فرماندهان نظامي اسرائيلي را
نيز در بر گرفته است .پايگاه خبري يديعوت آحرونوت
در اينباره مينويســد :رهبران سياسي و فرماندهي
نظامي طي هفتههاي اوليه در آمادهباش دائم به ســر
برده و شاهد ميزان تخريب موشكهاي عراقي بودند.
اما نگراني اصلي آنها درباره احتمال استفاده صدام از
موشكهايي با كالهك شيميايي بود .آن هم درحاليكه
نظام دفاع موشكي رژيم صهيونيستي توانايي چنداني
براي مهار اين موشكها نداشــت .ازجمله نتايج اين
نگرانيها ،توزيع گســترده ماسكهاي ضدشيميايي
و گاز خردل در ميان شهرك نشينان و همچنين باقي
ماندن آنان براي مدتهاي طوالني در پناهگاههاي از

پيش ساخته بود.
حمالت ســنگين موشــكي عراق ،هيچگاه با پاسخ
مستقيمي از سوي رژيم صهيونيستي روبهرو نشد .بندر
بن سلطان ،سفير وقت سعودي در واشنگتن ميگويد:
به واسطه آمريكا از اسرائيل خواستم حتي درصورت
وقوع حمالت موشكي ،وارد جنگ با عراق نشود چرا كه
در اين صورت ،صدام از مشروعيت و مقبوليت بااليي
نزد ملتهاي عربي برخوردار ميشود.
جزئيات حمالت موشكي و خسارتهاي جاني

طبق اسناد منتشــر شده ،در ســال 1991مجموعا
43موشــك اســكاد عراقي ،نقــاط مختلفــي را در

كيوسك

روزنامه فايننشال تايمز [انگليس]

بايدن فرمانهاي ترامپ را لغو ميكند

جو بايدن ،رئيسجمهور منتخب آمريكا ،قصد
دارد دهها فرمان اجرايي ترامپ را بالفاصله پس از
برگزاريمراسمتحليفلغوكند.بهنوشتهروزنامه
فايننشالتايمز ،برداشتن منع سفر شهروندان از
كشورهاي عمدتا مسلمان به آمريكا و همچنين
بازگشت اين كشور به پيمان آبوهوايي پاريس،
2مورد از اين فرمانها خواهد بود.

روزنامه واشنگتنپست [آمريكا]

آمريكا؛ دوپاره بر سر بايدن

بــه نوشــته واشنگتنپســت 50درصد از
شــركتكنندگان به جــو بايــدن در مورد
تصميمهايشدرآيندهاعتمادكاملدارند.اعتماد
50درصدي به بايدن ،در ابتداي شروع كار دولتش
بيشترازاعتماد38درصديمردمبهدونالدترامپ
در نقطه آغاز كارش در سال 2016است.

سرزمينهاي اشغالي فلســطين مورد هدف قرار داده
است .از اين ميان26 ،موشك بهسوي تلآويو8 ،موشك
بهسوي حيفا5 ،موشك بهسوي ديمونه و 4موشك هم
در اثر خطاي فني بهســوي كرانه غربي شليك شده
اســت .در مقابل براي مهار اين حمالت54 ،موشك
از ســامانه دفاعي پاتريوت شليك شده است؛ البته در
اســناد مذكور ،هيچ جزئياتي درباره ميزان موفقيت
سامانه دفاعي ساخت آمريكا مقابل اسكادهاي روسي
ديده نميشود .همچنين براساس اين اسناد ،مجموعه
خسارتهاي انساني در اثر حمالت عراق229 ،نفر ذكر
شده كه از اين ميان14 ،نفر كشته شدهاند .همچنين
بيش از 500نفر از شهرك نشينان طي يكماه حمالت
موشــكي عراق دچار حمالت عصبي شــديد و ساير
بيماريهاي رواني شدهاند كه بهتدريج ،تحت درمان
قرار گرفتند .تمام اينها در حالي است كه منابع عراقي از
دهه ،1990ميزان تلفات انساني اين حمالت را بيش از
70كشته و صدها مجروح اعالم كردهاند.
عبدالباري عطوان ،سردبير روزنامه راياليوم در اينباره
مينويسد :طي 30سال گذشته رسانههاي اسرائيلي و
همچنين برخي وابســتگان عراقي آنها سعي در نفي
و يا حتي تمســخر موشــكهاي عراق داشتند .حاال
اما روشن شــده كه اين موشكها چگونه امنيت رژيم
صهيونيستي را بهمدت يكماه در هم شكسته و آنان را
در نگراني استراتژيك نسبت به تكرار حمالت مشابه
فرو برده است.
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شالقخوردن در مراسم عروسي

اجاره همراه براي خريد رفتن

بدبوترين ماده جهان

نامهنگاري لولهاي با معدنچيها

نيل :خبرنگار اينديپندنت از احياي رســم شــاقزدن
دوستان داماد در مراسم عروسي اهالي سودان خبر داد .در
اين مراسم كه در قبيله جعلين سودان مشاهده شده و نام
آن الپوتان است ،دوستان نزديك داماد به نشانه شجاعت
به ميلهاي تكيه داده و شــاق ميخورند .شــيخ مختار
سالم ،ريشسفيد قبيله جعلين در اينباره گفت :الپوتان
نشاندهنده ميراث فرهنگي مردم آن منطقه است .براي
ما ،شالق زدن يعني شكيبايي و سلحشوري.

توكيو :مردي در ژاپن در ازاي دريافت 10هزار ين به عالوه
دريافت هزينه سفر و غذا ،خدماتي همچون همراهي در
خريدكردن ،حريفتمريني براي بازيهاي بومي و باالخره
مصاحبت با شخص سفارشدهنده را ميپذيرد .بهگزارش
اينديپندنت ،شوجيموريموتوي 37ساله ميگويد :پس از
اينكه بیکاری متوجه تنهايي آدمها شدم و از اين فرصت
براي امرار معاش استفاده ميكنم؛ در ژاپن تعداد آدمهاي
تنهايي كه از تنهايي خريدرفتن متنفرند بسيار زياد است.

فرايبورگ :ســايت آديتيســنترال طي گزارشي ماده
شيميايي موسوم به  thioacetoneرا بهعنوان بدبوترين
ماده شيميايي جهان معرفي كرد .اين ماده شيميايي در
سال 1889ميالدي و هنگامي كشف شد كه كارگرهاي
يك كارخانه آلماني مشغول تركيب مواد گوناگون بودند
كه ناگهان با بوي بد تركيبي كه ساخته بودند مواجه شدند.
طي آن سال بسياري از ســاكنان اطراف كارخانه يادشده
دچار تهوع و سرگيجه شده و به بيمارستان منتقل شدند.

شاندونگ12 :معدنچي كه بيش از يك هفته است در
معدن طاليي در چين حبس شدهاند از طريق يك لول ه با
محيط بيرون نامهنگاري ميكنند .به گزارش بيبيسي،
گــزارش اين حادثــه با تأخيــري يکروزه بهدســت
نيروهــاي امداد رســيد و به همينخاطــر امدادگران
تا شروع عمليات نجات ،زمان طاليي را از دست دادند.
در آخرين نامه از معدنچيها آنها به باالآمدن آب اشاره
كردهاند.

قصه شهر

سايت روزنامههمشهريnewspaper.hamshahrionline.ir :

از ديده ،گر سرشك چو باران چكد رواست
حافظ ،سخن بگوي كه بر صفحه جهان

داوود پنهاني

كاندر غمت ،چو برق بشد روزگا ِر عمر
اين نقش ماند از قلمت يادگا ِر عمر

يادگار ،نشاني است كه از هر كسي به يادبود بر جا مان َد تا او را بهخاطر آورند؛ نقشيست
ِ
صحبت
حق
كزو باز ميمان َد ،از خطِ قلم تا صداي
سخن عشق در اين گنب ِد دوار .حافظ در ِ
ِ
ِ
دوست با مهر و وفا ،ميپرسد« :غبا ِر را ِه گذارت كجاست تا حافظ /به يادگار نسي ِم صبا
نگه دارد؟» فردوسي يادگار نيك را ارج مينهد« :خُ ُنك آن كزو نيكويي يادگار /ب ِمان َد
اگر بنده ،گر شهريار» و اسدي طوسي پند ميدهدَ « :مبادت بجز داد ،كاري دگر /ب ِه از
وي َمدان يادگاري دگر» خاقاني كه جهان را يادگاري ب ِه از اشعار او نيست ،خطاب به
دوست ميگويد« :رفتي و در جهان ،ســخن از كاروبا ِر توست» و ميافزايد« :آن نه يار،
خورد« :به يادگا ِر
آن يادگار عمر بود /بس به آيين يادگاري داشتم» سعدي افسوس مي َ
دامن نسي ِم صبا /گرفتهايم و چه حاصل؟ كه باد در چنگ است!» يادگا ِر بيدل در
كسيِ ،
چمن عمر ،وداع با ُگلي بوده و ميسرايد« :از دلم بگذشت و خون ،در چش ِم
هر نَفَس از ِ
حيرتساز ماند /گر ِد رنگي يادگارم زآن بها ِر ناز ماند» صائب ،دمي صد بار مرواري ِد اشك
را از چشم روان ميكند و ميگويد« :تهيدستم ،چه سازم؟ يادگا ِر دل همين دارم!» و
در يادبو ِد دوست ميسرايد« :به جلوهاي كه در اين بحر كرد اب ِر بهار /هزار دانه گوهر به
يادگار گذاشت»

روزنامهنگار

كشف دوباره شهر
گردش در شــهر ،پديده نويني نيست.
آدمها هر زمان كه دلشــان بگيرد ،يا
هواي پرسه زدن توي سرشان بيفتد،
از خانه بيرون ميروند تــا لحظاتي را
در خيابــان و پيادهرو قدم بزنند يا حتي اگر شــده كمي
دورتر از محله خودشــان ميروند تــا فضايي متفاوتتر
را تجربه كننــد .ما گاهي به قصد خريــد ،گاهي به قصد
انجام كار اداري و گاهي براي ديدن يك دوســت يا آشنا
از اين سوي شهر به آن ســو ميرويم .در همه اين موارد،
يك بهانه يا يك عامل ثانويه شما را مجبور به حركت در
شهر كرده اســت .يعني گردش و پرسهزني شما متاثر از
عامل ديگري بوده و در نتيجه آن وارد شــهر شدهايد ،در
خيابانها حركت كردهايد ،مغازههــا را ديدهايد و بعد از
انجام كارتان دوباره به خانه و محله خود بازگشــتهايد.
اين بخشي از برنامه حركت روزانه در شهر است .حركت
روزانه بسياري از شــهروندان در داخل شــهر تابع اين
قاعده اســت .عده اي نيز براي رفتن به محل كار خود از
خيابانها عبور ميكنند .حركت اين عده از شــهروندان
نيز ساعت مشخص دارد .مسير آن نيز تابع فاصله خانه تا
محل كارشان اســت .رفت و برگشت .براي اين عده شهر
چيزي جز تكرار همان مسير روزانه نيست .خيابانهايي
كه مجبوريد در اين فاصله رفت و برگشت ،هر روز از آنها
عبور كنيد .همه چيز در اين مدل حركت تكراري است.
هر روز از اين خيابان برو ،هــر روز اين مغازه و درختان و
اين ايســتگاه اتوبوس را ببين و برو به محل كار و برگرد.
مسير بازگشت نيز همان اســت .همان ترافيك و همان
هواي يكنواختي و همان خستگي هميشگي .زيستن در
شهر و حركت در دل آن و پرسه زدن در پيادهرو و خيابان
هميشــه اما از اين نظم معمول پيروي نميكند .كساني
هســتند كه جنس دلباختگيشان به شــهر اما بهگونه
ديگري است .اين عده ،جهاني ديگر دارند و شهر برايشان
از طراوت ديگري برخوردار اســت .اسير دست عادتها
نشدهاند و وقتي در خياباني پرســه ميزنند تمنايشان
براي كشــف آن ســويههاي زيبايي از زندگي است كه
عادتها نميگذارند ما آنها را ببينيم .قاب زيباي پنجره
خانهاي قديمي ،ترتيب درختاني كه سايه انداختهاند توي
راه و قدم زدن شمرده آدمها وقتي مسير يك كوچه بلند
را آهسته طي ميكنند؛ همه اينها ميتواند در جاي خود
بخشي از زيبايي يك شهر باشــد .ديوارها ،رنگ خانهها،
كشف خزهها روي آجر خانههاي قديمي ،ديدن درهايي
كه هنوز كلون دارند ،ديدن مغازههايي كه ۵۰ســاله اند،
رفتن به كافهها يا رستورانهايي كه وقتي شهر تازه درست
شده بود نخستين بار كسي آنها را برپا كرد و بعد ماندند و
اكنون در تجمع برجها و مراكز خريد متعدد به فراموشي
سپرده شدهاند.
آنها كه شــهر را براي محيط گردشــگري خود انتخاب
ميكنند ،انسانهاي جالبي هستند .روياهاي قشنگي
دارند و در تالش براي كشف مكانهاي متعدد اين شهر
بزرگ گاه جاهايي را شناســايي ميكنند كه ما ساليان
بسياري اســت آنها را فراموش كردهايم .اين شيفتگان
شهر ،به ستايش تمام سويههاي خرد و به ظاهر ناچيزي
ميپردازند كه بســياري از ما مدت نامعلومي است كه
خود را از ديدن آنها محروم كردهايم .مكانهاي تاريخي
و فرهنگي متعددي كه ميتوانند گاهي پذيراي قدمهاي
ما باشند و ما آنها را نميبينيم .در اين مدل پرسه زدن،
شهر بهگونهاي ديگر مصرف ميشود و به چشم ميآيد.
شهر فقط آن كليتي نيست كه با چند واژه كوتاه بتوان
آن را در قالب مسائلي چون ترافيك و آلودگي توصيف
كرد .در گردشگري شهري است كه قابها تماشاييتر
ميشوند ،خيابانها رنگ ميگيرند ،درختان چنار بهتر
ديده ميشوند و به ياد ميآوريم كه تهران ،زيبايي هایی
هم دارد .مكان تاريخي هــم دارد و حفاظت از تمام اين
مكانهاي ديدني كاري ضروري است .در اين پرسه زدن
شهر تو را به سمت كشف ناشناختهها ميبرد ،مرزهاي
خيابان و كوچهها را ناديده ميگيــري و از هر ديواري
براي خود قابي جهت تماشــا بر ميداري .چنين است
كه رسيدن به كوچههاي تا پيش از اين نديده به غايت
ارزشمند ميشــود .رفتن به مكانهاي تاريخي ،يافتن
نشــان آدميان ،ديدن برگهاي ريختــه پاييز بر كف
پيادهروها و پرسه زدن در خيابانها تماشاييتر ميشود.
اين عاشقان شهر ،راويان خوب شهر ميشوند ،راوياني
كه سويههاي قشنگ زندگي را برايمان روايت ميكنند.

هزار دانه گوهر

یاد

هادي خانيكي

استاد دانشگاه عالمه طباطبايي

از چشم معلم؛ داغي بر دل ،اشكي بر دامن

موج يا چادرشب نوعي پارچه دستباف است كه كاربردي گرمايشي دارد و قدمت بافت آن در قزوين به بيش از 400سال ميرسد      .عكس :ايرنا /ناصر نيلي

یاد
راه و رسم حرفهاي مرحوم اللمي

در همــان آخرين ديدار حضــوري كه در
روزنامه همشهري با زندهياد خانم اللمي
داشــتم ،از ضرورت ايجاد نگاهي نو در
عرصههاي رسانهاي سخن ميگفت.
بهتعبير او ،جنس كار در حوزههاي
اجتماعي ميطلبد كه ســاختار
فعاليتها نه از باال به پايين ،بلكه بهشــيوهاي افقي باشد و تاكيد
ميكرد كه ما همعرض يكديگر هستيم .درحاليكه عموما ساختار
عمودي در مديريتها حاكم اســت .حال كاري مانند شوراياري
هم از جنس تصميمگيري مشــاركتي است هرچند بهتعبير من،
در نســبت بين مردم و مديريتهاي شهري ،ســاختار مناسب
شطرنجي است .او در حوزه فعاليتهاي شوراياران هم پيشينهاي
درخشان داشت و دهها شماره از نشريه آنها را در كنار همكارانش
در همشهري محله به عرصه آورده بود .از نگاه او ،مديريت شهري
با كمك شوراياران بايد بتواند صداي كف جامعه را منعكس كند
درحاليكــه چنين رويكــردي را در مجموعه مديريت شــهري
احســاس نميكرد .از نگاه او ميتوان چنين دريافت كه نهادهاي
اجتماعي همچون شوراهاي شهر در همان ساختار افقي ميتوانند
عرصه مشكلگشايي باشند .نكته مهم در رفتار و گفتار و نوشتار او
اين بود كه با هيچكس عقد اخوت نبسته بود و اگر انحرافي را شاهد

احمد مسجدجامعي
عضو شوراي شهر تهران

بود ،پنهان نميكرد .اين امر در كنار پافشاري بر مناسبات حرفهاي،
از او شخصيتي متفاوت ساخته بود .كسي كه در عين شجاعت بيان
از حفظ ضوابط دوري نميكند .نمونهاي كــه در جمع تحريريه
روزنامه برايم گفت از اين دست است :چرا در مورد موضوع ملك
جماران از طريق روزنامه و نامه با هم حرف ميزنيد .آيا طرح مسائل
به اينگونه در فضاي عمومي به حل مسئله كمك ميكند؟ يا باعث
تشديد اختالف و يارگيريهاي سياسي ميشود؟ در اين صورت
كدام روش بهصالح شهروندان است؟ تواضع او رياكارانه نبود و پاي
در همان مسئوليتپذيري و مسئوليتشناسي داشت .او شايد تنها
بازمانده از حوزه خبري شوراي نخست بود كه پيوسته در گروههاي
شــهري و اجتماعي دســت به قلم ميبرد و از مصائب و مســائل
گروههايي سخن ميگفت كه كسي آنها را نميديد و صداي آنها را
نميشنيد و در عين حال ،گزارشگر جلسات شورا بود .سمتهاي
باال و پايين چندان او را خرســند يا ناخرسند نميساخت و انجام
درست كار بود كه به او تشخص ميداد .ازاينرو در همان ايامي هم
كه سمتي باالتر داشت ،در همان رديف خبرنگاران شورا مينشست
تا گزارشگر دست اول صحن باشد و شخصا با پرسشهاي چالشي
با اعضاي شورا و مديران شهري و شهرونداني كه براي حل مشكل
خود مراجعه ميكردند ،گفتوگو ميكرد .جاي وي هرچند خالي
است اما راه و روشي كه برجاي نهاد ،ماندگار ميماند.

مصائب اين ســال پايان ندارد .شيده
اللمي ،خبرنگار برگزيده معاونت
رفاه اجتماعي در حوزه پرداختن
به فقر ،ناباورانه رفت .او كه مدام
فقر را به تصوير كشــيده بود،
مرگي ناباورانه داشــت .اينجا پر از صداست؛ نه فقط نواي قرآن
و تكرار طنينانــداز الالهاالاهلل و نه فقط شــيون زندگان بر داغ
مردگان ،بلکه گورســتانی پر از صداي بچههاست؛ آنها كه هر
روز با دبهاي در دست سالنهسالنه ،راهي گورستان بزرگ شهر
ميشوند و كوچههاي منتهي به بهشتزهراي زنجان پر از ردپاي
قدمهاي خيس آنهاست( .آبفروشان كوچك گورستان ،روزنامه
شهروند4 ،شهريور.)1396
او با چنان حساســيتي وضعيت كودكان قبرســتان زنجان را
توصيف ميكند كه خواننده ميپندارد او براي حمايت از كودكان
همشهرياش گزارش ميدهد .اما وقتي از ساجده ،دختر عرب
خوزســتاني ميگويد بيشــتر به نويســنده عربي ميماند كه

برای  بانوی توانای روزنامه نگار
حامد مظاهریان
رئیس هیئت مدیره موسسه همشهری

صفحات روزنامه ها بــا موضوعات
گوناگــون مخاطــب خــاص
دارد و هــم عــام ،امــا صفحات
اجتماعی و جامعه روزنامه ها حکایــت دردهای مردم
اســت  .حال اگر روزنامه نگار صفحه اجتماعی باشی،
رسالت تو بسی گران اســت و هر لحظه باید دل به دل
جامعه بزنی و دل بدهی به جــان و دل مردم.باید همه
تن گوش شــوی و همه تن جان این مــردم ،تا قلمت
گویای درد و رنج های مردمانت شــود و گاه آنقدر غرق
درد و رنج های مردم خویش میشــوی که خویشــتن
خــود را فراموش میکنــی و از خواســتههای زندگی
شخصی خود میگذری و شــاید خود زمانی قربانی ...
بانو شیده اللمی عزی ِز روزنامه نگاران ،همه تن جان و دل
شهروندان بود و قلمش آیینه ای از دردها و رنج ها ...به
نوبه خود هجران این بانــوی عزیز و توانمند را به جامعه
مطبوعات کشور تسلیت عرض می کنم.
احمد ميدري

یاد
صداي كودكان زنجان ،هويزه ،كزاز
و  ...خاموش شد

یاد

معاون وزیر رفاه ،کار و تأمین اجتماعی

ميخواهد نشان دهد تفاوتي ميان آرزوهاي ساجده و پدرش با
آدمهاي شهري وجود ندارد .ساجده و پدرش ميخواهند او درس
بخواند ،اما مدرسه راهنمايي در روستاي او نيست:
پدر و مادرهاميگويند نميخواهد مدرسه برويد؟
نه آنها دوست دارند درس بخوانيم و ســواد داشته باشيم ،امامدرســه راهنمايي نبود .خودمان هم خيلي دوســت داشتيم،
اما ماشين نبود ما را ببرد .اگر ماشــين بود ،درس ميخوانديم.
من پرستارميشدم .از اينجا بعضيها رفتند دانشگاه( .شهروند
8آذر .)1394
داســتان بچههاي كار در قبرســتان يا بازمانده از تحصيل را به
كرات خواندهايم و شايد متأسفانه عادي شــده باشد ،اما مقاله
اللمي از روســتاي كزاز اســتان اراك هنوز تكاندهنده است.
در گزارشهايي از روستاهاي قزاقســتان من خوانده بودم كه با
توســعه باغهای پنبه چگونه ريزگردهاي سمي موجب سرطان
و معلوليت نوزادان با 9برابر متوســط جهان شده بود يا آنكه در
عراق استفاده از پسماندهاي اتمي چطور خاك را آلوده و مردم
را بيمار كرده است ،اما باور نميكردم در كنار چشمانمان مردم
يك روســتاي اراك تا اين حد قرباني توسعه ضدمحيطزيست

شده باشند.
او داستان تلخ كودكان و زنان كزاز اراك را بر ذهن خواننده آوار
مادران كزاز اســت؛ نه فقط مادراني كه
ميكند :درد ،نام ديگر
ِ
هواي آلوده ،بچههــاي معلول ،بچههاي مريــض و بچههايي با
قلبهاي سوراخ روي دستشان گذاشته ،بلکه زناني هم هستند
كه مادر شدن حاال برايشان آرزويي سوخته است .آنها بچههاي
مرده ميزايند ،بچههايشــان در چندماهگي در شكمهايشــان
ميميرند و كزاز پر است از اين زنان( .شهروند 22مهر )1393
او داســتان تلخ مادراني را كه بچههایشــان قبــل از 4ماهگي
ميميرند و مجبور به سقط ميشوند و زندگي بيش از 2هزار نفري
كه آلودگي نفتي سالمتي آنها ،حيوانات و زمينشان را تباه كرده
چنان توصيف ميكند كه قلب آدمــي را آتش ميزند .نميدانم
چند خبرنگار داريم كه هنوز كولهپشــتي خود را برميدارند که
صداي مردم بيرون از پايتخت باشند .نميتوان از خبرنگاراني كه
وضعيت معيشتشان خود داستاني غمانگيز است ،انتظار داشت
همچون شيده اللمي سنت گزارشنويســي تحقيقي را حفظ
كنند و صداي دخترك معصوم هويزه يا مادران روســتاي كزاز
باشند كه به تعبير او ،تقويم بارداري آنها ديگر نه 9ماه ،بلكه 2ماه،
10روز يا 3ماه است.

ساعت  5بعدازظهر يكشنبه بود كه كالس مجازي درس «ارتباطات و
توسعه» دانشجويان دوره كارشناسي ارشد دانشگاه عالمه طباطبايي
را تمام كردم و حسب عادت سراغ خبرها و شبكهها رفتم .مرگ شيده
اللمي  -دانشجوي بهيادماندني ســالهاي دور همين درس و
روزنامهنگار صاحبنام اين سالها  -خبري است كه اگرچه به
سرعت ميچرخد ،اما نميتواند در دايره باورهايم بنشيند .در
بهت فروميروم و به امكان و امتناع قبولش در ذهن ميانديشم.
مگر ميشود او را كه ميخواست «گورخوابها» را هم به زندگي
برگرداند ،چنين بيصدا و آرام به گور سپرد؟ مگر ميتوان بهســادگي مرگ او را با جاي
خبرهاي برجسته و ماندگارش تيتر كرد؟
يكي دو تلفن به دوستان همشهري كار پرسش را تمام كرد :آري «ميشود» مثل باد رفت
و «ميتوان» مانند يك خاطره خبر شد .پس بايد در اندوه نشست و داغ بر دل شد و من هم
چنين شدم ،مثل پدر و مادر و برادرش ،مثل انبوه دوستان و نزديكانش و مثل بسياري از
خوانندگان و مخاطبان نوشتههايش .شيده اللمي را در سال ۸۵شناختم ،از همان كالس
درس كه دانستهها و ندانستههايم را در توسعه و توسعهنيافتگي و ارتباطات با دانشجويانم به
اشتراك ميگذاشتم و هنوز هم ميگذارم .دانشجويان آن دوره جمعي دردآشنا و انگيزهمند
بودند كه راه دشــوار و دراز ميان دانش ارتباطات و حرفه روزنامهنگاري را با عالقه و تعهد
آسان و كوتاه ميكردند و شيده اللمي از سرآمدان آنها بود؛ دغدغه بسيار داشت و استعداد
بيپايان و ذوق درخشــاني را در خدمت آن قرار داد .مسئله «روزنامهنگاري تحقيقي» را
براي پاياننامهاش برگزيد و با دكتر فرقاني و دكتر افخمي كار را به نيكويي و ماندگاري به
پايان برد .از آن پس شيده راميشد در مسير شكوفايي حرفهاي ديد ،آنچه را ميدانست
در هرجا كه ميتوانست ،دنبال ميكرد؛ در خبرگزاري نوپاي ميراث فرهنگ ،در روزنامه
شهروند ،در زنان و زندگي ،در ايران ،۲۴در همشهري ،در انجمن صنفي روزنامهنگاران ،در
تكاپوهاي بيوقفه پژوهشي او آرام و بيادعا «يك روزنامهنگار تمامعيار تحقيقي» شده بود
و ژانر روزنامهنگاري اجتماعي را بهدرستي در مطبوعات و رسانههاي كشور پيش برد .ريشه
در اين خاك داشت و به دردهاي اين جامعه حساس بود ،ميكوشيد تا آنچه را ميبيند و
ميداند به دردها و دغدغههايي براي همگان تبديل كند و البته در اين راه قدم نيز به انصاف
بردارد و از دشواريهاي كار روزنامهنگاري شانه خالي نكند؛ اگرچه خانه به دوش هم باشد.
كاش ميماند و از مرگ نيز ميگذشت و هنر «دردنگاري مردم دردمند» اين سرزمين را
با دانش و تخصص و تعهد شايستهاش به مدارهاي باالتر ميرساند .كاش بود و داغ رفتن
ناگهاني خويش را به دلها نمينهاد ،راستي كه «خوش درخشيد ولي دولت مستعجل بود».

یاد

زهرا بهروزآذر

مديركل اموربانوان شهرداري تهران

فقدان صداي روزنامهنگاري اجتماعي
درگذشت خانم شــيده اللمي بهعنوان يك روزنامهنگار زن
كه سالها در حوزه مسائل و آسيبهاي اجتماعي فعاالنه
و دغدغهمند نوشته بود ،بسيار تأسفبار بود .حل معضالت
اجتماعي بهجز با نورافكن روزنامهنگاران امكانپذير نيست.
روزنامهنگاري اجتماعي ،بهخصوص از نوعي كه شيده اللمي از راويان و مجريان آن بود،
ابزاري مهم و مؤثر در سياســتگذاري اجتماعي است .جامعه نيازمند روزنامهنگاراني
است كه صداي گويا و رسا و بدون لكنت مردم باشند و بر روندهاي تصميمسازي درباره
مسائل اجتماعي اثر بگذارند .روي دوم اين سكه كاري است كه رسانههاي مسئول و
دغدغهمند با آسيبهاي اجتماعي ميكنند و همين موضوع آنها را از روزمرگي نجات
ميدهد؛ گرهگشايي .روزنامهنگاري تحقيقي ،كه خانم اللمي دغدغه آن را داشت ،از
بيان تلخيها به طرح راهحلها و بيان نقد اجتماعي ميرســد .مسائل زنان در ايران
همواره و بيش از هر موضوع اجتماعــي ديگري نيازمند اين نــوع از روزنامهنگاري
اجتماعي اس��ت .وقتي به تجربههاي پيشــين شــيده اللمي و گروه همكارانش در
روزنامههاي شهروند و همشهري نگاه ميكنيم بهخوبي ميتوانيم جاي خالي چنين
روح بلندي را در سپهر رســانه و جامعه ببينيم .جامعه ما در روزهاي سخت ناشي از
همهگيري كرونا و تنگناهاي اقتصادي و بحرانهاي درهمتنيدهاي كه با آن مواجه است
بيش از هر زمان ديگري به روزنامهنگاري اجتماعي نياز دارد و در چنين شرايطي است
كه فقدان اللمي بيش از هر زمان ديگري احساس ميشود .اميد آمرزش براي ايشان و
تسلي خاطر براي بازماندگان.

يادبود

آخرينجلدگلآقا

شخصيتهايسياسيدرتجليلطنزپرداز
بزرگ كشور سنگ تمام گذاشتند

11ارديبهشت  ،1383كيومرث فومنيصابري (گل آقا) طنزنويس
برجسته كشور درگذشت .او پس از تحمل دورهاي طوالني بيماري
سرطان خون ،درحاليكه تعداد اندكي از اين موضوع خبر داشتند،
در بيمارستان مهر تهران آخرين روز زندگياش را تجربه كرد .پيكر
گلآقا با پيام تسليت مقام معظم رهبري كه توسط غالمعلي حداد
عادل قرائت شد از مقابل مؤسسه گلآقا تا بهشتزهرا تشييع شد.
مراسم ترحيم در مسجد نور تهران با حضور رئيسجمهور و تعداد
زيادي از شخصيتهاي برجسته كشوري و لشگري ،علمي ،فرهنگي،
هنري و سياسي كه سالها ،موضوع طنزهاي گلآقا بودند ،برگزارشد.
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مذاكرات ايران با اروپا درباره پرونده هستهاي
در آستانه تغيير دولت ايراني وارد مرحله تازهاي شد

آرامشقبلازتوفان

قتل در اردوگاه فقر

قاتل كودكان پاكدشتي به اتهام قتل20نفر به دار مجازات آويخته شد
روانكاویمعاصر

قاتل
نجاتبخش

كودكان قرباني و كابوس انتقام
جمال رهنمايي ���������������������������

جواد عزيزي �����������������������������������������
محمد بســيجه ،كه روزنامههــا به او
لقب بيجه داده بودند ،در مدت 2سال،
17كودك و 3بزرگســال را در منطقه
پاكدشــت و حوالي كورهپزخانهها به
قتل رساند .جناياتي كه بهگفته خودش
نه از ارتكاب آنها خوشــحال ميشد و
نه ناراحــت .او بيشــتر قربانيانش را با
تزريق ســيانور يا ضربات چاقو به قتل
میرســاند و گاهي به تماشاي لحظه
مرگ آنها مينشست و براي اينكه ردي
از خودش بهجا نگذارد اجسادشــان را
ميســوزاند ،به چاه ميانداخت يا در
بيابان دفن ميكرد .تا اينكه شهريور83
توسط پليس دستگير شــد و هرچند
خودش مدعي بود كه بر اثر عقدههاي
ناشــي از فقر و بدبختي براي تجاوز به
بچهها و كشتن آنها تحريك ميشده،
اما مهمترين سؤالي كه خانواده قربانيان
در جريان جلســات محاكمه بهدنبال
پاسخش بودند ،اينكه چرا 2سال طول
كشيد تا پليس توانست اين جنايتكار
بيرحم را دستگير كند؟
اين ســؤال وقتي جديتر ميشود كه
بدانيم منطقه پاكدشــت در اوايل دهه
 ،80منطقه بــزرگ و پرجمعيتي نبود
و بيجه آنقدر ســرنخ از خودش بهجا
گذاشــته بود كه پليس بتواند پيش از
اينكه آمار قربانيان به رقم 20برســد،
وي را دستگير كند.
قاتل ســريالي كــودكان پاكدشــتي
نخســتين قربانيانــش را از ميــان
همسايهها انتخاب كرده بود« :محمد .ج
همسايه ما بود و پدرش بنايي ميكرد،
نزديك ظهر با يك فرغون به سمت خانه
ما آمد و پرســيد تخته بنايي و بشكه
داريد؟ او را به داخل خانه كشــاندم و
بعد از تجاوز با دست خفهاش كردم».
يا «مسعود .ش ،هفتســاله بود .آنها
همســايه ما بودند و در اسبابكشي به
آنها كمك كرده بودم .صدايش كردم.
وقتي آمــد گفتم بيا با هــم خروس و
مرغها را جمع كنيم .بــه او تجاوز كردم و با تزريق ســيانور به
پهلويش ،او را به قتل رســاندم ».كشتهشــدن چند كودك در
محدوده و محلهاي كوچك نشــان ميداد كه قاتل نيز احتماال
در همان محدوده زندگــي ميكند اما پليس هرگز به ســراغ
بيجه نرفت ،تا جايي كه خودش در جريان جلســه محاكمه به
قاضي چنين گفت« :چند روز بعد از اينكه چهارمين كودك به
نام سيدجواد را به قتل رساندم و جسدش را در چاهي انداختم،
همراه دوستم محمد بودم كه مأموران نزد ما آمدند .آنها درباره
گم شدن سيدجواد پرسيدند و اينكه فرد مشكوكي نديدهايم؟
دوستم محمد هم به دروغ گفت كه ما 2نفر را ديديم كه دنبال

سيدجواد كردند و ديگر نميدانيم چه
شد .نميدانم چرا محمد آن حرف را زد
اما احساس كردم كه بعد از اين حرف،
مأموران بايد ما را دستگير ميكردند،
اما آنها بيتفاوت از كنار ما گذشــتند.
مأموران هيچگاه به سراغ من نيامدند.
انگار كه آنها مرا نميديدند».
ســرنخ ديگري كه ميتوانســت باعث
دستگيري اين قاتل سريالي شود ،پسري
بود كه بيجه قصد كشتن او را داشت ،اما
او زنده ماند« .بــه كورهپزخانه نزديك
خانهمان رفته بودم كه ديدم پســري
ترياك ميكشــد و تنهاست .سراغش
رفتم و در يك لحظه غافلگيرش كرده و
او را از بلندي به پايين پرتاب كردم .بعد
خودم را به او رســاندم و سرنگ سيانور
را كه هميشــه همراهم بود ،درآوردم.
مقدار كمي به او تزريق و فرار كردم ،اما
بعد از چند ســاعت كه برگشتم ،ديدم
آنجا نيســت و فهميدم كه مــردم او را
ديدهاند و نجاتش دادهاند .بعد از يكماه
همديگر را ديديم .از من سؤال كرد چرا
ميخواستي مرا بكشي؟ او دو -سه نفر
را آورد و گفت كه من ميخواســتم او
را بكشم ،اما آنها مرا شناختند و گفتند
امكان ندارد محمد اين كارها را بكند».
قصــور در كشــف راز ايــن جنايات و
دستگيري قاتل چنان مشهود بود كه در
نخستين جلسه محاكمه بيجه ،قاضي
ياورزاده ،رئيــس دادگاه ،چنين گفت:
«هر كســي در زندگي اشتباه ميكند
و تاوان آن را هــم ميپردازد ،اما در اين
پرونده اشتباه مأموران قابل چشمپوشي
نيست ،زيرا تاوان آن را نهتنها مأمور بلكه
خانوادههاي بيگناه نيز ميپردازند» .و
بهخاطر همين اشتباهات بود كه مدتي
پس از دستگيري قاتل سريالي كودكان
پاكدشتي ،رئيس وقت نيروي انتظامي
اســتان تهران از مردم عذرخواهي كرد
و 16نفر از مأموران در جريان جنايات
پاكدشت مقصر شناخته شدند و از سوي
فرمانده وقت ناجا تنبيــه و توبيخ و به
سازمان قضايي نيروهاي مسلح معرفي
شدند .پرونده قتلهاي سريالي كودكان پاكدشتي سراسر درد
است و رنج .داستان خانوادههايي بيبضاعت و فقير كه بهگفته
قاضي پرونده« :همه آنها غيراز داغ فرزند در يك چيز ديگر با هم
شباهت داشتند و آن هم ســكونت در اردوگاه فقر بود و عجيب
اينكه قاتل فرزندانشان نيز محصول همان فقر بود».
محمد بيجه ،مهرماه سال ،83يعني يكماه پس از دستگيري در
دادگاه ،محاكمه و به اتهام قتل 20نفر به 16بار قصاص و پرداخت
ديه در حق خانواده 4نفر از مقتوالن محكوم شد و چندماه بعد و
در آخرين روزهاي سال  83در سن 22سالگي در پاكدشت و در
مألعام به دار مجازات آويخته شد.
پرونده قتلهای بیجه باعث تولید آثار فرهنگی در زمینه این جنایت کمسابقه شد

عليرضااحمدي ��������������������������������������������������������������������������������������
فروردين 1383درحالي آغاز شد كه فضاي سياسي كشور تحتتأثير
دو موضوع مهم بود؛ در داخل پيروزي اصولگرايان در انتخابات هفتمين
مجلس شوراي اسالمي ،پس از حاشيههاي بسيار پيرامون پايان
دوره

كار مجلس ششم ،نقل محافل بود و بهنظر ميرسيد آنان بعد از دو فتح
مهم (شورا و مجلسشوراي اسالمي) خود را براي پيروزي نهايي در
انتخابات رياستجمهوري سال آينده آماده ميكنند .ازسوي ديگر
پرونده هستهاي ايران ابعاد تازهتري

در حوزه سياستخارجي ،بحران
بهخود گرفت .پس از جنجالهاي ايجادشــده پيرامون فعاليتهاي
صلحآميز هستهاي ايران ،تالشهاي ديپلماتيك بسياري براي مهار اين
بحران صورت گرفت كه به دو توافق مهم سعدآباد و بروكسل هم منتهي
شد ،اما گويا قرار نبود اين ماجرا بهاين سادگيها ختم به خير شود.
ســومين قطعنامه آژانس بينالمللي انرژي اتمي درآخرين روزهاي
اسفندماه ،1382فعاليتهاي هستهایايران را در مسير جديد قرار
داد .اگرچه در جلسه شــوراي حكام ،آمريكا ،با مخالفت كشورهاي
اروپايي و غيرمتعهدها ،در تصويب طرح «مكانيسم ماشه» خود ناكام
ماند ،اما توانست پرونده ايران را همچنان باز نگه دارد .قطعنامه پاياني
نشست اسفندماه 1382شــوراي حكام تا ژوئن( 2004ارديبهشت و
خرداد) به ايران «مهلت» ميداد تا اعتمادسازيهاي الزم را انجام دهد
در غير اينصورت آژانس ميتوانست پرونده ايران را به شوراي امنيت
سازمان ملل بفرستد.
قطعنامه پاياني اجالس شوراي حكام با واكنش ايران مواجه شد و عالوه
موضعگيريهاي مسئوالن مربوط ازجمله سخنگوي وزارتامورخارجه
كه لحن قطعنامه را «توهينآميز» دانست ،انجام برخي اقدامات عملي
هم در دســتوركار قرار گرفت .ايران ابتدا با به تعويقانداختن سفر
بازرسان آژانس عكسالعمل نشان داد و بعد از آن در آخرين روزهاي
اسفندماه ،با راهاندازي تأسيسات «يو .سي .اف» اصفهان ،پروژه تبديل
«اكســيد اورانيوم» ( )UO2به كيك زرد و سپس تبديل آن به «تترا
فلورايد اورانيوم» ( )UF4آغاز و در فروردينماه 1383براي نخستينبار
در كشور ،تترا فلورايد اورانيوم توليد شد.
فرآوري هستهاي ايران در تأسيســات اصفهان با واكنش اروپاييها
مواجه شد و اتحاديه اروپا فعاليتهاي هستهاي اخير ايران را خالف
تعهدات بيانيه تهران دانســت ،اما پيروز حسيني ،نماينده ايران در
آژانس بينالمللي انرژي اتمي با رد ادعاهاي مطرحشده اعالم كرد كه
«ايران ضمن پايبندي به مفاد بيانيه تهران و تعليق داوطلبانه غنيسازي
اورانيوم ،فرآوري اورانيوم در تأسيسات هستهاي اصفهان را برنامهاي
مجزا ميداند و به آن ادامه ميدهد».
در نيمهنخست سال 1383رويكرد ايران در پرونده هستهاي ،براساس
راهبردهاي «كميتهعالي هستهاي» ،بر «تعامل با آژانس براي جلوگيري
از بروز مشكالت بيشتر» اســتوار بود ،اما بهانهجوييهاي آژانس از
اهداف پشتپرده ديگري حكايت ميكرد و بهنظر ميرسيد شوراي
حكام ارادهاي براي بستن پرونده ايران ندارد و بازرسان آژانس هر روز
بر حجم پرونده ايران ميافزاينــد .با وجود اينكه البرادعي ،مديركل
آژانس بينالمللي انرژياتمي 18فروردينماه به ايران ســفر كرد و از
گفتوگوهاي ســازنده با ايران خبرداد ،اما روند تحوالت خالف اين
موضوع را نشان ميداد؛ كمي بعد از حضور البرادعي و بازرسان آژانس
در ايران ،ديپلماتهاي غربي اعالم كردند بازرسان در يكي از تأسيسات
هستهاي ايران به آثاري از اورانيوم فوقغنيشده دست يافتهاند .اين
موضوع با واكنش ايران مواجه شد و ســخنگوي وزارتامورخارجه
جنجالهاي مطرح شده را «خبرسازي كامال ناشيانه» و «بياساس»
دانست و منشأ برخي آلودگيها را «برخي قطعات وارداتي» اعالم كرد.
كشمكشهاي پرونده هستهاي ايران تا شهريورماه 1383ادامه يافت و
قرار بود در اجالس سپتامبر (شهريور) شوراي حكام ،پرونده ايران بار
ديگر مطرح شود .راهبرد اياالتمتحده كشاندن پرونده هستهاي ايران
به شورايامنيت سازمانملل و بردن ايران به زيرفصل هفتم منشور
ملل متحد بود كه اجازه «اقدام نظامي» را صادر ميكرد .ايران نيز در
اين مقطع يو .سي .اف اصفهان را راهاندازي ،تعليق قطعهسازي و مونتاژ
را لغو و فرآيند تبديل 37تن كيكزرد به گاز هگزافلورايد اورانيوم را
هم آغاز كرده بود .اين تحوالت درنهايت به صدور قطعنامه28شهريور

شوراي حكام انجاميد كه به يك «ضرباالجل» (تا 5آذرماه)1383

به ايران تعبير شــد.
شــوراي حكام با «ابراز نگراني عميق» درباره
تصميمهاي هستهاي جديد ايران ،از تهران خواست «فورا و به شكل
قابلاثبات» همه فعاليتهاي غنيســازي را در بخشهاي گوناگون
«تعليق» كند؛ بر اين اساس پرونده ايران در آستانه ارجاع به شوراي
امنيت سازمان ملل قرارگرفت.
قطعنامه شــوراي حكام اگرچه با واكنش ايران مواجه و اعالم شــد
«ايران هر قطعنامهاي كه تعليق غنيسازي را تحميل كند ،نميپذيرد»
اما تحركات ديپلماتيك با هدف دوركردن پرونده ايران از شــوراي
امنيت سازمانملل در دستوركار قرار گرفت و «ديپلماسي طرحها»
ميان ايران و اروپا در جريان بود و دوطــرف طرحهاي مكتوب خود
را براي حلوفصل پرونده هســتهاي ايران ارائه كردند و درحاليكه
تعليق بلندمدت غنيسازي «خط قرمز» ايران بود ،اروپاييها بهدنبال
تشويق جمهورياسالمي به تعامل هستهاي و توسعه روابط اقتصادي،
تكنولوژيكي و امنيتي و آمريكاييها با هدايت جان بولتون درپي ارجاع
پرونده به شورايامنيت و برخورد سخت با ايران بودند.
در اين ميان در شرايطي كه فضاي سياسي داخل كشور حالوهواي
انتخاباتي بهخود گرفته بود و گزينههــاي مختلفي براي حضور در
عرصه رقابت انتخابات رياستجمهوري مطرح ميشد ،درطول مهر
و آبان ،1383مذاكرات نفسگير ايران و سهكشور اروپايي (فرانسه،
آلمان و انگلســتان) قبل از برگزاري اجالس آذرماه شوراي حكام،
بهصورت فشرده ادامه داشت و نهايتا نمايندگان دوطرف در25آبان
15( 1383نوامبر )2004متن توافــق پاريس را در تهران امضا كردند.
دراين توافق سهكشور اتحاديه اروپا بر حقوق ايران براساس «ان .پي.
تي» اذعان كردند و ايران هم اعالم كرد «بهصورت داوطلبانه اجراي
پروتكلالحاقي را تا زمان تصويب ادامه ميدهد».
همچنين ايران تصميمگرفت بهصورت داوطلبانه برنامه تعليق
غنيســازي خود را «ادامه» و «توســعه» دهد «تا شامل همه
فعاليتهاي مربوط به غنيسازي و بازفرآوري و مشخصا توليد و
واردات سانتريفوژهاي گازي و قطعات آنها ،مونتاژ ،نصب ،آزمايش
و كاركردن سانتريفوژهاي گازي ،هرگونه اقدام براي جداسازي
پلوتونيوم يا ســاخت يا اجراي تاسيسات جداسازي پلوتونيوم
و كليه آزمايشهــا يا توليد درهر تاسيســات تبديل اورانيوم
شود» .براســاس اين توافق ،اروپاييها اذعان كردند كه تعليق
صورتگرفته در فعاليتهاي هســتهاي ايران «اقدام داوطلبانه
اعتمادساز» است ،نه يك «الزام حقوقي».
تعليق

در توافق پاريس سهكشور اروپايي متعهد شدند پس از تأييد
غنيسازي از سوي ايران ،مذاكرات با اتحاديه اروپا درباره موافقتنامه
تجارت و همكاري از سر گرفته شود ،از آغاز مذاكرات پيوستن ايران
به سازمان تجارتجهاني حمايت كنند ،براي مبارزه با تروريسم شامل
فعاليتهاي القاعده و ساير گروههاي تروريستي مانند منافقين عزم
جدي داشته باشند و از فرآيند سياسي در عراق با هدف ايجاد يك
دولت منتخب قانوني حمايت مداوم بهعمل آورند .اين توافق تحول
مثبتي در روابط ايران و آژانس بينالمللي انرژي اتمي بهوجود آورد و
اجالس نوامبر (آذرماه) شوراي حكام در فضاي تعامليتري برگزار شد
و پرونده ايران از حالت اضطرار در آژانس خارج و تصريح شد تعليق
صورت گرفته از سوي ايران داوطلبانه و براي اعتمادسازي است ،نه
الزام حقوقي .عالوه بر اينها عدمانحراف فعاليتهاي هستهاي ايران
تهاي ممنوعه» در قطعنامه تصريح شد.
به سمت «فعالي 
بالفاصله پس از توافق پاريس ،مذاكرات ايران و سهكشور اروپايي
براي دســتيابي به راهحل بلندمدت در زمينه مسائل هستهاي در
بروكسل آغاز شد و تا پايان ســال هم ادامه يافت .نكته اين بود كه
اروپاييهــا بهدنبال تعليق بلندمدت غنيســازي بودند و با ارائه
مشوقهاي اقتصادي سعي ميكردند ايران را متقاعد كنند و بهنظر
ميرسيد آمريكا هم در اين زمينه چراغسبز نشان دادهاست ،اما
روند تحوالت ُكند پيش ميرفــت و طرفهاي اروپايي منتظر روي
كار آمدن دولت جديد در ايران بودنــد ،كما اينكه با تغيير دولت و
تيممذاكرهكننده هستهاي ايران ،پرونده در سال 1384درمسير
جديدي قرار گرفت.

دیدار حسن روحانی با  3وزیر امور خارجه اروپایی.از راست؛ يوشكافيشر(آلمان) ،دومينيك دوویلپن(فرانسه) و جك استراو (انگلستان)

گزارشيك

گزارشدو

مرد جوان 22ساله قوچاني كه در
ســال 1383به جرم تجاوز و قتل
بيش از 20كودك و بزرگســال به
دار مجازات آويخته شد ،خودش
را مستحق مجازات نميدانست و
باور داشت قربانيان خود را از زندگي
دردناك و فالكتباري نجات داده
است.
محمد بسيجه ،معروف به بيجه عضو
يك خانواده15نفري بود ،در كودكي
مادرشرابهعلتبيماريازدستداد
و هيچ خاطرهاي از او به ياد نداشت.
بارها از پدرش تا سرحد مرگ كتك
خورده و در غل و زنجير زنداني شده
بود .محمد از 11سالگي بارها مورد
تجاوز جنسي قرار گرفته بود .وي در
جريان محاكمه خود گفت که از زمان
كودكي،حيواناتمريضراميكشته
و سپس آتش ميزده تا آنها از زندگي
زجرنكشند .بيجهبهقتل20زن،مرد
و كودك اعتراف كرد؛ هرچند تعداد
واقعي قربانيان هيچگاه معلوم نشد.
هزاران نفر پاي چوبه دار محمد بيجه
حاضر شدند و او در آخرين روزهاي
اسفند همان سال بدون بررسي ابعاد
شناختي اين اعمال و مصاحبههاي
باليني جرمشناسانه اعدام شد.
«پدوفيليا» يا تمايــل بيمارگون
جنســي به كودكان كــه اغلب با
آزار آنــان همراه اســت ،يكي از
هولناكترين و آسيبزنندهترين
اختالالت رواني است .افراد داراي
اين اختالل از آميــزش همراه با
آزار انسانهاي ضعيفتر از خود و
بهخصوص كودكان لذت ميبرند.
آميختگــي لذت با قتــل و آزار و
مسيرهاي شــناختي اين انحراف
فكري ،هنوز بهخوبي روشن نيست.
افرادي كه نوع حــاد اين اختالل
در آنها تشخيص داده ميشود ،در
زندانهاي امنيتــي ويژه و جزاير
دورافتاده نگهداري ميشوند؛ زيرا
دانش روانپزشــكي و روانشناسي
درمان قطعي بــراي انواع حاد اين
اختالل در اختيار ندارد و فعال تنها
راه ممكن ،دوركــردن اين افراد از
جامعه و بهخصوص كودكان است.
در همتنيدگــي لــذت و آزار در
دســتگاه فكري اين افراد ،قدرت
انتخابرادرلحظهعملازآنانسلب
ميكند .سطح آزارديدگي و نفرت
از آزاردهنده نامشخص يا محبوب
به حدي در اين افراد باالســت كه
ظاهراآنانباجابهجاكردنوانداختن
اين بار سنگين روي كودكان ديگر
كه مشابه سني خودشان در زمان
آزارديدگي هســتند ،خودشان
را از زير بار اين نفرت و خشــم رها
ميسازند .ابعاد تأثير خشونتورزي
و توليد نفرت در جامعه و خانواده
قابل محاسبه نيســت و زندگي
انسانها بيش از هر عامل بيروني
ديگري توسط خشم و نفرت خود
آدميان آسيبپذير است.
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چهرهاول
اهل حدیث

همه كساني كه اهل پژوهش پيرامون
احاديث هستند ،غفاري را ميشناسند

تمام كساني كه اهل مطالعه و پژوهش در حوزه حديث
هستند علياكبر غفاري و انتشارات «مكتبهالصدوق» را
ميشناسند .غفاري را بايد مهمترين پل ميان كتابهاي
چاپ سنگي مذهبي و كتابهاي چاپ امروزي دانست.
او كسي بود كه با چاپ ،تصحيح و ترجمه مهمترين آثار
حديثي شيعه ،زمينه تحول بسيار زيادي را هم در حوزه
پژوهش و هم در ارتقاي سطح مطالعات حديث جامعه

مذهبي فراهم كرد.
غفاري ،متولد1303بــود .دروس ادبيات عرب و فقه و
اصول را در تهران فراگرفته و در زمينه تفسير از شاگردان
ميرزاخليل كمرهاي بــود .او هيچ وقت لباس روحانيت
به تن نكرد اما مــورد توجه و احترام بســياري از علما
بود؛ ازجمله عالمــه سيدشــرفالدين او را «آي 
تاهلل»
دانسته بود.
عالمه شعراني ،محدث ارموي و عالمه طباطبايي را بايد
ازجمله مهمترين افرادي دانســت كه بر غفاري تأثير

گذاشــتهاند .او خود در مصاحبهاي توضيح ميدهد كه
هنگام تصحيح و ترجمه كتاب «كافي» برخي از مشكالت
كتاب را با مشورتهاي عالمه طباطبايي حلوفصل كرده
و براي تصحيح «تفسير ابوالفتوح رازي» با عالمه شعراني
همكاري داشته است.
فعاليتهاي غفاري محــدود به ترجمه و تصحيح چاپ
كتاب نبود او حدود ۱۷ســال در دانشــگاه امامصادق،
تربيت مدرس ،دانشــكده الهيات تهران و دانشگاه آزاد
تدريس كرد .غفاري يك ســال پيش از وفات بهعنوان

چهره ماندگار معرفي شد و ســرانجام در سال 1383از
دنيا رفت و در كنار شيخصدوق ،كسي كه بيش از همه
به او دل داده بود مدفون شد .كتابهاي «من اليحضره
الفقيه»« ،االســتبصار»« ،تهذيب االحكام»« ،ترجمه
مقاتل الطالبين»« ،تحف العقول عنآلالرسول»« ،تفسير
ابوالفتوح رازي» ،و «كمالالديــن و تمامالنعمه» تنها
برخي از آثار تحقيقشده توسط علياكبر غفاري هستند
كه همچنان بعد از گذشت سالها بهعنوان معتبرترين
چاپ از آنها ياد ميشود.
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اقتصاد

جشنخودكفايي

ميزان خريد گندم مازاد برمصرف به بيش از 11هزار و 160تن رسيد
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فکاهی

ماسك
افسردگي

فروردينماه1383با يك خبر مهم اقتصادي در حوزه
انرژي آغاز شــد؛ يكي از بزرگتريــن تفاهمنامههاي
انرژي ايران با يك كشــور خارجي ،درآخرين روزهاي
تعطيالتنــوروزي به ارزش بيــشاز 20ميليارد دالر
به امضا رسيد .براســاس اين تفاهمنامه قرار شد چين
درمدت 25سال110 ،ميليون تن گازطبيعي مايعشده
از ايران خريــداري كند .اين تفاهمنامــه كه يك گام
مهم در تبديل ايران بــه صادركننده گازطبيعي مايع
بهشمار ميرفت ،بين شــركت ملي صادرات گاز ايران
و يك شركت تجاري چيني بهنام «زوهايي زفرونگ»
امضا شد و براســاس آن از ســال 2008چين ساالنه
5/2ميليون تــن گازطبيعي مايعشــده از ايران وارد
ميكرد .چنــد روز بعــد در ارديبهشــتماه هم خط
انتقال نفت خزر باعنوان خط لولــه كراس (نكا -ري)
و با هدف اجراي عمليات معاوضه يا سوآپ (خريداري
نفتوگاز كشــورهاي حوزه درياي خزر براي مصرف
درشمالكشــور و صدور معادل آن از خليجفارس به
كشورهاي اروپايي و خاوردور) ساخته شد .قرار براين
بود که در مرحله نخست روزانه 120تا 150هزاربشكه
نفتخام كشورهاي روســيه ،قزاقستان و تركمنستان
به وســيله نفتكش به بندرنكا منتقل و از طريق خط
لوله به پااليشــگاههاي ري و تبريز هدايت شود .بهار
خوشيمن1383در حوزه انرژي در تابستان هم ادامه
يافت و سد كارون( 3بلندترين سد كشور) در شهريورماه
بهپايان رسيد و آبان همانسال عمليات آبگيري آغاز
شــد .ســد و نيروگاه كارون 3در 28كيلومتري شرق
ايذه و در فاصله 610كيلومتري مصب رودخانه كارون
در شمالشرقي استان خوزستان واقع شدهاست .اين
طرح در 120كيلومتري باالدست سد شهيد عباسپور
(كارون يك) قرار گرفتهبود .كارون ،3بلندترين ســد
بتني ساختهشده در كشور و دارنده بزرگترين مخزن
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گلآقا ،سال  ،14شماره  ،7آذر 1383

مطبوعاتخارجی

كتاب

ثبات نسبي بازار كاغذ ،ناشران را سراغ قفسههاي قديمي دفترشان كشاند

شين .عزيزمنش �������������������������������������������������������������������������������������������������
سال 83را بايد ســال توجه به تجديدچاپها و توجه به بازخواني متون كهن لقب
داد .وقتي ناشران دنبال تجديدچاپ و سرمايهگذاري روي بازخواني متون هستند،
ميتوان از ثبات در بازار سخن گفت .در سايه تثبيت قيمت كاغذ و همچنين آرامش
نسبي ،شــاخصهاي بازار كتاب افزايش معمولي خود را كه از ابتداي دهه80آغاز
كردهاند ،ادامه ميدهند18 .ميليون نسخه كتاب كه شــامل 42هزار و 26عنوان
ميشود ،با متوســط تيراژ 4هزار نسخه براي هر كتاب در ســال1383در كشور
منتشر شد22 .هزار و 283عنوان كتاب چاپاول كه 32هزار و 367عنوان آن تاليف
و 9هزار و 659عنوان ترجمه بودند؛ تركيب كتابهاي منتشرشده در اين سال را

نرخ

نگاهي به آمارهاي اقتصادي سال 1383

شكل ميدهند .دين ،كودك و نوجوان و ادبيات بهترتيب پرعنوانترين موضوعات
كتابها در اين سال بودند .بيشتر فروش ناشــران همزمان با برگزاري هفدهمين
نمايشگاه بينالمللي كتاب تهران رقم خورد كه از 14تا 24در محل نمايشگاههاي
بينالمللي تهران برگزار شــد131 .هزار و 366عنوان كتاب داخلي توسط هزار و
123ناشر در غرفههاي نمايشگاه عرضه شدند728 .ناشر عمومي128 ،ناشر كودك
و نوجوان69 ،ناشر آموزشي و 198ناشــر دانشگاهي تركيب ناشران در اين دوره از
نمايشگاه بود .نشر ني ،بهترين ناشر كتابهاي بزرگسال بخش خصوصي و بوستان
كتاب قم وابسته به دفتر تبليغات اسالمي ،انتشارات بهنشر (آستان قدسرضوي)
بهترين ناشران بخش دولتي معرفي شدند .انتشارات انصاريان ،عنوان بهترين ناشر
شهرستاني را دريافت كرد.

گراني بنزين ،ركود مسكن

شاخصهاي ساالنه

سال 1383

تغييرات

رشد اقتصادي

 6.96درصد

0.96

واحد

تورم

 15.2درصد

0.4

واحد

شاخص كل سهام

12,113.01

6.4

درصد

واردات

 29,028ميليارد تومان

38

درصد

صادرات غير نفتي

 6,232ميليارد تومان

32

درصد

دالر آمريكا

 875تومان

0.7

درصد

سكه طال (تمام)

 104,538تومان

21.3

درصد

حداقل دستمزد

 106,602تومان

24.9

درصد

قيمت هر ليتر بنزين

 80تومان

110.5

درصد

دوان دوان از پاريس

حضور اقتصادي فرانسه در ايران افزايش مييابد

آرش نهاوندي ��������������������������������������������
روزنامه نيويورك تايمر در 23ژوئن 3(2004تير
 )1383در مطلبي به قلم «برزو درگاهي» از افزايش
سرمايهگذاري فرانسه در ايران خبر داد .به نوشته
اين روزنامه ،در نبود ارتبــاط تجاري ايران ميان و
آمريكا ،كمپانيهاي اروپايي و بهويژه در سالهاي
اخير كمپانيهاي فرانســوي حضورشــان را در
ســالهاي اخير در اقتصاد ايران تقويت كردهاند.
خودروهاي جديد پژو و ســيتروئن فرانسوي در
بزگراههاي پرترافيك و خيابانهاي تهران به وفور
به چشم ميخورند .تجار و فعاالن عرصه اقتصادي
فرانسه نيز در رستورانهاي تهران شام ميخورند
و بر ســكوهاي نفتي ايران در خليجفــارس كار
ميكنند .اير فرانس نيز پس از وقفهاي هفت ساله
پروازهاي خود را به تهران از سر گرفته است .كمپاني

بازخوانيوبازچاپ

یکسالیکخبر

خودروساز رنو نيز قرار است در ايران سرمايهگذاري
كند .اين نخســتين ســرمايهگذاري بلندمدت و
مستقيم فرانسه در ايران از زمان انقالب سال1357
است« .برنار اوركا» از مشاوران شركتهاي فرانسوي
كه قصد دارند در ايران سرمايهگذاري كنند ،درباره
حضور گسترده كمپانيهاي فرانســوي در ايران
ميگويد :فرانسويها بسيار مشتاق حضور در ايران
هستند .ايران تنها كشور بزرگ خاورميانه است كه
ميتوان در آن ســرمايهگذاري كرد ،چرا كه ديگر
كشورهاي خاورميانه كم و بيش در شرايط انقالبي
يا در آستانه انقالب بهســرميبرند .اگر چه اكنون
كمپانيهاي آلماني و ايراني بيشــترين حضور را
در ايران دارند ،اما فرانســه بهزودي از نظر حجم
ســرمايهگذاري و حضور در بازار ايران حتي شايد
ازاين كشورها نيز پيشي بگيرد.

جشن با نيمقرن تأخير

نخستين پل عابر مجهز به پلهبرقي در تهران افتتاح شد

احسان بهرام غفاري ������������������������������������������
چند روز مانده به ارديبهشــت و در روزهايي كه حال
و هواي عيد هنوز كامال تمام نشــده بود ،نخستين پل
عابر مجهز به پلهبرقي در پايتخت به بهرهبرداري رسيد.
شــهردار وقت تهران در افتتاحيه اين پل ابراز كرد كه
اســتفاده از فناوري جديد ،افزايش ايمني عابران و باال
نگهداشتن سرعت وسايل نقليه همگي از اهداف اجراي

علي عمادي

آبي ميان سدهاي بتني دوقوسي اســت.آبان هم ماه
پرخبري بــراي اقتصاد ايران در ســال1383بود؛ فاز
نخست طرح پارسجنوبي در بيســتمين روز اينماه
بهصورت رســمي بهبهرهبرداري رســيد .افتتاح اين
فاز از پارسجنوبي ســبب ارتقاي چشــمگير دانش و
مهارت پيمانكاران ايراني در اجراي ابرپروژههاي گازي
ميشــد .در آخرين روزهاي آبــان 1383نيز يكي از
مهمترين اخبار اقتصادي سالهاي اخير كشور اعالم
شد؛ «ايران در توليد گندم بهخودكفايي رسيد ».پس
از پيروزي انقالب ،قطع وابســتگي به واردات گندم از
محوريترين اهداف مسئوالنارشد نظام بود تا اينكه از
به بعد و در قالب برنامههاي پنجساله توسعه
سال 1368
كشــور ،اجراي طرحهاي افزايش توليد گندم ازسوي
دولت در دســتوركار قرارگرفت و درسال1380طرح

اين پروژه بوده اســت .اين درحالي بود كه اســتفاده
از پلهبرقي بــراي پلهاي عابرپياده بيــش از نيمقرن
قبل در كشــورهاي توســعهيافته كامال امري رايج و
معمولي بهحساب ميآمد .در پايان مراسم هم محمود
احمدينژاد ،شهردار وقت تهران جهت مشاركت براي
ســاخت ۵پل ديگر با امكان پلهبرقي از سرمايهگذاران
دعوت به همكاري كرد؛ شايد بد نباشد بدانيد كه ايده

بنزين پس از 3سال ،بيش از 2برابر گران شد .ثبات نسبي تورم ،قيمت دالر و رشد اقتصادي ،آرامش را به همه
بازارها آورد .مسكن پس از 3ســال صعود بيتوقف ،وارد ركود شده و حتي ميانگين قيمت آپارتمان مسكوني
و اجارهبها در تهران منفي شد .بين هزينهها بيشترين رشــد مربوط به كاال و خدمات متفرقه بود كه ميان آنها

قيمت آپارتمان قيمت آپارتمان قيمت اجارهبهاي
وضعيت مسكن در سال83
در تهران آپارتمان در تهران
(قيمت هرمترمربع به تومان) در شهرهاي منتخب
2,743
584,100
259,600
متوسط قيمت
2
2.6
14
درصد تغيير نسبت به سال قبل
منطقه 3
منطقه یک
اصفهان
باالترين متوسط قيمت
4,294
1,149,300
337,400
(شهر يا منطقه)
4
4
13
درصد تغيير نسبت به سال قبل
منطقه 19
منطقه 20
كرمان
كمترين متوسط قيمت
1,855
347,300
185,400
(شهر يا منطقه)
0.2
0.1
2
درصد تغيير نسبت به سال قبل
منطقه 11
منطقه 3
ساري
بيشترين درصد رشد
7
14
43
(شهر يا منطقه)
مناطق  4و20
منطقه 12
قم و ايالم
كمترين درصد رشد
3
10
3
(شهر يا منطقه)

درصد از
درآمد و هزينه ماهانه
هزينه كل
خانوارهاي منتخب
ميانگين كل درآمدهاي خانوارهاي منتخب
100
ميانگين كل هزينههاي خانوار
26.8
مسكن ،آب  ،برق و سوخت
24.8
هزينههايخوراكيوآشاميدني
15.0
حمل و نقل
8.9
كاالها و خدمات متفرقه
5.5
لوازم منزل و خدمات خانه
5.5
پوشاك و كفش
4.1
درمان و بهداشت
3.4
تفريح و امور فرهنگي
2.2
رستوران و هتل
1.8
تحصيل
1.4
ارتباطات
0.4
دخانيات
74.6
ميانگين هزينههاي غير خوراكي

خودكفايي گندم ازسوي دولت و مجلس شوراياسالمي
تصويــب و اجراي آن آغاز شــد .راهبــرد خودكفايي
در توليــد گندم ظرف مدت۳ســال محقق شــد و با
برنامههاي اجراشده ،ميزان خريد گندم مازاد برمصرف
كشاورزان از 56هزارو666تن در سال  ،1380به بيش
از 11هزارو160تن در سال 1383و به 97درصد رشد
رسيد كه 100هزارتن بيش از گندم موردنياز كشور در
آن ســال بود .خاتمي ،رئيسجمهور ،در جشني كه به
اين مناســبت در26آبانماه برگزار شد ،اعالم كرد كه
ساخت سدها ،توسعه شبكههاي آبياري ،بهرهبرداري
از آب ،آبياري قطرهاي ،تأمين ماشينهاي كشاورزي،
تأمين نهادههاي كشاورزي و اهتمام به تحقيق و ترويج
كشاورزي از اقدامات اساســي صورتگرفته در زمينه
خودكفايي گندم بودهاست.

ساخت پل عابر پياده نخســتين بار در سال 1905و در
كشور فرانسه مطرح شد كه در دهههاي 50و 60ميالدي
بهشــكل زيرگذر و بعدها در دهه 70ميالدي بهشكل
امروزي ،بر باالي خيابانها خودنمايي كرد .همچنين
ساخت نخســتين پلهبرقيها هم به ابتداي قرن قبل
بازميگردد .نخســتين پلهاي عابرپياده در كشور ما
تقريبا همزمان با كشورهاي غربي نصب شد.

خدمات مالي و لوازم آرايشي بيشترين افزايش قيمت را نشان ميدادند .بين خوراكيها هم ميوه بيشترين رشد
قيمت را داشت .بين استانها ،تهران باالترين ميانگين هزينه و درآمد را كسب كرد (664هزار تومان هزينه و
625هزارتومان درآمد ماهانه) .در اين سال كمترين هزينه را استان هرمزگان (ماهانه 312هزار تومان) و كمترين
درآمد را استان قم (ماهانه 295هزار تومان) داشت.

درصد تغيير
سال1383
(قيمتبهتومان) نسبت به سال قبل
20.7
463,852
22.4
502,869
16.9
134,617
17.9
124,833
32.5
75,594
45.7
44,622
26.9
27,817
12.5
27,534
6.6
20,858
25.8
16,999
29.2
11,256
41.3
9,292
30.9
7,190
14.3
2,258
24.0
375,778

هزينههاي ماهانه برخي
اقالم خوراكي خانوار
ميوههاي تازه
گوشت دام
سبزيهاي تازه
برنج و غالت
گوشت پرندگان
فرآوردههاي شير
انواع شير
انواع نان
گوشت حيوانات دريايي
تخم پرندگان
روغنهاي نباتي
خشكبار و آجيل
چاي ،قهوه و كاكائو
حبوب
قند و شكر

درصداز هزينه
خوراكي
16.7
14.9
10.3
9.5
8.9
6.3
3.2
3.1
2.9
2.4
2.3
1.8
1.7
1.4
1.2

درصد تغيير نسبت به
سال 1383
سال قبل
(قيمت به تومان)
34.9
20,835
11.0
18,559
13.5
12,866
14.6
11,903
12.2
11,114
16.0
7,963
16.9
4,062
4.4
3,904
27.3
3,622
23.3
3,095
2.5
2,828
8.8
2,280
0.2
2,122
6.9
1,702
3.9
1,531
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داستان
سال داستان جسارت
مجموعه داستان احمد دهقان
« من قاتل پسرتان هستم»
منتشرشد

ســالهاي پاياني دولت اصالحات بود .دوران اصالحات ســالهاي
حضور و شكفتن نويسندگان جوان بود .نسل جديدي از نويسندگان
كه بيشترشان در دوره رونق روزنامهنگاري نويسندگي را تجربه كرده
بودند ،در سالهاي پاياني اصالحات داســتانها و كتابهاي خود را
چاپ كردند.
2رمان در اين سال بسيار تحسين شــدند .نخستين رمان كه بسيار
موردتوجه قرارگرفت و ســال بعد براي نويســندهاش دردسرســاز

شــد ،
رمان «آداب بيقراري» نوشــته «يعقوب يادعلي» بود؛ رماني
داستانگو كه در ميان واقعيت و وهم پيشميرفت .داستان يادعلي
تپردازي خوبي داشت و تعليق خود را تا پايان داستان حفظ
شخصي 
ميكرد .آداب بيقراري روايت مردي بود كه همسرش او را ترك كرده
و براي رهايي از مالل و روزمرگي نقشه شوميكشيده بود .ديگر رمان
يتر از گناه» نوشته «محمد حسيني» بود
بسيار ستايششده سال« ،آب 
كه روايتي اعترافگونه داشت؛ پسر جواني كه از شهرستان به تهران
مهاجرت كرده و براي زن و مرد پيري شعر ميخواند .پيرمرد و زنش
به قتل ميرسيدند و جوان شعرخوان بهعنوان متهم اول پرونده قتل

دستگير ميشد .جوان شعرخوان در طول رمان اعتراف ميكرد و پرده
از رازهايي برميداشت.
اما شگفتي ســال در ادبيات داستاني مجموعه داســتان «من قاتل
پسرتان هستم» نوشــته احمد دهقان بود .دهقان كه با رمان «سفر
به گراي 270درجه» در دهه 1370خوش درخشــيده بود و روايتي
محجوبانه در مورد حضور در جنگ به خوانندگان عرضه كرده بود ،در
اين سال با مجموعه داستان من قاتل پسرتان هستم ،با داستانهايي با
نگاه جسورانه و بيسابقه به جنگ بازگشته بود .اين داستانها روايتي
سرراست داشــتند و چيزي كه آنها را متمايز ميكرد ،زبان خشن و

بيرحم نويسنده بود كه فضاي سنگين و خشن جنگ را واقعگرايانه
توصيف ميكرد؛ چيزي كــه در ادبيات جنــگ و دفاعمقدس ايران
بيسابقه بود.
نويســنده جوان ديگري كه در اين ســال خوش درخشيد و دومين
مجموعه داستان خود را منتشر كرد« ،مهسا محبعلي» بود .مجموعه
داســتان «عاشــقيت در پاورقي» او كتابي شامل 8داســتان كوتاه
با موضوع محوري مســئله عشــق و مرگ بود .شــخصيت محوري
داســتانهاي محبعلي زنان بودند و او در داســتانهايش بيشتر به
درونيات شخصيتهاي داستان ميپرداخت.

 2و3
صفحـــــــههاي

گزارشويژه

دورازمركز

پناهيبرآشيانه

مردادماه1383حسين پناهي در دژكوه آرام گرفت
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مردادماه سال1383شاعري جان به جانآفرين سپرد تا در روستاي دژكوه
و نزديك شهر سوق بنا بر وصيت خودش و در كنار آرامگاه مادرش آرام
بگيرد .نام او هنوز با طعم كالم خاص خودش در نمايشنامهها و فيلمهاي
تلويزيوني يادآور شيرينكاريهاي ماندگار در ذهن مخاطب ميشود.
كتابهاي شعر و نمايشنامههاي حسين پناهي همچنان مخاطب دارند و
بازيهاي به يادماندني او در سريالها و نمايشهاي تلويزيوني براي مردم
آشناست .حسين پناهي در ســال1335در دژكوه از روستاهاي استان
كهگيلوي هوبويراحمد به دنيا آمد .جواني را پس از دوران كودكي و نوجواني
در روستا و شهر سوق و بهبهان ،در شهرهاي شوشتر ،اهواز و سپس تهران
سپري كرد .دهههاي 60و 70در صداوسيما با نمايشهايي مانند «محله
برو بيا»« ،محله بهداشــت»« ،دو مرغابي در مه »و «يك گل و بهار» از

معماری

هنرمندان نوآور و موردتوجه مخاطبان تلويزيون بود .ساده حرف ميزد و
به شكل خودش ميخنديد ،ناراحت و عصباني ميشد و نگاه مخاطبش
را به دنياي اطراف متفاوت ميكرد .پناهي در كنار بازيگري بيشتر خود را
شاعر ميدانست .انتشار كتابهاي شعر «سالم خداحافظ»« ،ستارهها» و
«راه با رفيق» با صداي خودش با استقبال خوب دوستداران شعر و صداي
او همراه شد .فيلمهاي «در مسير تندباد»« ،سايه خيال» و «مهاجران»
به همراه نقشهايي كوتاه در فيلمهاي «روز واقعه» ،سريال «امام علي»،
«مريم مقــدس» و «روزي روزگاري» از جمله آثار پرتعداد ســينمايي
حسين پناهي بود« .يحيی و گالبتون» و «آژانس دوستي» نيز از جمله
سريالهاي ماندگار او بود .نام دختر حسين پناهي در كتاب «نامههايي به
آنا» آمده است .همسرش شوكت صادقي به همراه آنا و  2فرزند ديگرش
ليال و سينا در كنار دوستداران شعر و هنر حسين پناهي خانواده او هستند.

درگذشت لرزاده؛خالقدنيايآبيكاشيها

مسجد امام سجادع؛ يادگاري در دل تهران
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در فاصله تورق تاريخ معماري معاصر ايران در اين مجال كوتاه ،بزنگاههايي
بودند كه فرصت نبود از برخي آثار معماري تجليل الزم را بهعملآوريم؛
تندباد حادثههاي سياســي كه عموما بر ساختار و ساحت شهرها سايه
ميانداختند ،ما را وادار ميكرد در اين هياهو ،به سراغ بناهايي برويم كه
ريل سياست ميخواست .اكنون اما در يادبود مرگ استاد حسينبنمحمد
معمار معروف به لرزاده ياد مساجدي را كه او ساخت در خيابانهاي تهران
مرور ميكنيم؛ از مسجد زعيم تا مسجد سنگي ،از مسجد امام سجاد(ع)
در خيابان جمهوري تا مسجد سلمان در خيابان هفده شهريور .سخن
گفتن درباره لرزاده و نگاه او به معماري ،شايد واكنشي به بحران معماري
در سالهاي منتهي به سال 1383هم باشــد؛ دوراني كه در آن تهران
در تبوتاب گراني مسكن ميسوخت و مســتأجران در جستوجوي
يافتن سرپناهي ارزان ،راهي انواع و اقسام واديهاي بينتيجه شدند؛ از
پيشخريدهاي دروغين تا رجعت به شهركها و شهرهاي اطراف پايتخت.
در چنين روزگاري حســين لرزاده در گرماي شــهريورماه درگذشت؛
معماري صاحب سبك كه نشانش را در بسياري از بناهاي يك قرن اخير
ميتوان سراغ گرفت؛ گاهي در آرامگاه فردوسي و زماني در بيمارستان
انقالب .شايد بسياري ،لرزاده را نه معمار ،كه هنرمند بدانند و اگر منظور
از هنرمند ،داشتن شامهاي در ساختن و ذائقهاي در متفاوت بودن باشد،
حق با آنهاست .او بود كه در دوره سنگ و بتن و فوالد و بناهايي كه قرار بود
عظمت و اقتدار نظام بوروكراتيك ايران را نشان دهند ،رگهاي از كاشي و
پيچ و خم تذهيب ايراني را وارد كرد؛ كتيبههاي سنگي او به خط نستعليق
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هنوز در پيشاني مساجد او هست و گنبدهايي كه هر كدام به نوعي بيننده
را به معماري روحاني به جامانده از تاريخ معماري ايران رجعت ميداد.
او استاد استفاده از مصالحي بومآورد شبيه به كاشــي و آجر و گچ بود؛
كاسهسازي در ورودي بناها را او به معماري پرشتاب قرن حاضر يادآوري
كرد و برايش معنا و مفهومي دوباره ساخت .با اين همه آنچه لرزاده را از
اسالف خود متمايز ميكرد همراهياش با معماري مدرن و پيوند آن با
شئون معماري ايران بود .اگر فقط براي نمونه به 2اثر او يعني مسجد امام
سجاد(ع) و كاخ مرمر نگاهي كنيم به راحتي مانيفست لرزاده را خواهيم
فهميد؛ او در سال ،1316گنبد مسجد شيخ لطفاهلل را از اصفهان به تهران
آورد و بر فراز كاخ مرمر دوباره متولد كرد و همان گنبد ،دستمايهاي شد
سازي تا ساخت مسجدي كمنظير ،بيريا
براي حركتش به سمت مسجد 
و فروتن به نام مسجد امام سجاد(ع).

افتتاحنيمهتمام

فرودگاهبينالمللياما مرهدرروزافتتاحباحضورنيروهاينظاميتعطيلشد

محمد سرابي������������������������������������������������������������������������������������
روز 26ارديبهشت 1383فاز نخست از فرودگاه امام خميني(ره) با حضور
وزير را هوترابري و مقامات داخلي و خارجي افتتاح شــد اما مراسم افتتاح
فرودگاه بينالمللي پايتخت با حضور نيروهاي نظامي برهم خورد .نخستين
هواپيمابهزحمتوبا تأخير توانست فرودبيايدوهواپيمايدومنيز تحتنظر
هواپيماهاي جنگنده به فرودگاه اصفهان هدايت شد .خودروهاي نظامي
روي باند فرودگاه آمده و مانع فرود هواپيما شدند .طرح ساخت فرودگاه
بزرگ بينالمللي در جنوب تهران به سالهاي 40باز ميگشت كه بخشي
از آن آغاز شده بود اما با وقوع انقالب متوقف شد .در سالهاي 70پروژه از
سرگرفته شد و تا سال 83بخشي از آن آماده بهرهبرداري شد .بعد از اتفاقات
روز افتتاح ،معاون فرهنگي و تبليغات دفاعي ســتاد كل نيروهاي مسلح
در گفتوگو با خبرنگاران اعالم كرد عقد قرارداد با شركتهاي اماراتي و
تركيهاي معضالتي در مسائل امنيتي فرودگاه ايجاد ميكرد .در بيانيه ستاد
كل نيروهاي مسلح هم شرايط امنيتي بهعنوان دليل تعطيلي فرودگاه اعالم
شده بود .شركت تركيهاي «تاو» كه بهعنوان مسئول بخشهاي كترينگ و
هندلينگ فرودگاه انتخاب شده بود ،بعد از حوادث روز افتتاح از پروژه اخراج
شد .وزير راه «احمد خرم» بعدا از مشكالتي كه براي ساخت و بهرهبرداري از
فرودگاه وجود داشت سخن گفت و تأكيد كرد كه شركت تاو از بين چندين
شركت خارجي انتخاب شده و تا10ماه قبل هيچ فرد و دستگاهي درباره
جلوگيري از خدمات آنها اظهارنظري نكردهبود .خرم اصرار داشــت كه
مسائل پنهاني ديگري در ميان است .ديگر مسئوالن دولت نيز اعالم كردند
كه موضوع امنيتي در ميان نيست و مسئله به واگذاري قراردادها برميگردد
هاي
كه جنبه مالي دارد .فرودگاه امام(ره) 10ارديبهشت سال بعد با پرواز 
امارات و ديگر كشورها شــروع بهكار كرد و فرودگاه مهرآباد به پروازهاي
داخلي اختصاص يافت.
انبوهسازی مسکن
در سال 83وزير مســكن و شهرسازي گفت كه تا ســال 1400نياز به
افزايش محدودههاي شــهري نداريم و بايد با بيشتر كردن ارتفاع ،نياز به

مســكن را تامين كنيم چنانكه با اضافه كردن يــك طبقه به خانههاي
موجود مشكل مسكن حل ميشود .با وجود تمام پروژههاي مسكن دولتي
همچنان ســازندگان خصوصي اين بازار را در دست داشتند .در سال76
كمتر از يكدرصد خانههاي شهري توســط انبوهسازان ساخته شده بود
و در سال 82اين رقم تنها دوبرابر شده بود .حاشيهنشيني و ساختوساز
غيرمجاز همچنان در مراكز استانها رشد ميكرد .در 26ارديبهشت83
شهردار مشهد اعالم كرد كه در اين شهر پليس ساختمان تاسيس ميشود
تا شهرداري بتواند هم بر ساختوساز غيرمجاز و هم بر استحكام و رعايت
اصول فني نظارت كند .بهگفته او فقيرترين اقشــار جامعه از روستاها به
حاشيه شهر مشهد مهاجرت كردهاند .در اين سال شوراي شهر مشهد هم
ساخت 50هكتار فضاي سبز جديد را تصويب كرد تا مانع ساختوساز در
حاشيه بلوارها شود.
رونمایی از خيابان سيمون بوليوار
8آذر اين سال «هوگو چاوز» رئيسجمهور ونزوئال كه به ايران آمدهبود به
پارك گفتوگو رفت و با حضور شهردار تهران ،محمود احمدينژاد از تنديس
«سيمون بوليوار» رونمايي شد .خيابان سيمون بوليوار در انتهاي غربي
بزرگراه اشرفياصفهاني نيز با حضور او نامگذاري شد .ساخت بزرگراههاي
جديد در تهران ادامه داشــت و بنا بود ادامه بزرگراه همت تا شــهرداري
منطقه 22كشيده شود .پروژه بزرگراه امام علي هم با خريد امالك در مناطق
14 ،13 ،8و 16ادامه داشت .بزرگراههاي صياد شيرازي ،يادگار امام و نواب
و تونلهاي بزرگراه رسالت هم در حال توسعه بودند .در اين سال 64تقاطع
غيرهمسطح در بزرگراهها و معابر تهران در حال ساخت بود .در 17تير83
اليحه «زوج و فرد كردن خودروها» در شوراي شهر تهران به تصويب رسيد
تا در محدوده 150كيلومترمربعي كه همان محدوده آلودگي هواســت
اجراشود .پيشبيني ميشد با اين كار 11درصد از سفرهاي درونشهري
و 30درصد از مصرف ســوخت كاســتهشــود اما براي موفقيت آن بايد
1250دستگاه اتوبوس به ناوگان اتوبوسراني شهر اضافه میشد .در تابستان
1398اين طرح لغو و با طرحهاي ديگر محدوديت رفتوآمد جايگزين شد.
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26بهمنماه ســال  ،1383پنجم محرم بود .در روزهاي مراسم
عزاداري امام حسين(ع) ،مسجد ارگ تهران غلغله و سرشار از شور
حسيني بود .جمعيت فراواني در آن روز ديده ميشد .قبل از روايت
حادثه ،بهتر است به پيشينه اين مسجد تاريخي نگاه كنيم.
مسجد ارگ در محوطه ارگ سلطنتي تهران ،بهدست اميرسليمان
خان قاجار قوانلو ملقب به محمد قاسمخان ظهيرالدوله؛ همسر
فتحعليشاه) ،مقابل كاخ گلستان در انتهاي

بيگمجان خانم (دختر
خيابان بابهمايون تهران ســاخته شــد .با گذر زمان به دستور
دخترش «ملكجهان خانم مهدعليا» مادر ناصرالدينشاه قاجار،
تغييراتي در بناي مسجد انجام شد و آنجا با نام «مسجد و مدرسه
مادر شاه» مشهور شد .مسجد در 2طبقه ساخته شدهبود ،طبقه
نخست مخصوص مادر شاه و زنان درباري ،بهويژه زنان ناصرالدين
شــاه قاجار بود و طبقه دوم به كنيزها اختصاص داشت .بعدها در
سال1328شمسي مسجد فعلي ،بهدست جمعي از بازاريان تهران،
در 2طبقه به پيشنهاد آيتاهلل بروجردي به جاي مسجد مادر شاه
ساختهشد .مسجد جديد در ابتدا تنها داراي يك شبستان و صحن
عمومي بود ،كه مجددا ً در سال 1340صحن ديگري به آن اضافه
شد .مسجد ارگ مورد عالقه بازاريان تهران بود و اغلب آنجا را براي
اداي فرايض ديني انتخاب ميكردند .زماني كه مهدعليا براي اقامه
نماز زنان حرمخانه ،اين مسجد را تعمير ميكرد ،هرگز فكرش را هم

ورزش

نميكرد كه يك سده بعد آتش به سراغ مسجد بيايد.
در آن غروب زمســتاني ســال  ،83قرار بود مثل روال چند سال
گذشــته «حاج منصور ارضي» از مداحان تهران ،در ارگ مراسم
سوگواري حسيني را اقامه كند .مسجد هم مانند هميشه در چنين
ايامي پر از جمعيت بود ،عزاداران زيادي براي اقامه نماز مغرب و
عشاء داخل مسجد بودند ،غافل از اينكه حادثهاي ناگوار در كمين
است .صداي بانگاهللاكبر در فضا طنين انداخت ،صداي ملكوتي
مؤذن كه اذان را با صداي بلند تالوت ميكرد شوري در دلها بهپا
كرده بود .نمازگزاران در صفهاي منظم به جماعت ايستادند ،كه
با انفجار كپسول گاز مســجد در طبقه دوم ،آتش به بخش زنانه
رسيد و به ســرعت چادر برزنتي مسجد آتش گرفت؛ اينگونه بود
كه شعلههاي مهيب آتش همهجا را در برگرفت .نماز به هم خورد،
هياهو در گرفت و سقف روي نمازگزاران فرودآمد .بهدليل ازدحام
مردم ،در ورودي مسجد امكان خروج سريع آن همه جمعيت را
نداشــت و در زماني كوتاه دود همهجا را فراگرفت .صداي فرياد و
نالههاي مجروحان دل سنگ را آب ميكرد .دقايقي نگذشته بود
كه صداي آژير آتشنشاني چون نويدي آميدبخش بلند شد ،آنها
سرانجام آتش را به سختي مهار كردند اما خاموششدن شعلهها به
داد قربانيان نرسيد .امدادگران مجروحاني را كه بهشدت سوخته
بودند از داخل مسجد بيرون كشــيدند ،و تعدادي از عزاداران كه
پيشانيشان مزين به سربند ياحسين شهيد بود؛ چنان سوخته
بودند كه قابل شناســايي نبودند .عدهاي از مجروحان نيز بر اثر

چه وقت چيپزدن بود آقاي گلمحمدي؟
تيم ملي فوتبال با بدشانسي در پنالتيها ،از رسيدن به فينال جامملتهاي 2004بازماند
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از ميان همه آن نيمهنهاييهايي كه ايران ناباورانه در جام ملتها باخته ،بازي با چين در سال  2004هرگز
فراموش نخواهد شد؛ ايران قبال بارها قرباني ناداوري شدهبود اما اين بازي ،سرفصل جديدي از بيمروتي داوران
با تيم ملي است .شاگردان برانكو ايوانكوويچ اين جام را لغزان شروع كردند و حتي در آستانه حذف از مرحله
گروهي بودند ،اما با درخششي بينظير به قامت قهرمانان درآمدند و البته در انتها ناكام ماندند .برانكو كه 2سال
قبل تيم اميد ايران را در بازيهاي آسيايي بوسان قهرمان كرده بود ،تيم ملي را با اميدواري زياد به چين برد اما
شروع كند تيم ملي ،همه را نگران كرد 3.گل ايران در بازي اول برابر تايلند در نيمساعت آخر زده شد و در بازي
دوم با عمان ،گل دقيقه 94محمد نصرتي مدافع جوان تيم ،ايران را به مساوي رساند و در بازيها نگهداشت.
مسابقه كه دعوا و كتككاري 2يار خودي (رحمان رضايي و ناجي بداوي) در زمين فوتبال ،سوژه

ايران در اين
رسانههاي دنيا شد ،دو ،هيچ عقب بود تا اينكه در دقيقه 61علي كريمي يكي از گلها را جبران كرد .موج حمالت
را سرانجام نصرتي با ضربه سر تماشايياش در دقيقه 94به گل تبديل كرد .شكست در اين بازي ،آن هم در
شرايطي كه بازي آخر برابر ژاپن برگزار ميشد ،ميتوانست پايان كار ايران در چين باشد اما نصرتي به داد تيم
ملي رسيد .در بازي سوم ،كابوس هيروشيما تكرار نشد و تساوي بدون گل ،ايران و ژاپن را به مرحله بعد فرستاد.
ايران كه در جامملتهاي قبلي در لبنان در همين مرحله برابر كرهجنوبي باخته و حذف شدهبود ،در يكي از
كالسيكهاي فراموشنشدني تاريخ جامملتها ،انتقام سختي از رقيب سنتياش گرفت .علي كريمي در اين
بازي هتتريك كرد تا ايران در نهايت 4بر 3برنده شود .عملكرد درخشان كريمي در اين بازيها و كسب عنوان
آقاي گلي آن ،نقش پررنگي در انتخاب او بهعنوان بازيكن سال آسيا در همين سال داشت .در نيمهنهايي ،چين،
حريف بهمراتب آسانتري براي ايران بود اما به همان نسبت ،داور دشمن سرسختي بود .چين كه با آريهان،
مربي سرشناس هلندي تدارك زيادي ديده بود تا قهرمان شــود ،در دقيقه 18پيش افتاد اما شوت محمد
علوي در دقيقه 38بازي را مساوي كرد .در ابتداي نيمهدوم ،ستار زارع بازيكن حريف را به آرامي هل داد اما
بزرگنمايي او ،باعث شد تا داور به زارع كارت قرمز بدهد .با وجود يك بازيكن كمتر ،ايران همچنان كنترل بازي
را تا انتها در اختيار داشت .در انتهاي نيمهدوم ،علي كريمي در موقعيت تكبهتك قرارداشت كه تكل از پشت

سریال

شــدت جراحات وارده در بيمارستان درگذشتند .علت گسترش

آتش اين بود كه متوليان مسجد ،براي جلوگيري از نفوذ سرماي
استخوانسوز بهمنماه ،سقف 800متري شبستان را كه با برزنت
پوشانده شدهبود ،براي عايقكاري آغشته به پارافين كرده بودند.
پارافين موجود روي برزنتها باعث گسترش حريق و ريختن آتش
بر سر نمازگزاران شدهبود .چون راه ورودي مسجد باريك بود ،بر اثر
توپا ماندند و عده ديگري با شكستن
كثرت جمعيت عدهاي زير دس 
پنجرههاي مسجد به بيرون فرار كرده و جان خود را نجات دادند.
در اين حادثه بيش از 350نفر مجــروح و 78نفر نيز جان خود
را از دســت دادند .زماني كه تحقيقها براي شناسايي عامالن
اين حادثه آغاز شد ،كارشناســان در بررسيها و پيگيريهاي
خود ،هيأتامناي مسجد را 40درصد ،هيأتامناي عزاداران را
40درصد و نهادهاي باالدستي و نظارت بر مساجد را 20درصد
در اين حادثــه مقصر اعالمكردنــد16 .ســال از آن واقعه تلخ
آتشسوزي گذشته ،اما بيشك داغش تا ابد بر دل داغديدگان
ميماند .بيشتر خانواده كشتهشدگان مســجد ارگ تهران ،از
دولت ديه دريافت كردنــد اما چون دیه ماهحــرام نبود ،براي
دريافت ديه ماهحرام مجددا ً طرح شكايت كردهاند .اين مسجد
فرا زونشيبهاي زيادي را پشت سر گذاشت ،و بعد از آتشسوزي
مرمت شد و دوباره به پايگاه عزاداري حاج منصور ارضي تبديل
شد .امروز اما همچنان پرونده آن سانحه سرگردان و بالتكليف
است.

مدافع چيني ،او را متوقف كرد .همه انتظار داشتند كه داور لبناني به مدافع چيني كارت قرمز بدهد اما او فقط
كارت زرد را از جيبش بيرون كشيد .بازي در پايان 120دقيقه يك-يك به پايان رسيد و سايه شوم پنالتيها
روي سر ايران افتاد .ايران در بيش از 40سال گذشته هرگز در ضربات پنالتي در نيمهنهايي برنده نشده و اين بار
هم داستان همان بود .بعد از گل شدن پنالتيهاي علي دايي ،مهدي مهدويكيا و جواد نكونام ،ايران 3بر 2جلو
بود اما ايمان مبعلي توپش را به ديرك كوبيد و يحي گلمحمدي ،يكي از بدترين پنالتيهاي تاريخ فوتبال ايران
را زد .ضربه آرام چيپ او را دروازهبان چين مهار كرد .بعد از اين پنالتي ،عادل فردوسيپور ،گزارشگر بازي هم
جملهاي گفت كه در تاريخ فوتبال ماندگار شد؛ «چه وقت چيپ زدن بود آقاي گلمحمدي؟»رؤياي فينال،
دوباره خاموش شد و تركيب مرگبار ناداوري و بدشانسي در پنالتي ،دوباره يكي از شايستهترين تيمهاي تاريخ
فوتبال ايران را در جامملتها ناكام گذاشت .اين رقابتها براي ايران ،با پيروزي 4بر  2برابر بحرين در ديدار
ردهبندي به پايان رسيد تا دستكم انتقام شكست تلخ در مقدماتي جام جهاني  2002از بحرين گرفته شود.

اوجگيري عطاران ،احياي لواليي
از تجريش تا شوش با «خانه به دوش»

محمدمسعود احدی ����������������������������������������������������������
پخش سريالهاي مناسبتي از تلويزيون در ايام مشخصي از سال
مانند دهه اول محرم ياماهرمضان ،با پخش مجموعه تلويزيوني
«نيمه پنهان ماه» به كارگرداني مجيد جعفري در سال1373آغاز
شــد .از ابتداي دهه ،80صداوســيما توجه بيشتري را معطوف
كميت و كيفيت ســريالهاي مناســبتي كرد كه اين امر منجر
به ســاخت آثار موفقي مانند «گمگشــته» به كارگرداني رامبد
جوان در سال1380و «شــب دهم» به كارگرداني حسن فتحي
در سال1381شــد« .خانه به دوش» كه در رمضان 1383روي
آنتن شبكه سوم سيما رفت ،يكي ديگر از اين مجموعهها بود كه
رضا عطاران عالوه بر كارگرداني ،نويســندگي فيلمنامه آن را بر
اساس طرحي از سعيد آقاخاني و سيروس ميمنت برعهده داشت

و ايفاگر يكي از نقشهاي اصلي آن هم بود .داستان درباره فردي
از طبقه فرودست جامعه به نام ماشاءاهلل است كه با دسيسهچيني
باجناق ثروتمندش ،تمام دارايي خود را از دست ميدهد .حميد
لواليي كه پيش از اين ،عمده شــهرتش را مديون بازي در نقش
خشايار مســتوفي بود ،با ايفاي نقش ماشاءاهلل يكباره احياشد و
توانست تبديل به بازيگر بسياري از سريالهاي دهه80شود .در
ديماه ،1396مريم اميرجاللي در مصاحبه با آرش ظليپور در
برنامه «من و شما» در شبكه «شــما» مدعي شد كه فيلمنامه
خانه به دوش را اصغر فرهادي نوشته اســت .ادعايي كه سعيد
آقاخاني آن را رد كرد و از فرهادي صرفاً بهعنوان ناظر صداوسيما
در مرحله نگارش و ساخت سريال نام برد .مريم اميرجاللي ،علي
صادقي،آناهيتا همتي ،فلور نظري و غالمحسين لطفي از ديگر
بازيگران خانه به دوش هستند.

نثر
نگران نباش!

محبعلي؛ رماننويسي كه با
داستانهاي كوتاهش ميدرخشد

1383
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مهسا محبعلي ،نويســندگي را از كارگاههاي نويسندگي
رضا براهني شــروع كرد و در كمتر از 10ســال ،نخستين
مجموعه داســتان خود« ،صدا» را چاپ كــرد .او تا به حال
3رمان و 2مجموعهداســتان نوشــته و چاپ كرده اســت.
داستانهاي محبعلي ،داســتانهايي شهري هستند كه
بيشترشــان وجهي ســمبليك هم دارند .او قهرمان بيشتر
داســتانهايش را از قشــر مرفه جامعه انتخاب ميكند و
شخصيتهاي اصلي داســتانهاي او زناني شهري و پولدار
هســتند كه در قالب زندگي مدرن ،با چالشهاي سنتي و

كهنالگوي جامعه مانند عشــق ،مرگ و ...دستوپنجه نرم
ميكنند .محبعلي ،نويســندهاي مدرن است كه بهندرت
پيش ميآيــد زبان داســتانش به ســمت پيچيدهگويي و
ساختارشكني برود .كلماتش را از بين كلمات ساده روزمره
آدمها انتخاب ميكند و نثري ساده و روان دارد .او در انتخاب
و بهكاربردن كلمات گزيدهگو است و نثرش به نثر مينيمال
نزديك اســت .با اين حال بعضيها اين مينيمالبودن زبان
داستانگويي او را بهحســاب ضعف او در شخصيتپردازي
ميدانند .سطحيماندن شخصيتها ،يكي از ايرادات اصلي
رمانهاي اوســت؛ در واقع محبعلي در ساخت و پرداخت

«خانوم هاردادي؟» مامانملــوك باز كجا رفته؟ باز گرومپ
گرومپ اتاق آرش ميريزد بيرون .حتما حاال توي چارچوب
راك اپراش را ادامه
اتاق آرش ایستاده و دارد با موسيقي هارد 
ميدهد« .آبرو قطع ميكنــن .برقرو قطع ميكنن .گازرو
قطع ميكنن .هيشكي توي شهر نميمونه .بلند شو »....صداي
برخورد چيزي با در آوازش را قطع ميكند؛ البد آرش مثل
هميشه لنگه كفش يا دمپايياش را پرت كرده سمت در .چند
لحظه سكوت و حاال آخرين پرده اپراش را اجرا ميكند .وسط
هال ميايستد و رو به سقف فرياد ميكشد .واقعا حيف است
اين صداي بم و پرحجم فقط صرف تربيت بچههاش ميشود».

و زبان داســتانهاي كوتاهش موفقتر عمل كــرده و بهتر
توانسته ساختار داســتاني قصههاي كوتاهش را بپروراند.
راوي داستانهاي او متفاوت هستند و از انتخاب زاويهديدها
و روايتهاي گوناگــون و متفاوت مانند دومشــخص براي
رمانش هم ترسي ندارد« .مثل خوانندههاي اپرا ميتواند با
صداي دو اكتاو بمتر از صداي خودش فرياد بكشــد .تلخي
را مك ميزنم .جانور كوچكي از پايينترين مهره پشتم راه
ميافتد ،آرام باال ميآيد و از توي گردنم خودش را ول ميكند
توي كلهام .كلهام خالي ميشود ،خاليخالي .چيزي از درونم
شــره ميكند .صداي ناله گلينخانم از طبقه پايين ميآيد.
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پيوندهايتازهشيعيان

نيويوركتايمز از نفوذ سياسي ايران در عراق پس از صدام گزارش ميدهد

آرش نهاوندي����������������������������������������������������������������������������
روزنامه نيويوركتايمز در تاريخ 3ژوئيه 13(2004تير  )1383در
مطلبي به قلم «ادوارد وونگ» به موقعيت سياسي ايران در عراق
پس از سقوط صدام حسين ،پرداخت .طبق نظر مقامات آمريكايي
و عراقي ،بهدليل بحرانهايي كه پس از اشغال عراق پيش آمده،
موقعيت آمريكا در اين كشور تضعيف شده و ايران دست باال را از
نظر سياسي در عراق دارد و بهترين موقعيت براي اين كشور براي
شكلدهي به سپهر سياسي عراق پس از صدام ،براي دولت ايران
پيش آمده است .به نوشته نيويوركتايمز ،دولت ايران با حمايت
اقتصادي و مالي از گروههاي شيعه در حال تقويت نفوذ سياسي
خود در عراق است .در پي سرنگوني صدام حسين ،تردد از مرزهاي
ايران و عراق آسانتر از گذشــته صورت ميگيرد و تعداد زيادی
زائران ايراني نيز براي زيارت اماكن مقدسه به جنوب عراق ميروند.
در اين گزارش نيويوركتايمز به نقل از مقامات آمريكايي نسبت به
نزديكي دولت ايران با روحانيون شيعه در عراق ابراز نگراني شده

سينما

است .به ادعاي مقامات آمريكايي ،روحانيون عراقي پرنفوذ نظير
مقتدي صدر احتماال بخشي از منابع مالي خود را از طريق ايران
تامين ميكنند .به ادعاي برخي از مقامات غربي ،ايران خواهان
اداره عراق توسط رجال سياســي داراي گرايشات مذهبي شيعه
است .يك ديپلماتغربي در اينباره مدعي شده است كه ايرانيها
ميخواهند آمريكا در عراق شكست بخورد .به ادعاي اين ديپلمات
غربي ،ايران خواستار برقراري ثبات در عراق است تا از بيثباتي در
ايران پيشگيري كند .با سقوط صدام ،رقابت سياسي براي كسب
قدرت سياسي در عراق كه به نوعي از مراكز اصلي تشيع محسوب
ميشود ،شدت يافته اســت .آمريكا نگران اين است كه در آينده
عراق توسط شيعياني نزديك به ايران اداره شود .نيويوركتايمز
همچنين براي اين گزارش خود يكي از تصاوير بيرون سفارت ايران
در بغداد را انتخاب كرده و نوشته است :در فنس بيروني سفارت
ايران در عراق ،تصويري از آيتاهلل(امام) خميني نصب شــده كه
مورد احترام روحانيون شيعه عراقي نظير مقتدي صدر است.

حسين منزوي در ارديبهشت1383زندگي را
بدرود ميگويد اما غزل او در سالهاي نبودنش
روزبهروز جلوه بيشتري پيدا ميكند؛ آنقدر
كه امروز جايگاهي اسطورهاي يافته است

سينماي ايران در سالهاي پاياني دولت اصالحات باري به هر جهت و
محافظه كار شده بود

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

نمايي از فيلم «دوئل»

است .سادگي اشك ســرما و گرمايي كه محصول عشق است فيلم را
سرپا نگه ميدارد.
در سالي كه كيميايي با «سربازهاي جمعه» همچنان در جستوجوي
رئاليسم اجتماعي مطلوبش بود ،داريوش مهرجويي با «مهمان مامان»
سفره صفا و مهرباني پهن ميكرد .بهروز افخمي هم در «گاو خوني»
تجربهاي محتوم به شكست را از سر ميگذراند .از رمان غيرقابل اقتباس
جعفر مدرس صادقي هيچ فيلمسازي نميتوانست فيلم خوبي بسازد.
براي اصطالح تازه باب شده سينماي معناگرا ،فيلمهايي چون «قدمگاه»
ساخته ميشد و خسرو معصومي با «رســم عاشق كشي» نخستين
قسمت از داستانهاي جنگلش را كليد زد و توانست وارد فضايي شود
كه به آن عالقه نشان ميداد .دسترسي آسان به فيلم خارجي و كاهش
تماشاگران فيلم ايراني ،باعث شد عليرضا داوود نژاد از فيلمهاي ارزان و
خانوادگياش به سمت فيلمهاي پربازيگر و پرهزينهاي چون «مالقات با
طوطي» و «هشت پا» برود .فيلمهاي عجيب و غريبي كه جزجاهطلبي
و اعتماد به نفس سازندهشــان نكته ديگري نداشت و داستان رقابت
با فيلم خارجي خيلي زود به ســر رســيد .ســال  ۸۳كه پايان يافت،
پرتماشاگرترين فيلم «كما» بود كه نزديك به ۲ميليون نفر آن را ديدند.
تركيب هوشمندانه چند فيلم عامه پسند سينماي قبل از انقالب و زوج
گلزار  -حيايي از گيشه جواب گرفت تا دفتر پويا فيلم پروژه بازسازي
فيلمهاي قديمي را با سرعتي بيشتر دنبال كند .نتيجه پرتماشاگرترين
فيلم سال  ۸۴بود؛ «شارالتان» فيلم منفور منتقدان براي سينماروهاي
اكران  ۸۴مفرح و دلچســب بود .مثل «آكواريوم» كه با بازگشت ايرج
قادري در مقابل دوربين ،خاطرات قديمي را براي ســينما روها زنده
ميكرد .بازگشت فيلمفارسي ترجيع بند مطالب انتقادي زيادي شد ولي
كمتر كسي محافظه كاري سينماي ايران و رويكرد مديريت فرهنگي
براي كنترل هرچه بيشتر و محدوديتهاي هر دم فزاينده را مورد توجه
قرار ميداد .در همين سالها حاتمي كيا به «رنگ ارغوان» را ساخت.
فيلمي كه در دولت اصالحات ساخته شد و نمايشش صالح دانسته نشد
تا چند سال بعد و پس از مهمترين و جنجاليترين رخدادهاي سياسي
اجتماعي اكران شود .چنانكه «مكس» در عصر اصالحات توقيف و در
دولت بعدي اكرانش با قدري جرح و تعديل بالمانع دانسته شد.

موسيقي پاپم كه ديگه ُاوپنه
انتشار با مجوز آلبوم « اسكناس» در گونه رپ
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مجوزگرفتن و انتشار آلبوم «اسكناس» در سال 1383با هر متر
و معياري از ضوابط پيش نهادهشده براي اين كار ،اتفاق همچنان
دور از انتظار و قابل تأملي مينمايد .شايد در نگاه اول به مضمون
و ســاختار و بافتار ترانههاي آلبوم اسكناس ،اين مجموعه ،كاري
از جنس اتفاقات سطحي موسومشــده به «مبتذل» يا «بازاري»
برآورد شود كه تنها به واسطه پيشقدمي نسبت به ديگر كارهاي
همگونهاش ،به معروفيت رسيده است اما در نگاهي دقيقتر چه بسا
بتوان آن را نمونهاي متناسب با مؤلفههاي ساختاري گونه «رپ»
قلمداد كرد كه نمونههاي ايرانيشدهاش پيش از اين با گروههاي
لسآنجلسي آزموده و معرفي شده بود؛ انتخاب مضامين از ميان
سوژههاي حاد مورد ابتالي جامعه و نگرش اعتراضي و انتقادي به
آن ،پردازش كالم و قافيهها برمبناي ريتم و از همه مهمتر استفاده
از واژههاي خياباني در زباني بــا بافت محاورهاي ،مؤلفههاي قابل
ردگيري و ارزيابي در كليت آلبوم اسكناس هستند.
از اين منظر براينــد كالمپردازي شــاهكار بينشپژوه و كيفيت
ساخت و اجراي موسيقي بهروز صفاريان براي آن ،اسكناس را به
شكل كاري تازه از كساني كه با شناخت و آگاهي از فضاي گونه رپ

شعر

مراروديبدان

آخريننفسها
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اگر شاخصه ســينماي ايران در عصر اصالحات را جان گرفتن فيلم
اجتماعي بدانيم ،اين ويژگي در سالهاي پاياني دولت خاتمي ،كمرنگ
و به حاشيه رانده شد .اتفاقاتي كه سال  ۸۳هنگام اكران «مارمولك»
رخ داد نشــان ميداد دولت در حوزه فرهنگ تسليم مخالفان شده؛
مخالفاني كه در مورد كمدي كمال تبريزي ،گــول ظاهر را خوردند
و مقابل فيلمي موضع گرفتند كه كامال مدافــع روحانيت بود .وزارت
ارشاد هم تســليم اين مخالفتها شد و به شــكل محترمانهاي آن را
توقيف كرد .مارمولك بيشتر از هر فيلم ديگري تماشاگر داشت و هر
روز يك سالن را از دست ميداد .تبريزي هم براي جبران مافات فيلم
عرفاني «يك تكه نان» را ساخت .يكي از مواردي كه زياد مورد انتقاد
رسانههاي راستگرا قرار ميگرفت وضعيت سينماي دفاعمقدس بود.
البته كه داستان توليد انبوه فيلم جنگي به سبك ميانههاي دهه 70
سرآمده بود و با پايان عصر اكشنســازي ،بخش خصوصي ديگر وارد
اين حوزه نميشــد .از ســوي ديگر كارگردانهاي سينماي جنگ،
بيشتر فيلم شهري ميساختند و ترجيح ميدادند وارد حوزه پرهزينه
و پردردسر سينماي جنگ و بوروكراســي فرساينده گرفتن امكانات
جنگي نشــوند .مجموعه اينها توليد فيلم جنگي را در دهه  80پايين
آورده بود .هرچند سال  ۸۳سه فيلم از سه فيلمساز مهم دفاعمقدس
روي پرده آمد« :مزرعه پدري»(رسول مالقلي پور)« ،دوئل»(احمد رضا
درويش) و «اشك سرما» (عزيزاهلل حميد نژاد) .در مزرعه پدري افسوس
از دست دادن رزمندگان با حسي ناسيوناليستي تركيب شده بود و در
مورد پديده جنگ ،فيلمساز حرف تازهاي را مطرح ميكرد كه در زمان
اكران كمتر كسي به آن توجه و اشاره كرد .اندوهي كه سراسر مزرعه
پدري را فراگرفته بود ،محصول نگاه مشــفقانه مالقليپور به تكتك
كاراكترهايش بود .مزرعه پدري كاراكترهايي تازه را وارد ســينماي
دفاعمقدس كرد .ممد ساكت(جمشيد هاشم پور) الت توبه كردهاي كه
در سراسر فيلم ميكوشد با خالي كه در جواني بر بازويش كوبيده را پاك
كند و در انتهاي فيلم سلحشورانه مقابل دشمن ميايستد ،شخصيتي
بود كه مشابهاش قبال در هيچ فيلم جنگي ايراني ديده نشده بود.در فيلم
دوئل بيش از هر چيز كوشش فيلمساز براي رسيدن به ساختار تكنيكي
فاخر و عظيم جلب توجه ميكرد .سعيد راد ستاره دهه  50و اوايل دهه
 ،60پس از سالها دوري و فاصله گرفتن ناخواسته با فيلم پرسروصداي
احمد رضا درويش به سينما بازگشت .دوئل با وجود تبليغات گسترده و
پروداكشن عظيمش ،چنان كه انتظار ميرفت مورد توجه قرار نگرفت.
تم اصلي فيلم هم بيشتر به ســينماي وسترن نزديك بود تا سينماي
دفاعمقدس.
در« اشك سرما» فيلمساز با مصالح اندك و شخصيتهاي كم تعداد ،به
نتيجه مطلوبي ميرسد .حميد نژاد فيلم عاشقانهاش را در فضاي جنگ
ميسازد و از محدوديت كاراكترها ،به تمركز بر روابط و انسجامي دست
مييابد كه به نوعي يادآور فيلم موفق و ستايش شده «هور در آتش»

موسيقی

نشر

آن را ساخته و پرداختهاند ،معرفي و متمايز كرد.
فارغ از ارزيابيهاي كيفــي معمول ،در نگاهي امــروزي به اين
مجموعه ،ميتوان دستكم از منظر مضامين و سوژه ترانههايش،
آن را به گزارشي از يك بزنگاه در تاريخ معاصر تأويل كرد كه در يك
بالتكليفي اجتماعي و انســداد سياسي ،تولد طبقه نوكيسهاي را
نويد ميداد كه اين روزها نمونههاي در حال تكثير آن ذيل عناويني
خهاي مجازي» بر تمام شئونات فضاي
چون «اينفلوئنسر» يا «شا 
فرهنگي و اجتماعي ما – از ســينما و تئاتر تا موسيقي و ورزش و
حتي سياست و پزشكي  -چنبره زدهاند.

مرا آتش صدا كن تا بســوزانم سراپايت /مرا
باران صال ده ،تا ببارم بر عطشهايت /مرا اندوه
بشناسوكمككنتابياميزم/مثالسرنوشتمبا
سرشت چشم زيبايت /مرا رودي بدان و ياريام
كن تا درآويزم /به شوق جذبهوارت تا فرو ريزم
به دريايت /كمك كن يك شبح باشم مهآلود و
سايه قنديلها در غار رؤيايت/
گماندرگم /كنار 
خيالي ،وعدهاي،وهمي ،اميدي ،مژدهاي ،يادي/
به هر نامي كه خوش داري تو ،بارم ده به دنيايت
 /اگر بايد زني همچون زنان قصهها باشي /نه
عذرا دوستت دارم نه شيرين و نه لياليت /كه
من با پاكبازيهاي ويس و شور رودابه /خوشت
ميدارم و ديوانگيهاي زليخايت! /اگر در من
هنوز آاليشــي از مار ميبيني كمك كن تا از
اين پيروزتر باشم در اغوايت /كمك كن مثل
ابليسي كه آتشوار ميتازد /شبيخون آورم
يك روز يا يك شب به پروايت /كمك كن تا به
دستي سيب و دستي خوشه گندم /رسيدن را
نيمه ديگر
و چيدن را بياموزم به حوايت /مرا آن 
بدان ـآنـ روح سرگردان /كه كامل ميشود با
نيمه خود ،روح تنهايت.

نه سالهايي كه هوشــنگ ابتهاج فرمانرواي
غزل فارسي بود ،نه وقتي كه غزلهاي قيصر
امينپور اقبال خاص و عام يافته بود ،نه زماني كه
غزلهاي محمدعلي بهمني زمزمه زبانها شده
بود ،نه سالهاي بسياري كه سيمين بهبهاني
بهعنوان تنها نماينده غزل نو برشمرده ميشد،
كمتر كسي گمان ميكرد سرانجام سكه غزل
امروز به نام حسين منزوي ضرب شود.
جوان اول غزل امروز كه در سالهاي دهه 50
آن خود ميكند ،در سالهاي
جايزه فروغ را از ِ
عسرت به زنجان بازميگردد و تا پايان عمر آنجا
ميماند .محصول سالهاي خلوتگزيدگي و
دوري و فراموشي او در شعر امروز چندصدغزل
اســت كه امروز ديوان شــده و در كتابخانه
دوستداران غزل فارســي كنار ديوان بزرگان
تاريخ غزل فارسي قرار ميگيرد.
غزلهاي حسين منزوي طيفهاي گوناگوني
را شامل ميشود .او در دهه 70زيباييشناسي
تازه خود را در غزل ادامه ميدهد و غزلهاي او
ـدر سالهايي كه غزل رونق بسيار ميگيردـ
سرمشق شاعران بسياري است كه ميخواهند
غزل امروز را به پيش ببرند .اما همه غزلهاي او
ذيل غزل نو قرار نميگيرند .او انگار به جايگاه
تاريخي خود از پيش آگاه اســت .بسياري از
غزلهاي او محاكات با تاريخ و اسطورههاي شعر
فارسي است؛ چه آنجا كه ايشان را نفي ميكند
و چه آنجا كه مثل بســياري از غزلسرايان به
بازآفرينيشان مشغول ميشود تا به زبان خود،
ايشان را روايت كند .او در غزلها خيلي وقتها
حديث نفس ميكند و عسرت و سرگشتگي
خود را حكايت ميكند و بعــد انگار بهخود
نهيب ميزند و متوجه جايگاه خود ميشود و
جاودانگياش را در غزل به رخ ميكشد.
شايد حسين منزوي گمان نميكرد آنچه در
باور دارد اينقدر زود اتفاق بيفتد و خيل انبوه
دوستداران غزلهايش از راه برسند و او جايگاه
اسطورهاي پيدا كند .اگر ميدانست شايد در
رفتن كمتر شــتاب ميكرد .حسين منزوي
16ارديبهشت 1383در 57سالگي درگذشت.

تئوريهايسينماوتئاتر
بهروايتمينويخرد

از طباطبايي و غنينژاد تا بودن و اسكورتن
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در دهه ،80انتشــار كتابهاي حوزه هنر رشد چشمگيري پيدا كرد
و افزايش تعداد دانشجويان دانشــگاهها و هنرجويان آموزشگاههاي
آزاد ،اين جســارت را به ناشــران مختلف داد تا كتابهاي اين حوزه
را جدي بگيرند .تا پيش از اين ،ناشــران بيشــتر به انتشار كتابهاي
كاربردي و آموزشي تمايل داشــتند اما با جديشدن حوزه مطالعات
هنر و پاگرفتن گفتمانهاي تئوريك متنوع ،ناشران اين جرات را پيدا
كردند تا روي كتابهاي نظري هنر -كه در دهه70كمتر رويخوش
به اين نوع كتابها نشان ميدادند ـ ســرمايهگذاري كنند .در چنين
فضايي بود كه انتشارات «مينوي خرد» به مديريت پروانه شعباني در
سال1383فعاليت خود را آغاز كرد .اين انتشارات كتابهايي در حوزه
نظريه هنر -كه سينما ،تئاتر و هنرهاي تجسمي را دربرميگرفت -و نيز
نقد ادبي منتشر كرد كه بهسرعت مورد توجه عالقهمندان قرار گرفت؛
خصوصا اينكه جلدهاي منحصربهفرد سياه و سفيد كتابهاي اين نشر
آنها را از ديگر كتابهاي موجود در قفسه كتابفروشيها متمايز ميكند.
گروهي از مترجمان كه در ترويج برخي مفاهيم و ايدههاي نظري هنر
و نقد ادبي در دهه 80نقش داشتند ،با اين نشر همكاري ميكنند .مدير
اين انتشارات در ابتدا ،سوداي تأســيس دانشگاهي كوچك در رشته

تئاتر

نوستالژي و بحران ايمني

سرنوشت ساختمان اداره تئاتر ،خود يك نمايش است
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شرق ميدان فردوســي ،كوچه پارس كه داخل ميشديد ،پالك ،32
ساختماني بود به نام اداره تئاتر .اين ساختمان از سال1347در اختيار
اداره هنرهاي دراماتيك بود .عظمت ژانتي ،علي نصيريان و جمشيد
مشايخي پيش از انقالب رياست آن را بر عهده داشــتند .اداره تئاتر،
سالن نمايش كوچك و كامال غيراستانداردي هم داشت كه هر از گاه
نمايشي در آن اجرا ميشد؛ با تماشاگر بسيار اندك .ساختماني بهشدت
لرزان و در آســتانه فروريختن بود .گروههایي كه در سالهاي آخر به
اين اداره رفتوآمد داشتند ،بهخوبي بهخاطر دارند كه چگونه همواره
چهارستون اين ساختمان ميلرزيد و نميريخت .اداره تئاتر ،جز اين
جاي ديگري در اختيار نداشت .مالك ساختمان مدتها بود كه از اداره
تئاتر خواسته بود تا سالن را تخليه كنند .سرانجام در پاييز 1383حكم
تخليه بهصورت قانوني صادر شد .هنرمندان تئاتر اعتراض مختصري
كردند اما اثر نداشت .ساختمان تخليه شــد .مدتي زمزمه بازسازي و
مقاومسازي آن بود و مدتي هم خبر از خريد ساختمان ديگري .سرانجام
اداره تئاتر به ساختماني در خيابان ايرانشهر ،خيابان موسوي منتقل شد.
آن زمان بسياري از تخليه ساختمان دلگير شدند .اين ساختمان نه زيبا
بود ،نه معماري ويژهاي داشت و نه ايمني كافي داشت اما قديميهاي

تجسمی

تئاتر آن را بسيار دوست داشتند .بسياري از گروههاي تئاتر نسلهاي
قبل در اتاقهاي اين ساختمان تمرين كرده بودند و در راهپلههاي اين
ساختمان مينشستند و گپ ميزدند و استراحت ميكردند .با تخليه
اين ساختمان ،هرچند اداره تئاتر صاحب ساختما ن ايمنتري (نه لزوما
بهتري) شد اما براي بسياري از گروههاي تئاتر ،ساختمان قديمي اداره
تئاتر با همه آن ناامني ،لرزشهاي ســقف و كف و راهپلههاي عريض
خاطرهانگيز بود .در آن سالها ساختمان عاريه و لرزان اداره تئاتر ،براي
هنرمندان تئاتر ،استعارهاي از وضعيت تئاتر بود.

پايان يك دوران طاليي

نمايشگاه شاهكارهاي نگارگري ايران در موزه هنرهاي معاصر
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15اسفندماه سال 1383بود كه نمايشگاه شاهكارهاي نگارگري ايران در
موزه هنرهاي معاصر افتتاح شد اما همين نمايشگاه در تمامي6ماه نخست
سال 1384هم در اين موزه برپا بود و چندبار تمديد و تا پيش از نمايشگاه
بحثبرانگيز جنبش هنر مدرن ،به يكي از موفقترين نمايشگاههاي اين
موزه تبديل شد .برگزاري اين نمايشگاه با دبيري محمدرضا رجبي در موزه
هنرهاي معاصر در همان زمان ،مورد انتقاد جمعي قرار گرفت كه برگزاري
چنين نمايشگاهي در اين موزه را عدول از وظايف اوليه موزهاي ميدانستند
كه با استناد به نامش بايد به سراغ هنرهاي جديد ميرفت و نه نگارگري .با
اينحال اين نمايشگاه يكي از مهمترين نمايشگاههاي موزه هنرهاي معاصر
در دوران مديريت سميعآذر است؛ اول از آنرو كه جمعآوري اين تعداد آثار
موزه تا پيش از آن تاريخ رخ نداده بود و بسياري از آن
نفيس و انتقالشان به 
آثار براي نخستين بار بود كه به نمايش عمومي درميآمدند .بهعنوان مثال
ميتوان به نمايش شاهنامه بايسنقري اشاره كرد كه يكي از باارزشترين
شاهنامههاي مصور موجود در ايران است كه در اختيار كتابخانه مجموعه
كاخ گلستان قرار داشت و براي نخستين بار به موزه هنرهاي معاصر قرض
داده ميشد .در عينحال نشستهاي اين نمايشگاه با دبيري شراره صالحي
در اسفندماه ســال1383با حضور جمعي از مشــهورترين متخصصان
نگارگري ايران نظير سورن مليكيان شيرواني ،شيال كنبي ،آيدين آغداشلو،
فرانسيس ريشار و ديگران در ســينماتك موزه هنرهاي معاصر برپا شد.
كتابي نفيس از اين نمايشگاه به چاپ رسيد كه هنوز يكي از كاملترين
كتابهاي مصور در باب نگارگري ايران است.

آگهی

فلسفه را داشت اما با موفقنشــدن اين ايده ،راه تاسيس انتشارات را
در پيش گرفت .در وبسايت اين انتشــارات درباره اين موضوع آمده:
«شرايط تأسيس دانشگاه ،چنان بود كه تقريبا پس از گذشت يكسال
بر من آشكار شد كه ايجادش ناممكن اســت .تنها نهادي كه ميشد
اندكي به امكان برآوردن خواستهاي علمي به آن اميد بست ،انتشارات
بود .تعاريف از پيش موجود نشر كمتر به تعريف آن بهعنوان نهاد توليد
فكر مجال بروز ميداد .در بهترين وضعيت ،تعريف نشر ،بر پذيرفتن آثار
پديدآورندگان در حوزه تأليف و ترجمه ،ويرايش و چاپ مشتمل است.
حال آنكه اين تعريف در افــق دوره جديدي از تاريخ تحوالت فكري و
نشر ،بايد دگرگون ميشد .»...انتشارات مينوي خرد در سالهاي آتي
كتابهايي را در زمينه فلسفه ،تاريخ و انديشه سياسي به موضوعات
ديگرش افزود و مجموعهاي خواندني و قابل تأمل را براي كتابخوانان
فراهم آورد .انتشار مجموعه آثار ســيدجواد طباطبايي و احتماال به
تبعيت از افكار وي ،چــاپ كتابهايي همچون «چرا روشــنفكران
ليبراليسم را دوست ندارند» نوشته ريمون بودن« ،متفكران چپ نو»
از راجر اسكروتن« ،روشــنفكري :آگاهي كاذب و ايدئولوژي» نوشته
هومن قاسمي و كتابهايي از موسي غنينژاد بيانگر مشي فكري اين
انتشارات است.
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