
3 راهكار  براي
 توقف نزول بورس
 كارشناسان مي گويند بايد با راهكارهايي از جمله تزريق نقدينگي

 توقف نظام قيمت گذاري دستوري و كاهش مداخله  در قانونگذاري
جلوي نزول بورس گرفته شود

نخستين نمايشگاه مجازي كتاب تهران از اول بهمن آغاز مي شود

 فعاالن مدني و برخي از اعضاي شوراي شهر تهران عصر ديروز در پارک شهر گرد هم آمدند
 تا نسبت به رفع آلودگي هوا مطالبه گري كنند

بعد از 27 سال براي بار ديگر مطالبه گران هواي پاک دور هم جمع شدند تا نسبت به وضعيت بغرنج آلودگي هواي پايتخت راهكاري 
بينديشند. سال 72، هنگامي كه آلودگي هواي تهران به مسئله اي كامال جدي تبديل شد، تعدادي از استادان دانشگاهي، فعاالن 
مدني و كارشناسان در پارک الله تجمع كردند و با صدور بيانيه اي از همه دستگاه ها و ارگان ها خواستار رفع موانع كاهش آلودگي 
هوا شدند. اينكه سال ها بعد، قانون هواي پاک در مجلس شوراي اسالمي به تصويب رســيد، به نظر برخي كارشناسان ماحصل 

همين مطالبه گري مدني بوده است.  صفحه3 را بخوانيد.

 کاهش آلودگی هوا 
يك مطالبه مدنی پس از 27سال

ورق زدن كتاب از راه دور
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تفكیک 
 یارانه بگیران 
از سال آینده 

همشهري پيدا و ناپيداي تصميم 
كميسيون تلفيق مجلس را 

بررسي مي كند

يارانه نقدي از سال آينده در 2سقف 
پرداخت مي شود و براي نخستين بار 
از زمان اجراي قانــون هدفمندي 
يارانه هــا به عنوان ميــراث دولت 
محمود احمدي نژاد، قرار اســت به 
بخش هاي توليــدي هم يارانه داده 
شــود. آيا اين تصميم مي تواند به 
هدفمندتر شــدن يارانه هاي سياه 
كمك كند؟ هم اكنون هــم يارانه 
نقدي به صورت مســاوي بين همه 
تقسيم نمي شود و دو سقفي است، 
زيرا افراد تحت پوشش كميته امداد 
و سازمان بهزيستي يارانه بيشتري 
نسبت به ديگر شهروندان، دريافت 

مي كنند. صفحه4 را بخوانيد.

درس هاي پالسكو به تهران

 آخرين شب مراسم عزاداري 
حضرت فاطمه)س( درحضور رهبر انقالب
صفحه2

صفحه5 

صفحه18

 در چهارمين سالگرد تراژدي پالسكو، فداكاري آتش نشانان، ايمني 
مراكز تجاري و آخرين وضعيت ساختمان جديد پالسكو را مرور كرده ايم

يادداشت
سيد مناف هاشمي ؛ معاون حمل  و نقل  و ترافيك شهرداري تهران

قانون هواي پاک سال۱3۹۶ تصويب 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 پاک كه ضامن سالمت شهروندان است، برسيم. در اين بين شهرداري تهران 
هرچند كه براساس قانون هواي پاک كمترين وظايف را برعهده دارد، اما تمام توان 
خود را به كار گرفته كه معضل آلودگي هوا را در پايتخت به  ســمت بهبودی سوق 

دهد.
طي 2 دهه 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 دولت ها وجود نداشته است.
براساس مطالعات شركت كنترل كيفيت هواي تهران - كه مبناي برنامه ريزي هاي 
ما در شهرداري تهران براي حل مشــكالت آلودگي هواست - سهم منابع متحرک 
از جمله تاكسي ها، موتورســيكلت ها، اتوبوس ها و... در آلودگي هواي تهران حدود 
۶۰درصد گزارش شده است. از اين رو؛ شهرداري تهران براي برخي اقدامات ازجمله 

نوســازي  ناوگان حمل ونقل عمومي-  باوجود  اينكه ۱۰سال 
اســت كه دولت هيچ  كمكي براي نوســازي نــاوگان نكرده  

است-  پيش قدم شده و از منابع  داخلي خود براي توسعه مترو و نو سازي ناوگان 
اتوبوسراني استفاده كرده است.

هواي هوا را داشته باشيم

ادامه در 
صفحه17

تنديس آتش نشان فداكار، ميدان حسن آباد تهران-  عكس: همشهري/ عليرضا طهماسبي

همراه با يادداشت هايي از:
   نرگس جودكی

  مينا شهنی
  الناز محمدي

  آزاده محمد حسين
  علي اكبر قاضي زاده
  محمد مهدي فرقاني

  هادي خانيكي
   سيدضياء هاشمي

  جواد  دليري
  سعيد اركان زاده يزدي

  افشين اميرشاهي
  سروش خسروي
  عليرضا محمودي

  حامد فوقاني
   ابراهيم اسماعيلي اراضي
  محمد صادق خسروي عليا

  احمد مسجدجامعي
  زهرا نژاد بهرام
  حامد مظاهريان
  زهرا بهروزآذر
  احمد ميدري

صندلي خالي
 به ياد شيده اللمي

روزنامه نگار حوزه اجتماعي

نگاه
افشين اميرشاهي ؛ روزنامه نگار

شيده اللمي را وقتي ۱۹ســاله بود، شناختم؛ در گروه 
اجتماعــي خبرگزاري ميــراث فرهنگــي. درباره اش 
پرســيدم، كارش چطور اســت؟ دبير گروه اجتماعي 
گفت يكي از جوان هاي آينده دار و مستعد است. درست 
مي گفت. شيده سال اول رشــته روزنامه نگاري بود. پيش از ميراث خبر براي گروه 
گزارش روزنامه ايران مطلب مي نوشت. خبرگزاري ميراث فرهنگي تجربه جديدي 
بود كه مي خواست 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 ايده پردازي در اين خبرگزاري كه روزها و ماه هاي اول فعاليتش را 
پشت سر مي گذاشت، بسيار مهم بود. او جوان بود و باانگيزه و البته ايده پرداز. نگاهش 
به ميراث فرهنگي از زاويه اجتماعي بسيار متفاوت بود. زماني كه هنوز ۶ماه بيشتر از 
فعاليت شيده در اين خبرگزاري نمي گذشت، ناخواسته از او مشورت مي گرفتم؛ روندي 

كه تا هميشه ادامه پيدا كرد؛ تا همين چند روز پيش بهت آور.
كساني كه خانم اللمي را مي شناسند، مي دانند كه هميشه فعال، باانرژي و بانشاط بود. 
هميشه كاري را پيش مي برد و جزو معدود افرادي بود كه هيچ وقت او را بيكار نمي ديدي. 

اين كار مي توانســت هر چيزي باشــد؛ چون براي لحظه لحظه 
زندگي اش برنامه ريزي داشــت. نوشــتن و نوشــتن و نوشتن ، 

مهم ترينش بود. اما خب نوشتن كه 24ساعته نمي شود. پس مطالعه، يادگرفتن چيزهاي 
جديد، ورزش و يادگرفتن موضوع ها و تجربه هاي جديد را هم در برنامه اش قرار داد.

مرور يك عمر پربار

ادامه در 
صفحه2

همين صفحه و صفحه هاي۱۰، ۱2 و 2۰

صفحه هاي 3 و 17
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   ايران عجله ندارد
مجيد تخت روانچي، مذاكره كننده سابق ايران در مذاكرات برجام و سفير فعلي ايران در سازمان 
ملل با اشاره به آغاز به كار قريب الوقوع جو بايدن به عنوان رئيس جمهور آمريكا گفت: حرف هايي 
كه تاكنون از سوي بايدن و تيم او مطرح شــده، صحبت هاي كلي بوده مبني بر اينكه به اجراي 
تعهدات شان برمي گردند ولي نمي توان روي حرف هاي مثبت خيلي حساب كرد. زماني مي توان 
روي اين حرف ها حساب كرد كه اين صحبت ها عملياتي شود. ما صبر مي كنيم و عجله هم نداريم. 
بايدن به كاخ سفيد مي رود و ما منتظريم ببينيم ايشان چه كار مي كند. ما نيز براساس عملي كه 

بايدن نسبت به برجام دارد، تصميم مي گيريم و اقدام متقابل را انجام مي دهيم.
او يادآور شــد؛ بارها اعالم كرده ايم آمريكا به برجام برگردد و اين بازگشــت هم كامل و بدون 
پيش شرط باشد يعني بدون اينكه بخواهد موضوعات بي ربط و باربط را با برجام مطرح كند. آنها 
اگر به تعهداتشان برگردند، ما هم به تعهداتمان برمي گرديم. اين موضع اصولي جمهوري اسالمي 

ايران است.

 يك روز قبل از آغاز به كار 
دولت بايدن 3 مقام ارشد ديپلماسی

دولت ايران شرط و شروط 
بازگشــت آمريكا به توافق هسته اي كه 
دونالد ترامپ دو ســال قبل از آن خارج 

شده بود را تشريح كردند.
محمــود واعظــي، رئيــس دفتــر 
رئيس جمهور در پاسخ به اين سؤال كه آيا 
دولت پيش شرطي براي مذاكره احتمالي 
با آمريكا در قالب برجام، به اين كشــور 
ارائه كرده است، گفت: آن چيزي كه ما 
مطرح مي كنيم 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 تحريم هاي شركت ها و افراد 

به قبل از دوره ترامپ برگردد.
رئيس دفتر رئيس جمهور كه با تسنيم 
گفت وگو مي كرد با بيان اينكه ما به طور 
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 مي بايست 

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 
دوجانبه اي هم نداشــتيم و تا زماني كه 
ارتباط برجامي برقرار نشــده، مواضعي 
كه رئيس جمهــور و وزير امور خارجه ما 
اعالم كرده اند 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 

مي گيرند.
اخيرا فريدون عباسي و احمد اميرآبادي 
گفته بودند درصورتي كه تا سوم اسفند 
تحريم ها برداشــته نشــود ايران مانع 

فعاليت بازرسان آژانس مي شود.
 علي اكبر صالحي، رئيس سازمان انرژي 
اتمي هم در يك مصاحبه كه با ســايت 
Khamenei.ir انجام داده درباره شرايط 

ايران براي ادامه اجــراي برجام تصريح 
كرد: عمده بخش تحريم ما به تعامالت 
بانكي برمي گردد. اگر ما دادوستد بانكي  
و نقل وانتقاالت مالي مان روان بشــود و 
مشكلي نداشته باشيم و فروش نفتمان 
هم مشكل نداشته باشد، ديگر مشكلي 
نداريم و كارمــان را انجام مي دهيم. اين 
محوري ترين قسمت تحريم است؛  يعني 
اوال جلوي فروش نفت و ســاير توليدات 
در جمهوري اســالمي را نگيرنــد، ثانياً 
روابط بانكي را تسهيل كنند تا ما بتوانيم 
تراكنش هاي بانكي و تعامالت بين المللي 

داشته باشيم.
او در عين حال با تأكيد بر اينكه ما هيچ 
شرط و شــروط ديگري را نمي پذيريم 
يادآور شــد: اگر مي خواهنــد برگردند، 
برجام همان برجام قبلي است. اول بايد 
اين ديوار بي اعتمادي كــه از بين رفته، 

دوباره اعتمادسازي اش انجام بگيرد.
صالحي در رابطه با رونــد احياي برجام 
گفت: اگر اينها گفتند ما بيانيه مي دهيم 
كه تحريم ها  برداشته شود، ما هم بيانيه 
مي دهيم كه گام هايمان را برمي داريم. 
اگر كار عملياتي كردند ما هم عملياتي به 
موازات آنها انجام مي دهيم؛ 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 به عنوان 
رئيس جمهور آمريكا در كاخ سفيد آغاز 
كند. ترامپ از ارديبهشت 97با خروج از 
برجام تحريم هاي 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 رئيس جمهور منتخب 
آمريكا كه در زمان توافق هسته اي معاون 
اوباما بــود و هم اكنون مذاكره كنندگان 
آمريكا در برجــام را در تيم ديپلماتيك 
و امنيتي خود به كار گرفته است فرصت 

بازگشت به اين توافق را داشته باشد.

توضيحات ظريف در كميسيون امنيت 
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 

برابر اقدام« اســت و ما اقــدام در برابر 
بيانيه و امضــا را نمي پذيريم. 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 
سياســت هاي تركيه در منطقه قفقاز 
و سدســازي هاي اين كشــور، مناقشه 
قره باغ، پيگيري هاي حقوقي مرتبط با 
ترور شهيد ســليماني، اقدامات صورت 
گرفته در مورد ترور شهيد فخري زاده، 
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 
لنج هــاي بنــادر آبــادان، اروندكنار و 
خرمشــهر در تجــارت با كويــت بود. 
عمويي ادامــه داد: بعــد از توضيحات 
وزيــر امورخارجه 2نفــر از نمايندگان 
سؤال كننده، از پاســخ هاي ظريف قانع 
شدند و ۵ نماينده قانع نشده و خواستار 
ارائه سؤال به صحن علني بودند. ۵ نفر 
از نمايندگان نيز اعالم نظــر درباره در 
پاسخ هاي شنيده شده از وزير را منوط 

به بررسي بيشتر كردند.

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

كافه مجلس

از اول بهمن جوبايدن كه وعده بازگشت به برجام را داده است به كاخ سفيد می رود.

  شــكايت يــك نماينــده از 
رئيس جمهور

شــكايت يك نماينــده از رئيس جمهور 
به خاطر عدم  ابــالغ قوانين مجلس، ديروز 
در كميســيون حقوقي و قضايي مجلس 
بررســي شــد. حســن نوروزي، نماينده 
مردم رباط كريم در مجلس در گفت وگو با 
فارس، با اشاره به نشست ديروز كميسيون 
قضايي مجلس گفت: در اين جلسه شكايت 
حســينعلي حاجــي دليگانــي، نماينده 
مــردم شاهين شــهر از رئيس جمهور در 
قالب ماده234 آيين نامــه مجلس مورد 
بحث و بررسي قرار گرفت. شكايت كننده 
به  علت اســتنكاف رئيس جمهور از ابالغ 
قوانين مصوب مجلــس در 13مورد اين 
شــكايت را مطرح كرده بود كه در جلسه 
دوشــنبه، معاون پارلماني رئيس جمهور 
به دفاع و ارائه توضيح در اين  باره پرداخت. 
نايب رئيــس 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 10 قانون ديگر، بــراي اعضاي 
كميسيون قانع كننده نبود. نوروزي افزود: 
در نهايت اعضاي كميســيون توضيحات 
معاون پارلماني رئيس جمهور را قانع كننده 
ندانســتند و بــا اكثريــت آراي اعضاي 
كميسيون، بنا شد تا گزارش اين شكوائيه 
براي رأي گيري به صحــن علني مجلس 

ارسال شود.

   اعتراض نمايندگان كردزبان به 
صداوسيما 

كمال حســيني پور، نماينده سردشــت و 
پيرانشهر در تذكري در جلسه علني ديروز 
مجلس خطاب به رئيس سازمان صداوسيما 
گفت: كردهــا از اصيل ترين و قديمي ترين 
اقوام ايراني هستند. چرا در رسانه ملي كه 
از بيت المال تأمين اعتبار مي شود هر روز به 
اقوام اصيل ايراني كرد، لر، آذري، تركمن و 
بلوچ توهين مي شود؟ چرا اجازه مي دهيد 
در برنامه هاي 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 نمي دهيم، 
اضافه كرد: الزم است در انتخاب مجريان و 
مهمانان برنامه هاي صداوسيما دقت كنيد و 
از مردم غيور و انقالبي كرد معذرت خواهي 
كنيد. سيدمهدي فرشادان، نماينده مردم 
ســنندج در مجلس هم در انتقاد از توهين 
يك مجري صداوســيما به لبــاس كردي 
گفت: صحبت هاي اخير اين مجري نسبت 
به لباس كردها دربــاره اينكه نماد چوپاني 
است، از 2حالت خارج نيست؛ يا اين مجري 
بي سواد، ناآگاه و خام اســت و يا اينكه اين 
گفتار سياست غلط ســازمان صداوسيما 
را نشــان مي دهد. علي نيكزاد، نايب رئيس 
مجلس كه اداره جلســه علنــي مجلس را 
برعهده داشت در پاسخ به اين تذكرها گفت: 
از آقاي علي عســگري )رئيس صداوسيما( 
مي خواهم در اســرع وقت به اين موضوع 

رسيدگي كنند.

  از گردشگر خارجي مي ترسند
نماينده مردم كاشــمر در مجلس شوراي 
اســالمي گفت: اگرچه صنعت توريســم 
يكي از بزرگ ترين و پردرآمدترين صنايع 
جهان اســت اما برخي از گردشگر خارجي 
مي ترســند و نگرانند افرادي كه از آمريكا 
و انگليس مي آيند، شــايد به كشور ضربه 
بزنند. جواد نيك بيــن در گفت وگو 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 به  ازاي 
ورود 3گردشگر خارجي به كشور، يك شغل 
ايجاد مي شــود و بنابراين رواج اين صنعت 

ارزآوري بسياري دارد.

  طــرح مجلــس بــراي امنيت 
گروه هاي مقاومت

ابوالفضل ابوترابي، نماينده مردم نجف آباد 
در مجلس شوراي اســالمي در گفت وگو با 
فارس، گفت: طرح پيمــان دفاعي امنيتي 
گروه مقاومت در مجلس تهيه شده و در حال 
جمع آوري 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 به كار خواهنــد گرفت. 
براساس اين طرح جنبش هاي آزادي  بخش 
با تأييد شوراي عالي امنيت ملي شناسايي 
مي شــوند و آيين نامه درخصــوص مكان 
دبيرخانــه، هزينه هــا و تقســيم كار بين 
دستگاه ها توســط دبيرخانه شوراي عالي 
امنيت ملي تهيه شده و به تصويب اين شورا 

مي رسد.

دفاع از حقوق زنان، وظيفه همه دستگاه هاست

رئيس قوه قضاييه طي سخناني در جلســه شوراي عالي 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 از  شأن و منزلت اجتماعي محروم مي كند و نگاه افراطي غربي كه 
زن را به عنوان يك كاال مطرح كند، هردو غلط است و ما هيچ كدام را 
قبول نداريم.  به گزارش ميزان، سيدابراهيم رئيسي دفاع از حقوق زنان 
را وظيفه همه دستگاه ها در نظام اسالمي دانست و با تأكيد بر اينكه 
دســتگاه قضايي نيز خود را موظف به صيانت از حقوق زنان مي داند، 
تدوين اليحه ارتقای كرامت و تأمين امنيت زنان در برابر خشونت را كه 
سال گذشته تهيه و به دولت ارائه شد، نمونه اي از اين اقدامات دانست. 

 انتقاد ازتحريم  واكسن برای اسرای فلسطينی

رئيس مجلس در نشست مجازي روســاي كميسيون هاي امنيت ملي 
و سياست خارجي مجالس كشــورهاي حامي فلسطين كه بعدازظهر 
دوشنبه به ميزباني مجلس برگزار شــد، گفت: اينكه صهيونيست هاي 
اشغالگر و تروريست در شرايط بحراني ناشي از شيوع ويروس كوويد-19، 
ارسال واكســن براي اســرا و زندانيان فلســطيني را ممنوع و تحريم 
مي كنند، فاجعه مضاعفي است كه وجدان هر انساني را با هر دين، مذهب 
و آييني به  درد مي آورد. به گزارش ايسنا، محمدباقر قاليباف با اشاره به 
برقراري روابط رسمي برخي كشورهاي عربي با رژيم صهيونيستي، افزود: 
صهيونيست ها در صورتي  كه بتوانند قبح عادي سازي روابط را برطرف 

كنند، گام بعدي را براي تجزيه جهان اسالم برخواهند داشت.

انقالب بالنده و مقتدر؛ شعار فجر99

قائم مقام شوراي هماهنگي تبليغات اسالمي شعار فجر انقالب اسالمي99 
را »انقالب اسالمي، بالنده و مقتدر، چون كوه استوار« اعالم كرد و گفت: 
ازجمله اقدامات و برنامه ريزي هاي صورت گرفته در شــوراي هماهنگي 
تبليغات اسالمي، تعيين شعار محوري ايام اهلل دهه مبارك فجر در چهل و 
دومين سالگرد پيروزي شكوهمند انقالب اسالمي است. براساس گزارش 
ميزان، نصرت اهلل لطفي گفت: اقدام بعدي تعيين عناوين اختصاصي ايام اهلل 
دهه فجر از 12 تــا 22بهمن بر مبناي اهداف، سياســت ها و راهبرد هاي 
چهل و دومين ســالگرد پيروزي شكوهمند انقالب اســالمي به  منظور 
محور و چارچوب فعاليت هاي هر روز از ايام در حوزه تبيين، مراسم، بيان 

دستاوردها، روشنگري و پاسخ به شبهات و فعاليت هاي ميداني است.

اقدام دربرابر اقدام
اسماعيل سلطنت پور

خبر نگار

روي خط انتخابات

  مقدمه چيني براي نشاندن جليلي جاي قاليباف
منصور حقيقت پور، فعال سياســي اصولگرا درباره تحركات 
انتخاباتي جبهه پايــداري به اعتماد آناليــن گفت: اعضاي 
پايداري تا ارديبهشــت ماه به دنبال فرد مســتقل خودشان 
هستند تا او را به عنوان كانديداي رياست جمهوري در معرض 
رأي مردم قرار دهنــد. اما احتماال در هفته هــاي منتهي به 
انتخابات با اصولگرايان توافق خواهنــد كرد. به عنوان مثال، 
چند وزارتخانه دولت سيزدهم را طلب خواهند كرد و همچنين 
برنامه شان اين خواهد بود كه در صورت رئيس جمهور شدن 
قاليباف، مقدمات رئيس مجلس شدن سعيد جليلي را فراهم 

كنند.

  با حضور رئيسي، همه كنار مي روند
حســين  اهلل كــرم، از چهره هــاي اصولگــرا در گفت وگو با 
نامه نيوز با اشــاره به چالش هاي احمدي نــژاد براي حضور 
در انتخابــات1400 گفــت: اكنون به نظر مي رســد گردش 
نخبگان موجب شده است تا احمدي نژاد نيز بپذيرد كه از فرد 
ديگري در انتخابات1400 حمايت كند.  اهلل كرم افزود: البته 
اين حمايت نيز موجب مشاركت بيشــتر مي شود؛ خصوصا 
هم اكنون كه شــاهد دوگانه عدالت و نابرابري هســتيم. لذا 
فردی مثل حجت االسالم ابراهيم رئيسي مي تواند نامزد اصلي 
و كاريزماي اين صحنه باشد. گرچه آقايان علی نيكزاد، سعيد 
جليلي، پرويزفتاح و صادق محصولــي نيز داراي اين جايگاه 
هســتند اما همه آنها گفته اند درصورت آمدن حجت االسالم 

رئيسي، از نامزدي1400 كناره گيري خواهند كرد.

  اتمام حجت با وحدت شكنان اصولگرا
عضو جبهــه پيروان خط امــام و رهبري دربــاره فعاليت هاي 
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 شخصيت هاي حقوقي اعم از جامعه روحانيت 
مبارز، جامعه مدرسين، احزاب مختلف، همينطور تشكل هاي 
بانوان و جوانان حضور دارند. احمــد كريمي اصفهاني 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 به خوبي پيش ببرند؛ 
منتها اين توصيه يك امــر الزم و اتمام حجتي بود بر اينكه بايد 
وحدت داشــته باشــيم به آنهايي كه دم از وحدت مي زنند اما 
خودشــان ائتالف نمي كنند، كه آقــاي موحدي كرماني انجام 

دادند.

  وحدت اصالح طلبان دشوار نيست
سيدمحمد حسيني، وزير فرهنگ و ارشاد در دولت احمدي نژاد 
در گفت وگويي با باشــگاه خبرنگاران درباره آرايش انتخاباتي 
اصالح طلبان گفــت: ايجاد وحدت براي آنها اقدام دشــواري 
نيست، اما اين بار 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 
توجيه شان در برابر كارنامه دولت يازدهم و دوازدهم چيست. 
حســيني افزود: بنابر اين وحدت آنها تأثيــر چنداني نخواهد 
داشــت، زيرا عموم مردم به طور كلي از عملكرد آنها ناراحت 
هستند و معتقدند كه آنها صرفا به دنبال منافع فردي، باندي و 
جناحي هستند، به جاي اينكه به فكر برطرف شدن مشكالت 

مردم باشند.

مرور يك عمر پربار
شرايط خبرگزاري ميراث فرهنگي به داليلي 
متغير بود. شــيده در ادامــه در روزنامه ها و 
رســانه هاي مختلف قلم زد و در كنار آن درس و تحصيل را رها 

نكرد.
شــيده با قلمش معجزه مي كرد. وقتي قلم در دست مي گرفت، 
بهترين واژه هــا را روي كاغذ مي آورد. قلب او با نوشــتن عجين 
شــده بود؛ همانطور كه تخصص او در روزنامه نگاري به يك هنر 
تبديل شده بود. هر روز و هر سال، مشي و منش او نيز حرفه اي تر 
مي شــد؛ متخصص در كارش و متعهد به مردمــش. او به تدريج 
يك اجتماعي نويس و گزارش نويس درجه يك شــد. شــده بود 
صداي مــردم؛ صداي گروه هاي خاموش و صداي همه كســاني 
كه صدايشــان به جايي نمي رســد. گزارش هاي تأثيرگذار او در 
روزنامه هاي بهار، شهروند و همشــهري بازتاب هاي فراوان پيدا 
كرد. درباره كارخانه اي نوشت كه 2۵سال خواب شبانه را از مردم 
يك منطقه وسيع شهر تهران ربوده بود و انتقاد و اعتراض شان به 
جايي نمي رسيد و نرسيده بود. گزارش شيده با آن قلم جادويي 
كار خودش را كرد. كارخانه به خارج از تهران منتقل شد. نامه هاي 
تشكرآميز و پيام هاي فراواني بود كه به سمت شيده سرازير شد. 
شــيده با قلب مردم زندگي مي كرد و بي منت هر آنچه در توانش 
بود را روي صفحات روزنامه نشر مي داد. شيده روزنامه نگاري بود 

با مردم و براي مردم.
هر وقت فرصت پيدا مي كرد به مناطق محروم كشــور مي رفت. 

شده بود راوي جسور مردم روزگار خودش.
نوشتن و نوشتن از مشكالت مردم شيده را حساس كرده بود. شايد 
در ظاهر به نظر نمي آمد، اما به تدريج جسم و روح او فرسوده شده 
بود. بزرگان و پيشكسوتان عرصه رسانه گفته اند كه روزنامه نگاران 
زود افسرده مي شــوند. ديدن درد و غم فراوان و تمام نشدني اين 
مردم هر جســم و جاني را خسته مي كند. شــيده بيست و  يك 
ســال روزنامه نگاري كرد؛ متفاوت از خيلي ها. روزنامه نگاري كه 
هيچ وقت و حتي براي لحظه اي پشت ميزنشــين نبود. او در همه 
اين سال ها و تمام لحظات زندگي كاري اش از نزديك و بي واسطه 

نظاره گر درد و غم و اندوه مردم بود و براي رفع آن تالش كرد. 
او در همه عرصه هاي روزنامه نگاري به باالترين درجات رسيده بود؛ 
از خبرنگاري تا ســردبيري در حوزه مكتوب، سردبيري در حوزه 
چندرسانه اي، پژوهشگري، تحليل محتوا و حتي انتشار مجله در 

بخش خصوصي.
مرگ شيده جانكاه اســت. تحمل بااليي مي خواهد. رفتن شيده 
زود بود. يك فقدان بزرگ براي اهالي رسانه است. او مي توانست 
همچنان باشــد و به همه ما چيزهاي جديد ياد بدهد. شيده را از 
اين پس در چيزهايي مي بينيم كه عالقه مندشان بود؛ در صفحات 
روزنامه، در گزارش هايــي كه از درد و غم مــردم مي گويد و در 

صفحات اجتماعي. ياد و خاطره شيده زنده مي ماند.

آخرين شب مراسم عزاداري 
فاطمه زهــرا رهبری حضــرت 

سالم اهلل عليها با حضور رهبر 
معظم انقالب اســالمي در حسينيه امام 
خميني)ره( برگزار شد. مراسم سوگواري و 
عزاداري ايام شهادت حضرت فاطمه  زهرا 
سالم اهلل عليها طبق روال همه ساله از سوي 
رهبر معظم انقالب به مدت 5 شب برگزار 
شد. اين مراسم از پنجشنبه گذشته آغاز 
شد و تا شب گذشته ادامه داشت. امسال 
به علت شيوع ويروس كرونا و لزوم رعايت 
كامل شيوه نامه هاي بهداشتي و مصوبات 
ستاد ملي مقابله با كرونا، برنامه  عزاداري در 
حضور رهبر انقالب اسالمي بدون حضور 
جمعيت و تنها با حضور يك سخنران و يك 

روضه خوان برگزار شد.

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

ارتش از امروز سومين رزمايش نيروهاي مسلح در نيمه دوم 
دي ماه را آغاز مي كند.  فرماندهان ارشــد نظامي در خالل دفاعی

برگزاري اين رزمايش ها نسبت به هرگونه تنش آفريني علنا 
هشدار داده اند و براي پاسخگويي ايران به تجاوزات احتمالي اعالم آمادگي 
كرده اند. يگان هاي نيروي زميني ارتش بــه فاصله كوتاهي پس از پايان 
رزمايش پيامبر اعظم)ص( ســپاه، از امروز رزمايش اقتدار99نزاجا را در 
سواحل مكران برگزار مي كنند. بنا به اعالم فرمانده نيروي زميني ارتش 
اين رزمايش با حضور تيپ هاي هوابرد، نيروهــاي مخصوص و واكنش 

سريع در سواحل مكران آغاز مي شود.
پيش از اين ارتش روزهاي 1۶ و 17دي ماه 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. عمليات هاي رزمي پهپادي شامل رهگيري 
هوايي و انهدام اهداف هوايي با استفاده از موشك هوابه هوا، انهدام اهداف 
زميني با استفاده از بمب ها و موشك هاي نقطه زن و همچنين به كارگيري 

گســترده پهپادهاي انتحاري در بخش عملياتي اين تمرين اجرا شــد. 
10روز بعدتر ســپاه رزمايش پيامبراعظم)ص(1۵را در منطقه عمومي 
كوير مركزي ايران به مرحله اجرا درآورد. در مرحله نهايي اين رزمايش 
پس از كشف موقعيت ناوهاي متخاصم فرضي دشمن توسط سامانه هاي 
اطالعاتي نيروي هوافضاي سپاه، موشك هاي بالستيك دوربرد كالس هاي 
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 اقتدار99 نزاجا با حضور تيپ ۵۵ هوابرد، تيپ ۶۵ 
نيرو مخصوص و ويژه، تيپ 223 واكنش سريع با پشتيباني ترابري و 
رزمي نيروي هوايي و هوانيروز ارتش در سواحل مكران برگزار مي شود. 
او با تأكيد بر اينكه اهداف و ويژگي هاي ايــن رزمايش منحصر به فرد 
اســت، افزود: پس از تغييرات عمده اي كه در پــي فرمان رهبر معظم 
انقالب اســالمي در ســاختار يگان هاي نزاجا ايجاد شد؛ اين رزمايش 
به صورت تهاجمي و هدف محور براي نخستين بار در سطح نزاجا برگزار 
مي شود. تمامي تاكتيك هاي به كار گرفته شده در اين رزمايش تركيبي، 
بومي و خالقانه است كه متناسب با ساختارهاي جديد نيروي زميني 

ارتش هويت پيدا مي كند. امير حيدري با اشــاره بــه اينكه تجهيزات 
و تسليحات به كار گرفته شــده در اين رزمايش عمدتاً ساخت صنايع 
داخلي، متخصصان نيروي زميني و صنعت دفاعي كشور است، تصريح 
كرد: مهم ترين هدف ايــن رزمايش ارزيابي قــدرت تحرك و تهاجم 
تيپ ها 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 پيش بيني شده در اين رزمايش است؛ همچنين در 
اين رزمايش تاكتيك هاي نوين و خالقانه بومي به منظور افزايش توان 
نفوذ و تهاجم گسترده يگان هاي واكنش سريع و متحرك هجومي، در 

سواحل دشمن اجرا مي شود.
فرمانده نيروي زميني ارتش با اشاره به بهره گيري از نيروهاي متخصص 
و چند منظوره كه توانمندي اجراي عمليات هاي 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 
مي شود. عمليات متحرك هوايي، عمليات نفوذ در سطح و زيرسطح و 
حركت به سوي اهداف دريايي دشمن از ديگر برنامه هاي اين رزمايش 

است. 

رزمايش ارتش پس از سپاه

ادامه از 
صفحه اول
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ساختمان جديد پالسكو تا پايان امسال 
ساخته مي شود، اما كسبه ارديبهشت گزارش

سال آينده و پس از ايمن سازي و نصب 
تجهيزاتي مانند آسانسور و پله برقي و... مي توانند در آن 

مستقر شده و به كسب وكارشان بپردازند.
فروريختن ساختمان پالسكو از ذهن هيچ كس پاك 
نمي شود. 30دي ماه سال 95بود كه يكباره شعله هاي 
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 مي شــناختند، اما پس از آتش سوزي، نام 
آن با ايثار و رشادت آتش نشاناني كه از ميان شعله ها 
چون ققنوس پر كشيدند و آسماني شدند، گره خورد؛ 
حادثه اي كه يــادآوري اش براي همه مــردم به ويژه 
خانواده بزرگ ســازمان آتش نشاني شهرداري تهران 
تلخ و ناگوار است. حاال 4ســالي است كه آخرين روز 
دي ماه براي خانواده شــهداي آتش نشان يادآور غم 
دوري از عزيزان و لحظه هاي دلهره آوري است كه جز 
با اشك التيام نمي يابد. ناصر مهرورز، يكي از شهداي 
آتش نشان 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 آسماني  شود.
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 مي كردم اين بود كه چگونه به مادرم 
بگويم برادرم را زير آوار جاگذاشــته ام.« هنوز هم رضا 
مهرورز وقتي خاطرات آن روز را تورق مي كند، بغض راه 
گلويش را مي بندد: »آتش نشــانان همه جانانه تالش 
مي كردند. از يك سو عده اي مشغول مهار آتش بودند و 
تعدادي هم از مردم مي خواســتند ساختمان را ترك 
كنند. همه جا را دود گرفته بود و جز سياهي چيزي نبود. 
آتش هر لحظه شعله ورتر مي شــد و كار آتش نشانان 
سخت تر. ساختمان قديمي بود و قطعاً در برابر اين حجم 
از آتش ســوزي نمي توانســت تاب بياورد و باالخره 
فروريخت.« ناصر طبقه دهم مشغول عمليات بود و با 
آوار شدن، پالسكو او را در خود فرو  برد. رضا مهرورز كه 
امروز رئيس ايستگاه 23آتش نشــاني است، آنچه را 

مي ديد، باور نمي كرد. حســن و فيــروز مهرورز هم 
آتش نشان هستند و سال95 پس از وقوع حادثه خود را 
به محل  رســاندند و همراه با رضا براي يافتن نشاني از 
ناصر آوارها را كنار زدند، اما پيكر شهداي آتش نشان 
يكي پس از ديگری از دل پالسكوی آوار شده، بيرون 
كشــيده و در نهايت با آزمايــش دي ان اي پيكر ناصر 
شناسايي و تحويل خانواده  شد: »عمق فاجعه بسيار زياد 
بود و اميدي براي زنده ماندن ناصر و ساير آتش نشانان 
نداشــتيم، اما مادرم مدام اشــك مي ريخت و براي 
سالمتي ناصر دعا مي كرد. وقتي پيام شهادتش را داديم، 
به چشم خود ديدم كمرش يكباره خميده شد و گرد غم 
روي چهــره اش نشســت. اين مصيبــت خيلي زود 

موهايش را سفيد كرد.« 
دوري از ناصر خيلي زود مــادر را پير و زمينگير  كرد و 
تنهايي اش را كنار عكس قاب شده ناصر، مي گذراند. 
خانواده هاي بهنام ميرزاخانــي، علي اميني، فريدون 
علي تبار، علي مســتوفي، حسين حسين زاده، محمد 
آقايي قادرلو، حسين ســلطاني، رضا نظري، مجتبي 
كوهي، اميرحسين داداشي، محســن روحاني، رضا 
شفيعي اينچه، ناصر مهرورز، محسن قدياني، عليرضا 
سفي زاده و حامد هوايي، داغدار حادثه پالسكو هستند 
كه اين روزها وقتي پاي صحبت هايشــان بنشينيد، 
هريك از آنها پس از گفتن دلتنگي هايشان كالمشان 
را با اين جمله كه »اميدواريم ديگر چنين حادثه تلخ 
و ناگواري رخ ندهد.« تمام مي كنند؛ خواســته اي كه 
اگر مالكان پالســكو به اخطارهاي آتش نشاني عمل 

مي كردند، امروز به حسرت و آرزو و آه تبديل نمي شد.

نقطهعطفايمنيسازي
2سال پس از فروريختن پالسكو، مجوز ساخت بناي 
جديد به بنياد مستضعفان داده و مقرر  شد در ساختمان 
جديد تمام موارد ايمني رعايت شود. ساخت پالسكوی 
جديد با فراز و نشــيب و چالش هاي زيادي مواجه بود 
كه از مهم ترين آنها مي توان 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 
شوراي عالي شهرسازي و 
معماري كشور در موضوع 
تأمين پاركينگ ساختمان پالسكو برخورد دوگانه اي 
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 مي توانستند در فضاي زيرسطحي آن پاركينگ 
موردنياز پالسكو را تأمين كنند، اما طي توافقنامه ای 

غلط با شهرداري اين كار انجام نشد.«
 براســاس توافقات صــورت گرفته مقرر شــد بنياد 
مســتضعفان پس از ايمن ســازي پاركينگ پروانه از 
آنجا به عنوان پاركينگ ساختمان پالسكو بهره برداري 
كند كه اين موضوع هم مــورد بحث و چالش مديران 
شهري است. يكي از داليل تخريب ساختمان پالسكو 
بي توجهي به موارد ايمني ســاختمان بوده كه در اين 
مورد بارها و بارها اخطارهايي توســط كارشناســان 

سازمان آتش نشــاني شــهرداري تهران به كسبه و 
ذينفعان داده شده بود. بنابراين يكي از معيارهاي مهم 
پالسكوی جديد رعايت تمامي موارد ايمني است كه 
به گفته محمد ساالري حادثه ساختمان پالسكو نقطه 
عطفي براي ايمن سازي  پاساژها و مراكز خريد و تجاري 
است: »حادثه پالسكو بسيار تلخ و ناگوار بود، اما نقطه 

عطفي در تاريخ كشور ما براي ايمن سازي  شد.« 
ساختمان جديد پالسكو براساس آخرين استانداردها 
ايمني بنا شــده اســت و با بهره برداري از آن بيش از 
300واحد كســب و پيشــه كــه در ســال95 بر اثر 
آتش سوزي دچار ضرر و زيان شــده اند، مي توانند به 
كاسبي شان بپردازند. ساالري با ابراز رضايت از اقدامات 
بنياد مستضعفان در رعايت استانداردهاي ايمني در 
بازديد از مراحل ساخت پالســكوي جديد مي گويد: 
»در بازديد متوجه شــدم بنياد مستضعفان در ايفاي 
مســئوليت قانوني اش و حتي فراتر از آن عمل كرده و 
تمام الزامات و استانداردهاي الزم را در طراحي سازه، 
فضاهاي داخلي و مشايي و راه پله ها رعايت كرده و براي 
سهولت تردد شهروندان چندين دستگاه آسانسور هم 

پيش بيني شده است.«
 عمليات ساخت ساختمان پالسكو به مرز 85درصد 
رسيده و كســبه مي توانند از اوايل ســال آينده در 
مغازه هايشان مشغول كسب وكار شوند. بخش شمالي 
ساختمان پالســكو هم در حادثه دي ماه 95 آسيب 
ديد و قرار بود تخريب و نوسازي شــود كه در نهايت 
مقاوم ســازي  آن بخش در دســتور كار قرار گرفت و 
به گفته عضو شوراي شــهر تهران مقاوم سازي  بخش 

شمالي هم انجام شده است.

شناساييپالسكوهايديگر
30دي مــاه1395 در تاريخ پايتخت بــا يك حادثه 
ناگوار و فراموش نشدني گره خورده است و مسئوالن 
درس بزرگي گرفتند و تالش مي كننــد عالج واقعه 
را قبل از وقــوع انجام دهنــد و از اين رو شناســايي 
ساختمان هاي ناايمن را در اولويت كارها قرار داده اند. 
رئيس كميسيون معماري و شهرسازي شوراي شهر 
تهران مي گويد: »شناسايي و ايمن سازي  ساختمان هاي 
عمومي به ويژه مراكز خريد و تجاري اولويت مديريت 
شــهري دوره پنجم اســت؛ بنابراين در ابتداي امر با 
مشاركت ذينفعان، مالكين پاساژها و هيأت امنا نهضت 
ايمن سازي  راه اندازي و ايمن ســازي  ساختمان هاي 
ناايمن شروع شده اســت.«  به گفته اين عضو شوراي 
شهر تهران، نهضت ايمن سازي  مي تواند الگوي موفقي 
باشد براي تعميم دادن به ساير كالنشهرهاي كشور: 
»اخيراً مصوبه  مشــتركي در كميســيون شهرسازي 
و معماري و محيط زيســت و خدمات شــهري ارائه و 
مصوب شده است مبني بر اينكه سازمان آتش نشاني و 
شهرداري تهران مكلف به شناسايي همه ساختمان هاي 
ناايمن و غربالگري و دسته بندي آنها به بناهاي بسيار 
پرخطر، پرخطر و كم خطر است كه تا كنون حدود هزار 
ساختمان غربالگري شــده اند.« پس از ثبت اطالعات 
ساختمان هاي غربالگري شده، رفع خطر آنها توسط 
نهضت ايمن سازي  انجام مي شــود و ساالري اميدوار 

است فعاليت هاي اين نهضت تداوم داشته باشد.

در چهارمين سالگرد تراژدي پالسكو، فداكاري آتش نشانان، ايمني مراكز تجاري و آخرين وضعيت ساختمان جديد پالسكو را مرور كرده ايم

درس هاي پالسكو به تهران نگاه

پالسكونقطهعطفتحول

حادثه پالســكو، براي مردم پايتخت 
و ايــران تلخ بــود، اما براي ســازمان 
آتش نشــاني تلخ تــر. 4ســال پيش 
نيروهاي آتش نشان در برابر آتش پالسكو با همه توان و تجهيزات 
ايستادند و رشادت كردند و نشــان دادند سرخ پوشان براي نجات 
جان و مال ديگران، از خودگذشتگي مي كنند. اين حادثه عالوه بر 
تلخي، نقطه عطفي بود براي ايجاد تحول در سازمان آتش نشاني 
و از همان روز به بعد بود كه اين سازمان مورد توجه ويژه مديريت 

شهري قرار گرفت.
سال96 قبل از هر اقدامي براي خدمت رساني مطلوب و حفاظت 
از جان آتش نشــانان، تجهيزات پشــتيباني و انفرادي كه بسيار 
الزم و ضروري بود، تهيه شــد و در اختيار ســازمان آتش نشاني 
قرار گرفت. خريد 21دســتگاه خودروي نردبانــي در متراژهاي 
مختلف هم اقــدام مهمي بود كه امروز مي تــوان از اين خودروها 
براي عمليات ها در مناطق مختلف و ســاختمان هاي بلند مرتبه 
اســتفاده كرد. تأمين خودروهاي خاص براي تردد در مسيرهاي 
صعب العبور و تهيه پمپ هاي آتش نشــاني هم اقدامات ديگري 
 است كه در راســتاي ارتقاي تجهيزات سازمان آتش نشاني انجام

شده است. 
عالوه بر تأمين تجهيزات مورد نياز سازمان در بحث ايمني و نجات 
و امداد، سازمان آتش نشاني طي اين 4سال به موضوع ايمن سازي  
ساختمان ها هم ورود كرده  و مالكان و بهره برداران مكلف شده اند 
ضوابط و مقررات سازمان آتش نشــاني را در تمام ساختمان هاي 
جديد االحداث رعايت كنند. البته از ســاختمان هاي قديمي هم 
غافل نشديم و 2ســال پيش موضوع ايمني اين بناها مورد توجه 
قرار گرفته و تا كنون حدود 33هزار ساختمان بررسي و مشكالت 
آنها احصا  و اخطارهــاي الزم به مالكان و ذي نفعان داده شــده و 
كارشناسان سازمان آتش نشاني همچنان پيگير رفع موارد نا ايمني 

در اين ساختمان ها هستند. 
راه اندازي سامانه برخط پايش ايمني ساختمان هم اقدام مؤثر ديگر 
انجام شده در راستاي افزايش ضريب ايمني ساختمان هاست كه 
اطالعات توسط ســازمان نظام مهندسي در سامانه ثبت مي شود 
و در اختيار ســازمان آتش  نشــاني قرار مي گيرد. تشكيل كميته 
ايمني در سازمان آتش نشــاني هم دستاورد ارزشمندي است كه 
دستگاه ها و نهادهاي مختلف در آن حضور دارند و طي جلساتي 
كه برگزار مي شــود، ســاختمان ها به لحاظ ايمني و مقاومت و... 
مورد پايش قرار مي گيرد و درصورت وجود موارد خاص به سازمان 
آتش نشاني گزارش داده مي شود. طرح الزام دستگاه هاي دولتي 
براي ايمن سازي  ســاختمان هاي تحت اختيارشــان مهم ترين 
اقدامي است كه توسط شهرداري تهيه و به دولت ارائه شده است 
كه با اجرايي شــدن اين طرح مي توان شــاهد افزايش ايمني در 
مراكز درماني، فرهنگي، ورزشي و... بود. در يك كالم اين اقدامات 

درس هاي گرفته شده از حادثه پالسكو هستند.

مهديداوري
مديرعامل سازمان آتش  نشاني شهرداري
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زينبزينالزاده
خبر نگار

 مهر امسال شهرداري اعالم كرد 
كه تا پايان ســال 12ايستگاه مترو

جديد را افتتــاح خواهد كرد. تا 
امروز 2ايســتگاه افتتاح شــده و 2ماه وقت 
باقي مانده است، اما معاون حمل ونقل و ترافيك 
شــهرداري و همينطور مديرعامل شــركت 
متــروی تهران تأكيــد مي كنند كــه افتتاح 
10ايســتگاه جديــد در اين فرصــت كوتاه، 
امكان پذير است؛ به شرط آنكه منابع مالي الزم 

تامين شود.
معاون حمل ونقل 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 9۷ افتتاح شد  و با افتتاح ورودي شرقي در 
منطقه 11كه به اندازه يك ايستگاه كارآمدي 
دارد، دسترسي مسافران مترو به مناطق 10 و 
11 تسهيل مي شود. اين ورودي به 8دستگاه 
پله برقي و 2دستگاه آسانســور مجهز است و 
تمامي اقدامات براي عبور آســان معلوالن و 
افراد كم توان با هزينه اي بالــغ بر 50ميليارد 

تومان انجام شده است.«
معاون حمل ونقل و ترافيك شهرداري تهران 
درباره وعده افتتاح 12 ايســتگاه تا پايان سال 
گفــت: »ما 2ايســتگاه را افتتــاح كرده ايم و 
10ايســتگاه در تعهد ماست تا از طريق منابع 
مالي دولت و شهرداري  آنها را به بهره برداري 
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 
18درصدي بودجه بخش حمل ونقل 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 

مشاركت و ساير اعتبارات بسته نيست و تالش 
داريم در سال آينده نيز اقدامات خوبي در حوزه 
حمل ونقل عمومــي ازجمله مترو در پايتخت 

انجام دهيم.«
مديرعامل متروي تهران نيز در اين مراســم 
با اشــاره به ورود ی هاي متعدد ايستگاه هاي 
مترو مخصوصا در نقاطي ماننــد چهارراه ها، 
افزود: »برنامه شــركت مترو اين اســت كه 
در ايســتگاه هاي به بهره برداري رســيده هم 
ورودي هاي ديگر را بســازد و ايستگاه كميل 
در مرز ميان 2منطقه 10و 11تهران با اين كار 
مي تواند 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 ۷50ميليارد تومان 
نقدينگي مشكالتي را ايجاد كرد. با وجود اين 
مي توان 10ايستگاه باقيمانده را در خطوط6، 

۷و3 افتتاح كرد.
در توســعه شــمالي شــبكه مترو، خط3 به 
خط يك متصل مي شــود كه در طرح جامع 
حمل ونقل ريلي ديده شــده اســت. انشعاب 

خط3 از نوبنياد شــروع مي شــود و به سمت 
ميدان تجريش و خط يك حركت خواهد كرد؛ 
البته سياست شهرداري اين است كه به دليل 
منابع محدود نقدينگــي از ظرفيت هاي ديگر 
مانند مجتمع هاي ايستگاهي استفاده كنيم.« 
او افزود: »مسير توسعه شمالي خط3 را نهايي 
كرده ايم و اسناد قرارداد  ها هم آماده شده،  ولي 
كار عمراني شروع نشده اســت. البته منطقه 
زمين هايي را آماده كرده است و در اوايل سال 
آينده مي توانيم كلنگ زني را انجام دهيم تا در 
مدت 4يا 5سال اين بخش از مترو هم ساخته 

شود.«
علي امام همچنين از رونمايي يك رام قطار ملي 
با داخلي سازي  85درصد خبر داد و گفت: »قبال 
قطارهاي مترو 30درصد داخلي سازي  داشتند، 
اما اين اتفاق ويژه با حمايت شهرداري، معاونت 
علمي رياســت جمهوري و صندوق نوآوري و 
شكوفايي در دهه فجر به صورت رسمي اعالم 
خواهد شــد. همچنين قرارداد 105دستگاه 
واگن نيز با شركت واگن سازي  تهران در حال 

تنظيم است.«

اميد به شروع كاسبي در پالسكو
پرويزفتاح،رئيسبنيادمستضعفان:اكنونساختمان
پالسكوبهپيشــرفتفيزيكي۸۵درصديرسيده
استوباوجودمحدوديتهاومشكالتفراوانيكه
ناشيازشيوعويروسكروناستوتورمهايسنگينی
برايمابهوجودآوردهبهقولخودوفاداربوديموتا

پايانامسالساختمانپالسكوساختهميشودوكسبهپالسكوازارديبهشتماه
سالآيندهميتوانندكارخودراشروعكنند.ازكســبهآسيبديدهساختمان
پالسكوميخواهيمكهمانندسالهايگذشتهصبوريبهخرجدهندتابتواننداز
ارديبهشتماهسالآيندهدرساختمانپالسكومستقرشوندوساختمانيزيباتر،

ايمنتروبهترازپالسكويسابقداشتهباشند.
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عصر ديروز بعد از 2۷ سال براي بار ديگر مطالبه گران 
هواي پاك دور هم جمع شدند تا نسبت به وضعيت هوا

بغرنج آلودگي هواي پايتخت راهكاري بينديشــند. 
سال ۷2، هنگامي كه آلودگي هواي تهران به مسئله اي كامال جدي 
تبديل شــد، تعدادي از اســتادان دانشــگاهي، فعــاالن مدني و 
كارشناسان در پارك الله تجمع كردند و با صدور بيانيه اي از همه 
دستگاه ها و ارگان ها خواستار رفع موانع كاهش آلودگي هوا شدند. 
اينكه ســال ها بعد، قانون هواي پاك در مجلس شوراي اسالمي به 
تصويب رسيد، به نظر برخي كارشناسان ماحصل همين مطالبه گري 

مدني بوده است.
به گزارش همشهری، روز گذشته نيز بعد از سال ها فعاالن مدني با 
حضور برخي از اعضاي شوراي شــهر تهران در پارك شهر گرد هم 
آمدند تا نسبت به رفع آلودگي هوا مطالبه گري كنند. رئيس شورای 
شــهر تهران در اين نشست توجه به مسائل زيســت محيطی را از 
شاخصه های توسعه يافتگی دانســت. محسن هاشمي رفسنجانی 
گفت: »با كمك تشكل های مردمی می توانيم اجرای مصوباتی كه 
منتج به بهبود وضعيت زيست محيطی شهرها می شود را پيگيری 
كنيم. بخش تقنينی حاكميت و سازمان های مردم نهاد بايد مكمل 
هم عمل كنند تا تقسيم كار و هم افزايی شــكل بگيرد. متاسفانه 
چنين اتفاقی ميان شورا به عنوان دستگاه نظارتی و تقنينی شهری با 
تشكل های مردمی به صورت منسجم بنا به داليلی رخ نداده است.«  
او ادامه داد: »هدف حاكميت اين است كه برای مردم توسعه يافتگی 
بياورند متاســفانه به دليل مســائل مختلف كه هر دوره به وجود 
آمده است زمينه فراهم نشد كه در اين جهت قدم برداريم. دوران 
سازندگی و اصالحات و بعد ها چالش تحريم ها موجب شد توسعه ما 
در همه زمينه ها با مشكل مواجه شود. و اين در بروز مشكالت محيط 
زيستی كه امروز با آن دست به گريبان هستيم اثر گذار بوده است، 
چراكه شاخصه های توســعه يافتگی همين رعايت مسائل محيط 
زيستی است.« هاشمي تاكيد كرد: »اگر بخواهيم وضعيت آلودگی 
هوا را درســت كنيم راهی نداريم جز اينكه 450 كيلومتر مترو با 
احتساب شهر های اقماری و 256 ايستگاه مترو داشته باشيم. 6 هزار 
واگن در تهران فعاليت كنند و 9 هزار اتوبوس برقی داشــته باشيم 
كه اگر اين امكانات فراهم شود می توانيم برای خودروها محدوديت 

بگذاريم و مردم را سوق دهيم به حمل و نقل عمومی.«

ارادهایوجودندارد
در گردهمايی عصر ديروز، زهرا صدراعظم نوری، رئيس كميسيون 
سالمت، محيط زيست و خدمات شهری پارلمان شهری پايتخت 
هم به بيان مطالبی درباره شــرايط نامناسب دی ماه امسال  تهران 
نسبت به سال گذشته از نظر وضعيت آلودگی هوا پرداخت و گفت: 
»متاسفانه هيچ كس پاسخگو نيســت و برخوردهای غيرشفاف و 
غيرمسئوالنه ای را شاهد هســتيم. معلوم نيست كه چه كسی بايد 
اقدام كند و پاســخگو باشــد؟« به گفته نوری اراده ای جدی برای 
حل معضل آلودگی هوا در كشور ما وجود ندارد. او افزود: »آلودگی 
هوا اغلب شهرهای دنيا را به دليل مصرف سوخت های فسيلی فرا 

گرفته اما اقداماتی كه دولت ها و دستگاه های مسئول انجام می دهند 
می تواند ميزان آلودگی هوا را كاهش داده و موضوع را مديريت كند.« 
اين عضو شورای شهر تهران به اطالعاتی درباره مرگ و مير ناشی 
از موضوع آلودگی هوا اشــاره كرد و گفت: »در 11-10ماه گذشته 
2ميليون نفر در جهان بر اثر ابتال به كوويد-19 جان شان را از دست 
داده اند. ويــروس كرونا اوضاع را به هم ريختــه؛ به گونه ای كه همه 
سياستگذاران در تالش هستند تا بحران را مديريت كرده و اثر منفی 
معضل به وجود آمده را به حداقل برسانند. حاال سوال اينجاست كه 
وقتی در 10ماه اين تعداد انســان جان باختند، چنين تالش های 
گسترده ای برای مهار كرونا در همه كشــورها صورت می گيرد اما 
ســاالنه ۷ميليون نفر بر اثر آلودگی هوا فــوت مي كنند و اينگونه 
واكنشی ديده نمی شــود. طبق آخرين گزارش ها، در شهر تهران، 
ساالنه 4هزار نفر به خاطر آلودگی هوا جان خود را از دست می دهند. 
هزينه های تحميلی اين آلودگی حدود 2.6ميليارد دالر است. پس 
چرا اراده الزم را از مســئوالن نمی بينيم؟ آيا راه حلی وجود ندارد؟ 

البته كه مطالبه گری مدنی بسيار مفيد خواهد بود.«

ضرورتپايهگذاریكمپيننگاهبهآينده
سخنران ديگر نشست مطالبات مدنی در مقابله با آلودگی هوا، رئيس 
كميته سالمت شورای شهر تهران بود. ناهيد خداكرمي با اعالم اينكه 
صحبت های اين جلسه می تواند به مثابه جرقه ای برای همه ما باشد 
تا نقشه راه را ترسيم كنيم، گفت: »ما در شرايطی در كشور به سر 
می بريم كه همه مشكالت در هم تنيده شده اند. به عنوان مثال تا 
وقتی مسئله تحريم حل نشود، مشكل مترو حل نمی شود، تا مشكل 
مترو حل نشود، مشكل آلودگی هوا حل نمی شود. تا مسئله حفظ 
باغات برای همه مردم اهميت نداشته باشد مشكالت وابسته به آن 
حل نمی شود. من گاهی وقتی در صحن شــورا با پرونده ای مواجه 
می شــوم كه صاحب باغ 4000 متری اصرار دارد كه زمينش باغ 
نيست، مدام می گويم چطور مالك دلش می آيد كه اين باغ ارزشمند 
را صرفا برای منافع امــروزش تخريب كند؟ او حق مالكانه و حقوق 
مكتسبه دارد و حق او برای تخريب به همين سادگی محفوظ است.« 
رئيس كميته سالمت شورای شهر تهران ادامه داد: »اگر نگاهی به 
قانون هوای پاك بكنيد، متوجه می شــويد كه يك قانون مترقی و 
بسيار خوب است. من با مطالعه آن  متوجه شدم كه شورا هيچ كدام 
از تكليف هايی كه اين قانون برايشان مشخص كرده را روی زمين 
نگذاشــته اند. تنها كارهايی زمين مانده كه به جای ديگری وصل 
شده؛  به دولت، مجلس و... و كسی بايد پيگير وظايفی باشد كه روی 
زمين مانده. اينجا تهران پايتخت ايران است و فقط يك شهر نيست؛ 
تمام ساختمان های درون اين شهر كه متعلق به قوه قضاييه، مقننه 
و مجريه هســتند باری را بر دوش تهران می گذارند كه نتيجه آن 
مصرف انرژی است،  و آلودگی هوا، رفت و آمد زياد و خودروی زياد را 
سبب می شود. انگار همه چيز دست به دست هم داده كه هوای تهران 
و ديگر كالن شهرها آلوده شود.  بنابراين به نظر می رسد كه ما بايد 
كمپينی مثل كمپين نگاه به آينده پايه گذاری بكنيم تا برنامه ريزی ها 

فقط برای امروز نباشد.«

تشكلهاحمايتشوند
سيدآرش حســينی ميالنی، رئيس كميته محيط زيست شورای 
شهر تهران نيز در نشســت »مطالبات مدنی در مقابله با آلودگی 
هوا«،  گفت: »در برنامه ســوم توسعه شــهر تهران لوايح مهمی به 
عنوان تكليف شهرداری تهران تصويب كرده است كه از جمله آن 
می توان به اليحه خانه سبز و ايجاد صندوق محيط زيست و توسعه 
حمل و نقل عمومی اشــاره كرد كه منافع حاصــل از اين صندوق 
به ساماندهی پســماند، مقابله با آلودگی هوا و توسعه حمل و نقل 
عمومی تخصيص می يابد.« او با بيان اينكه شورای شهر تهران در 
بحث نظارتی پيگيری های زيادی را برای مقابله با آلودگی هوا و انجام 
وظايف شهرداری براساس قانون هوای پاك انجام داده است، گفت: 
»سال قبل شورای شهر كمپين حمايت طلبی از اتوبوس و حمل و 
نقل عمومی را مورد پيگيری قرار داد كه اين مسئله منجر به تامين 
100اتوبوس و مينی بوس جديد شد. همچنين سال قبل تر از آن هم 

موضوع بازنگری گزارش سياهه انتشار مورد پيگيری قرار گرفت.«
اين عضو شــورای شــهر تهران با بيان اينكه زمانی كه »نشســت 
تهران ۷2« برگزار شد، فضا مبتنی بر توســعه بود و كمتر مسائل 
محيط زيســتی مورد توجه قرار می گرفت، افزود: »آن بيانيه مورد 
توجه دولت و شــهرداری تهران قرار گرفت و موجب شد نخستين 
قوانين برای مقابله با آلودگی هوا بعد از انقالب تدوين شود. اثر اين 
بيانيه را در مقاطع بعدی در دهه 80 و 90 نيز شاهديم و انجمن زنان 
مقابله با آلودگی محيط زيست در مسئله بنزين پتروشيمی ها فعال 

بودند و بعد از آن هم انجمن نفس مسائل را پيگيری كرد.«
حسينی ميالنی با طرح اين سوال كه چرا با وجود اشكال مختلف، 
خط مستمری در مطالبه گری مدنی در موضوع آلودگی هوا ايجاد 
نشده است، خاطرنشــان كرد: »خوشبختانه شــبكه تشكل های 
محيط زيستی مردم نهاد هم اكنون شكل گرفته و اين شكل گيری 
زيرساخت نهادی در پيگيری مطالبات مدنی است. در اين چارچوب 
روز هوای پاك می تواند مبنای آن باشد كه تشكل های مردم نهاد در 
حوزه محيط زيست دور هم جمع شوند. از شهرداری و شورای شهر 

هم می خواهيم كه از اين مسئله حمايت كند.«

عصر ديروز فعاالن مدني با حضور برخي از اعضاي شوراي شهر تهران در پارك شهر گرد هم آمدند تا نسبت به رفع آلودگي هوا مطالبه گري كنند

كاهشآلودگیهوا؛يكمطالبهمدنیپساز27سال
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علــي خدائــي، نماينده 
كارگران در شوراي عالي كار 
در گفت وگو با همشهري: 
عيــدي و پــاداش توافقي 
تخلــف مشــهود از قانون 
اســت. مطالبــات قانوني 
كارگــران مشــمول مرور 
زمان نمي شــود، هرگونه 
تخلــف كارفرمايــان در 
مورد دســتمزد، عيدي و 
پاداش در ســال هاي بعد 

قابل پيگيري است

گزارش

در دامــداري ســنتي ايــران، 
كشاورزان و دامداران اگر متوجه 
شوند كه شــير توليدي دام آنها 
را با قيمت مناسب نمي خرند و 
به اصطالح خودشان خرج خوراك دام را جواب نمي دهد، 
تصميم به سربريدن دام مي گيرند تا دست كم با فروش 
گوشــت آنها امرار معاش كنند. اما وقتــي اين تغيير 
در دامداري هاي رســمي رخ دهد و تغييراتي در آمار 
گشتارگاه ها نمايان شود، يك نشانه جدي از ناموزون 
بودن بازده اقتصادي پــرورش دام و اختالل جدي در 

اقتصاد دامپروي خواهد بود.
رشد توليد گوشت قرمز به صورت مقطعي در آمارهاي 
رســمي لزوما به معناي افزايش سرمايه گذاري و رشد 
كمي پرورش دام گوشتي نيست و چه بسا، اين توليد و 
عرضه گوشت قرمز ناشي از كشتار دام هاي شيري باشد 
يا اينكه دامپروران تصميم به كاهش پرورش دام هاي 
شيري و افزايش دام هاي 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 كشــتارگاه هاي 
رسمي در پاييز گذشته نســبت به پاييز پارسال نشانه 

چيست؟
طبق آمارها هر كيلوگرم گوشت گوسفندي در آذرماه 
امسال نسبت به آبان ماه 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 گران تر خريده اند. 
حاال سؤال مهم اين است كه آيا با كاهش احتمالي نرخ 
تورم در مناطق شهري و روستايي، مردم شاهد ثبات 

قيمت ها در بازار گوشت قرمز خواهند بود؟

به گزارش همشــهري، قيمت هر كيلوگرم گوشــت 
گوسفندي كه در آذرماه پارســال به صورت ميانگين 
91هزارو800تومان برآورد شــده بود، آذرماه امسال 
بــه 121هزار تومــان هم رســيد و حتــي در برخي 
اســتان هاي ايران 132هزار تومان هم قيمت خورد. 
گوشت گوساله هم كه آذرماه پارسال هر كيلوگرم آن 
81هزارو400تومان بود در آذرماه امســال در برخي 
استان هاي 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 فراورده هاي آن 6درصد از سبد 
هزينه اي هر خانوار ايراني را در هر ماه به خود اختصاص 
مي دهد ولي به اين معني نيســت كه هر خانوار ايراني 
ماهانه 6درصد هر هزينه اش را صرف خريد گوشــت 
قرمز و سفيد مي كند بلكه به معناي ضريب اهميت اين 

فراورده پروتئيني در سبد هزينه  خانوارهاست و بديهي 
است كه دهك هاي پايين درآمدي قادر به خريد گوشت 

قرمز نباشند.

راز نوسان قيمت گوشت
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 مي گويد: در آذرماه 
امسال 36هزارو200تن گوشت قرمز از كشتارگاه هاي 
رسمي به بازار عرضه شده است. يعني به ازاي هر ايراني 
با فرض جمعيت 80ميليون نفري، 450گرم گوشــت 
قرمز به بازار تنها از طريق كشتارگاه هاي رسمي تزريق 
شده است. البته از كل گوشت عرضه شده در آذرماه از 
كشتارگاه هاي رسمي، سهم گوشت گاو و گوساله بيش 
از ساير انواع دام بوده به نحوي كه گوشت گاو و گوساله 
با 20.4هزار تن، 56.3درصد 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 709تن، به ترتيب 
34.2درصد، 7.5درصد و 2درصد از كل وزن گوشت 

قرمز عرضه شده را به خود اختصاص داده اند.
روايت مركز آمار نشان مي دهد ميزان عرضه گوشت 
قرمز در كشــتارگاه هاي رســمي در آذرماه امسال 
27درصد بيشــتر از آذرماه پارســال بوده به گونه اي 
كه عرضه گوشــت گوســفند و بره 18درصــد، بز و 
بزغاله 23درصد، گاو و گوســاله 35درصد، گاوميش 
و بچه گاوميــش 63درصد افزايش داشــته اما عرضه 
گوشت شــتر و بچه شــتر 33درصد افت كرده است. 
نكته مهم ديگر اينكه ميزان عرضه گوشــت قرمز در 
آذرماه امسال نسبت به آبان امسال 3.5درصد كمتر 

شده است.

شاخص پيش نگر تورم گوشت
اما تازه ترين آمار رسمي از وضعيت پرورش دام سبك 
و سنگين به عنوان شاخص پيش نگر در تورم مصرفي 
گوشت و شير از افزايش توليد دام حكايت دارد. تعداد 
گوســفند و بــره در دامداري ها در آذرماه امســال به 
46ميليون و590هزار 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( پايين تر 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 اندازه گيري فصلــي تعداد و 
توليــدات دات ســنگين شــامل گاو و گوســاله، در 
پاييز1399 نشان مي دهد تعداد گاو و گوساله موجود 
در دامداري ها به 5.4ميليون راس رســيده كه تعداد 
362هزار رأس گوســاله در مراكز پرورش دهنده دام 
متولد شــده و تعداد 458هزار رأس گاو و گوساله در 

دامداري ها پروار شده است.

زنگ خطر در بازار گوشت و شير
به گزارش همشهري، با مبنا قراردادن آمارهاي رسمي 
به نظر مي رسد از هم اكنون 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 
محدوديت هاي ناشي از كرونا و افت تقاضا براي گوشت 
غيرخانگي نظير گوشت مصرفي رســتوران ها و... اين 
گمانه را تقويت مي كند كه درصورت افزايش تقاضا در 
ماه هاي آينده، توليد داخلي كفاف تقاضا را ندهد و به 
اين ترتيب دوباره قيمت گوشت قرمز روندي افزايشي را 
تجربه كند. به گونه اي كه تعداد گوسفند زنده تازه متولد 
شده در زمستان98 حدود 535هزار راس بوده كه در 
تابستان به 299هزار راس و در پاييز امسال به 362هزار 
راس رسيده درحالي كه 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 مي گويد پرورش دهندگان گاو، گوساله 
و گوســفند به دليل 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 به دليل عدم بازده اقتصادي پرورش گاو شيري، 
آنها را روانه كشتارگاه ها كنند. اين هشداری جدي براي 
سياستگذاران و مسئوالن اســت كه درصورت غفلت 

امنيت غذايي كشور را دچار اختالل خواهد كرد.

رصد بازار گوشت قرمز از دوربين آمار
با مبنا قراردادن آمارهاي رسمي به نظر مي رسد زنگ خطر تورم براي بازار گوشت گوساله و شير به صدا درآمده است

همشهري بيم  و اميدهاي توليد و تورم در بازار مواد پروتئيني را بررسي مي كند

مسكن

گزارش

يارانه نقدي از سال آينده در 2سقف پرداخت مي شود و براي نخستين بار 
از زمان اجراي قانون هدفمندي يارانه ها به عنوان ميراث دولت محمود 
احمدي نژاد، قرار است به بخش هاي توليدي هم يارانه داده شود. آيا اين 

تصميم مي تواند به هدفمندتر شدن يارانه هاي سياه كمك كند؟ 
به گزارش همشهري، هم اكنون هم يارانه نقدي به صورت مساوي بين همه 
تقسيم نمي شود و دو سقفي است، زيرا افراد تحت پوشش كميته امداد 
و سازمان بهزيستي يارانه بيشتري نســبت به ديگر شهروندان، دريافت 

مي كنند. به نظر مي رســد با تصميم كميسيون تلفيق بودجه مجلس يا 
بايد فهرستي جداگانه براي تفكيك يارانه بگيران 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 دشواري ها و دردسرهاي 
احتمالي تصميم اعضاي كميســيون تلفيق بودجه مجلس در تفكيك 
يارانه بگيران، بعيد اســت كه مجلس بخواهد از مبلغ يارانه هاي نقدي 
كنوني كم كند، به همين دليل اصلي ترين چالش اينجاســت كه منابع 
ناشي از اضافه كردن مبلغ يارانه هاي نقدي براي برخي شهروندان از كدام 
محل تامين مي شود و آيا اساسا پولي در دست دولت باقي خواهد ماند كه 

بتوان به بخش هاي توليدي كشور اختصاص داد؟

طرح مجلس براي يارانه ها چيست؟
سخنگوي كميسيون تلفيق بودجه ديروز گفت: درصورت تأييد مصوبه 

كميسيون در صحن مجلس، در ســال آينده يارانه نقدي در 2سقف 
پرداخت مي شــود كه 58ميليون نفر يك مبلغ و مازاد بر 58ميليون 
نفر تا سقف 80ميليون نفر، مبلغ ديگري دريافت خواهند كرد. رحيم 
زارع، منبع پيش بيني شده براي پرداخت يارانه ها در قالب تبصره 14 
اليحه بودجه سال آينده را 463هزار ميليارد تومان برآورد و اعالم كرد: 
14.5درصد سهم نفت درخصوص پااليشگاه ها و پخش فرآورده هاي 
نفتي نيز تفكيك مي شود. سخنگوي كميســيون تلفيق تأكيد كرد: 
همچنين سهم دســتگاه هاي اجرايي از 436ميليارد تومان جداگانه 
پرداخت خواهد شد اما در رديف هاي عمومي بودجه مي آيد، در واقع 
تبصره14 در بودجه1400 نسبت به سال گذشته متفاوت خواهد بود.

حقوق بگيران شركت هاي دولتي و منع چندشغله ها
سخنگوي كميســيون تلفيق بودجه مجلس درباره اصالح ساختار و 
ارتقاي شفافيت بودجه شركت هاي دولتي توضيح داد: اين شركت ها 

مكلفند آمار نيروي خود را تا 31ارديبهشــت ماه در سامانه كاركنان 
اداري ثبت كنند. ثبت حقوق و مزاياي آنها بايد به صورت 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 
آيين نامه احراز صالحيت مديران عامل و ساير اشخاص حقوقي را كه 
در اين شركت ها در حوزه مديريتي پست مي گيرند، آن شاخص  هاي 
مديريتي و هيأت مديره را با توجه به تحصيالت، رشته تحصيلي، سوابق 
تجربي و مديريتي تهيه كنند و تا پايان ارديبهشت ماه به تصويب هيأت 
مديران برسد. همچنين آيين نامه ساماندهي حقوق و مزاياي مديران 
عامل و اعضاي هيأت مديره بايد ساماندهي شود و تا پايان ارديبهشت ماه 
به تصويب برسد. سخنگوي كميسيون تلفيق بودجه ادامه داد: عضويت 
همزمان افراد و مقامات همچنين كاركنان شاغل در تمام پست هاي 
مديريتي در هيأت مديره و ســاير مديريت هاي اجرايي شركت هاي 

دولتي را هم ممنوع كرده ايم.

همشهري پيدا و ناپيداي تصميم كميسيون تلفيق 
مجلس را بررسي مي كند

 تفكيك يارانه بگيران
 از سال آينده 

 ميانگين قيمت هر كيلوگرم گوشت قرمز در ايران 
)قيمت ها به ريال(

گوشت گوسالهگوشت گوسفندماه

917.744814.528آذر 98

978.736835.855فروردين 99

984.327834.967ارديبهشت 99

986.208838.739خرداد 99

1.007.167854.700تير 99

1.033.738872.242مرداد 99

1.050.042886.030شهريور 99

1.063.595910.146مهر 99

1.209.6281.074.907آبان 99

1.198.5511.082.477آذر 99

هشدار نماينده كارگران در شوراي عالي 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 رسانه ها 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، قابل پيگيري و برگشت است. علي 
خدائي، نماينده كارگران در شوراي عالي كار در گفت وگو با همشهري 
تأكيد مي كند: به واسطه اينكه مطالبات قانوني كارگران مشمول مرور 
زمان نمي شــود، هرگونه تخلفي كه كارفرمايان حتي با توافق كتبي 
كارگر در مورد دستمزد، عيدي و پاداش انجام دهند در سال هاي بعد 
قابل پيگيري و استيفاي حق خواهد بود؛ ازاين رو عيدي و پاداش توافقي 
نيز عالوه بر اينكه يك تخلف مشهود از قانون تلقي مي شود، درنهايت 

مي تواند به زيان كارفرما تمام شود.

آموزش اشتباه رسانه ها
قراردادهاي موقت، امنيت شغلي كارگران را نابود كرده اند و به باليدن 
مباحثي نظير دستمزد، مزايا، عيدي و پاداش توافقي منجر شده اند؛ 
ازاين رو با نزديك شدن به پايان سال و داغ شدن بحث پرداخت عيدي و 
پاداش به حقوق بگيران، برخي رسانه ها به دنبال معرفي تخلفاتي هستند 
كه مي تواند در فضاي بازار كار رخ دهد؛ اما عضو كارگري شوراي عالي كار 
معتقد است: باوجوداينكه چنين تخلفاتي در بازار كار به ويژه در حوزه 
اصناف رخ مي دهد، مطرح شدن آن در رسانه ها، نوعي آموزش اشتباه 
به كارفرماياني است كه تاكنون به واسطه قانون مداري يا وجدان كاري، 
چنين تخلفاتي را مرتكب نشده اند. علي خدايي در گفت وگو با همشهري 
مي افزايد: چنانچه كارفرماياني هســتند كه با شنيدن يا خواندن اين 
خبرها، براي تصرف حق وحقوق كارگران ترغيب مي شوند، بد نيست 
بدانند كه اين تخلفات تك تك 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 نمي شود
نماينده كارگران شوراي عالي 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 به عنوان عيدي 
و پاداش پرداخت كند، مي گويد: مطالبات قانوني كارگران مشمول مرور 
زمان نمي شــود 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 نمي كند؛ 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 مي افزايد: ممكن 
است اين تخلف در بازار كار و به ويژه در حوزه مشاغل اصناف وجود داشته 
باشد؛ اما اينكه هنوز كارگر بابت اين تخلف شكايت نكرده به معناي برنده 

شدن كارفرما نيست؛ چراكه 
كارگــر در هرزمانــي، حتي 
بعد از قطع همــكاري، بابت 
اين عيدي و پــاداش توافقي 
شكايت كند، كارفرما مكلف 
به پرداخت خواهد بود و حتي 
اگر كارفرما از كارگر توافقنامه 
مكتوب بگيــرد، هيچ هيأتي 
حق اســتناد به آن توافقنامه 
را كه ناقض حداقل هاي قانون 

كار است  ندارد.

مبلــغ قانونــي عيدي و 
پاداش99

به موجب ماده واحده قانون 
مربــوط به تعييــن عيدي 
و پاداش ســاالنه كارگران 
شاغل در كارگاه هاي مشمول 
قانون كار مصوب سال1370 
مجلس، همــه كارفرمايان 

مكلف اند به هر يك از كارگران خود به نســبت يك سال كار معادل 
60روز آخرين مزد به عنوان 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 به موجب تبصــره يك اين ماده واحده، 
مبلغ پرداختي به كارگراني كه كمتر از يك سال 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 يك ميليون و910هزار و 
427توماني كارگران در سال99، امسال تمام كارگران مشمول قانون 
كار بين 3ميليون و820هزار تومان تا 5ميليون و731هزار 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 مي گيرد، مزد و فوق العاده هايي است كه كارگر 
به مناسبت اشتغال در همان شغل مربوط دريافت مي كند. در نتيجه 
مزايايي كه افراد به نوعي در ارتباط با شغل خود دريافت مي كنند از 
اجزای مزد محسوب مي شود و مواردي نظير فوق العاده شغل، سختي 
كار و هر آنچه به تبع شغل به كارگر داده مي شود الزاما بايد در محاسبه 
عيدي و پاداش نيز لحاظ شود؛ اما مزاياي رفاهي و انگيزشي از قبيل 
كمك عائله مندي، كمك هزينه مسكن، بن خواربار و پاداش افزايش 
توليد و... جزو مزد به شــمار نمي آيد و در پرداخــت عيدي و پاداش 

لحاظ نمي شود.

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 دهــه90 دامن گير 
مســكن مهر شــد و بســته شدن 
پرونــده اش را ســال ها 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.
به گزارش همشــهري، گراني بي حســاب وكتاب مصالح 
ســاختماني كه در سال هاي 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 هزينه هاي 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 به تعويق بيندازد.

فشار مستقيم تورم به خريداران مسكن ملي
طرح اقدام ملي مسكن موســوم به مسكن ملي، برنامه اي 
اســت كه تالش مي كند با ساخت مســكن مشاركتي در 
زمين هاي دولتي و حذف قيمت زمين از هزينه اوليه ساخت 
مسكن، راه را براي خانه دار شدن طبق متوسط شهري باز 
كند. بر همين اســاس، متقاضيان مسكن ملي بايد از ابتدا 
صراحتا با پذيرش شرط ثبت نام، اعالم كنند كه توان تأمين 
آورده نقدي موردنياز براي مشاركت در اين طرح را دارند 
و اندكي پس از ثبت نام نيز مرحله اول آورده نقدي به مبلغ 
30تا 40ميليون تومان را به حساب 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 باقي مانده هزينه ساخت 
بايد به صورت آورده نقدي و در طــول مدت زمان احداث 
توسط متقاضي تأمين شود. همچنين بعد از تحويل واحد 
مسكوني به متقاضي، او بايد قيمت روز زمين را نيز به صورت 
اقساط به حساب دولت واريز كند. به گزارش همشهري، در 
اين فرايند، هرگونه تغيير در هزينه ســاخت، مستقيما به 
افزايش مبلغ آورده نقدي متقاضي منجر مي شود و ترفند 
افزايش 50درصدي وام ساخت مســكن ملي كه اخير از 
سوي وزارت راه و شهرســازي به بانك مركزي ارائه شده، 
فقط مي تواند هزينه هاي اضافه شــده به طــرح را با تعلق 
ســود 18درصدي به آينده موكول كند تا متقاضي براي 

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 مي شود 
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 مي خورد؟
مسكن ملي، برخالف مسكن مهر كه عنوان تأمين مسكن 
اقشار كم درآمد را يدك مي كشيد و مبتني بر منابع دولتي 
و يارانه اي بود، طرح تأمين مسكن طبقه متوسط شهري 
است و در متن قرارداد اوليه آن نيز از متقاضي تعهد گرفته 
مي شود 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 به طور 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 مي تواند 5 تا 10درصد كمتر يا بيشتر شود. البته 
كمي بعد از اعالم اين ارقــام، صحبت هايي 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 به طور ميانگيــن 270ميليون تومــان هزينه در بر 
دارد كه 100ميليون تومان از آن از محل تسهيالت بانكي 
تأمين مي شــود و 170ميليون تومان نيز بايد به صورت 
آورده نقدي متقاضي در چند مرحله پرداخت شــود. در 
اين وضعيت، متقاضي بايد بــه ازاي 100ميليون تومان 
تسهيالت دريافتي به مدت 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 مي رسد؛ اما 
متقاضي بايد به ازاي هر مترمربع از قدرالســهم آپارتمان 
خود نيز به طور ميانگين 3.5 تا 4ميليون تومان بپردازد كه 
متوســط هزينه آن مي تواند به حدود 80 تا 120ميليون 
تومان برســد و بايد طي 120قسط تســويه شود. در اين 
ميان اگر بانك مركزي با افزايش 50درصدي وام ساخت 
مســكن ملي نيز موافقت كند، 50ميليون 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 
مي تواند در مناطق مختلف شــهري، تفاوت قابل توجهي 
داشته باشد اما هزينه ساخت با توجه به عمده سازي اين 
واحدها و يكسان بودن مصالح و نهاده ها، تفاوت قابل تأملي 

نخواهد داشت.

جاي خالي فوالد ارزان و كارت مصالح
همزمان با مطرح شدن طرح مســكن ملي به عنوان 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 نهاده هاي ساختماني 
را تا 30درصــد كاهش دهد اما در عمــل هيچ يك از اين 
هدف گذاري ها محقق نشــد. اين در حالي است كه تورم 
ادامه دار مصالح ساختماني از ابتداي سال جاري، به افزايش 
دوباره قيمت نهاده هاي 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، 
به نظر مي رســد تا زماني كه ســازوكار تأمين نهاده هاي 
ســاختماني مســكن ملي نتواند ثبات، كيفيت و قيمت 
مناسب مصالح ساختماني اين طرح را تضمين كند، تأمين 
مســكن متقاضيان اين طرح با چالش هاي جدي مواجه 
خواهد بود و به احتمال زياد حداقل بخشي از اين متقاضيان 
از تأمين هزينه هاي آن ناتوان خواهند شد. البته براساس 
اصول اوليه طرح مســكن ملي، متقاضيان پذيرفته اند كه 
كل هزينه مســكن ملي را به صورت 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.

شكست اروپا در ميدان شجاعت و صداقت

خبر: قائم مقام وزارت امور خارجه آلمان در اظهارنظري گفته سازو كار 
مالي اينستكس كه 2 سال 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 مي گويد: تنها براي حفظ كانال اروپايي و واردات كاالهايي كه قادر است از كانال هاي 
ديگر تامين كند، حاضر به جابه جايي منابع مالي خود نيست زيرا اينستكس قرار بود روابط تجاري 

ايران و اروپا را فارغ از تحريم هاي آمريكا شكل دهد نه آنكه آن را تحت تحريم ها تعريف كند.
نقد: واقعيت اينســتكس برقراري يك كانال مالي براي صيانت از تجارت بين كشور ايران با 
كشــورهاي اروپايي بود كه ماه ها پس از خروج آمريكا از برجام وزيران وقت خارجه 3 كشور 
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 تحت تأثير فشار آمريكا و انفعال اروپا به شكست 
خورد. آنچه مقام آلماني گفته با روايت مقامات ايران متفاوت است، تعهد اروپايي ها 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 كه دونالد ترامپ رفتني شده 
و جوبايدن قرار است وارد كاخ سفيد شود، قرائت تازه اي از آنچه بود را ارائه مي كند بلكه مسير 
احياي برجام را سخت تر 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.

نقد خبر
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ارزش بــازار ســهام 3000هزار  بورس
ميليارد تومان كاهــش يافته و 
شــاخص بورس 50درصد نزول 
كرده اســت. بحران هر روز ابعاد 
وسيع تري پيدا مي كند 160روز از زمان نزول بازار سهام 
گذشته و حاال كارشناســان بازار ســرمايه به اجماع 
رسيده اند كه راه حل نجات بورس دريافت كمك هاي 

دولتي مانند ساير نقاط دنياست.
به گزارش همشــهري، اين روزها هشتگ اتحاد عليه 
التهاب بورس، فضاي شبكه هاي مجازي را تسخير كرده 
و تقريبا اغلب كارشناسان در اين باره اظهارنظر كرده اند. 
تحليلگراني كه در قالب اين هشتگ اظهارنظر كرده اند 
اغلب به سياست هاي دولت در بازار سرمايه انتقاد كرده 
و به اجماع رســيده اند كه راه حل نجات بازار سرمايه از 
مسير كمك هاي دولتي مي گذرد؛ مسيري كه شيوه اي 
مرسوم در بازار هاي سرمايه دنياست. تجربه بازار هاي 
ســهام دنيا به ويژه در وال اســتريت نشان مي دهد در 
آمريكا نيز دولت در زمان هاي نزول با تزريق نقدينگي 
مستقيم و غيرمســتقيم تالش مي كند تا مانع ريزش 
بيش از حد شاخص ها شود زيرا نزول شاخص ها خود 
مي تواند به بحران هاي اقتصــادي در ابعاد كالن دامن 
بزند. 2مورد از مهم ترين برنامه هاي دولت آمريكا براي 
نجات وال استريت به بحران مالي سال2008 و شيوع 
كرونا در يك سال گذشته بازمي گردد كه دولت آمريكا با 
كاهش نرخ بهره و تزريق چندين تريليون دالر نقدينگي 
از نزول شاخص ها در وال استريت جلوگيري كرد تا از 

شيوع اثرات آن در ابعاد كالن جلوگيري كند.
اكنون سهامداران و كارشناسان بازار سرمايه با تكيه بر 
چنين تجربه هايي بر اين باورند كه دولت بايد با تزريق 
نقدينگي بازار ســهام را نجات دهد به ويژه آنكه يكي 
از داليل رشد بازار ســهام در سال جاري سياست هاي 
دولت بود و دولت از اين طريق توانست بيش از 100هزار 
ميليارد تومان نقدينگي از بازار سرمايه جمع آوري كند. 
دولت به طور 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 مي كند.
آنطور كه كارشناســان مي گويند دولت بايد از طريق 
راهكارهايي ازجملــه تزريق نقدينگــي، توقف نظام 
قيمت گــذاري دســتوري و كاهــش مداخــالت در 
قانونگذاري، جلوي نزول بورس و ايجاد بحران فراگير 
را بگيرد. با اين حال سياست تزريق نقدينگي طرفداران 
زيادي دارد. آنها مي گويند دولت بايد در كوتاه مدت با 
تزريق نقدينگي مانع از ايجاد بحران فراگير در بازار شود 
و در بلندمدت به تعيين دستوري قيمت ها و مداخالت 

مقرراتي پايان دهد.

تزريق نقدينگي از سوي دولت 
مهدي رضايتي، كارشــناس بازار هاي مالي با تأكيد بر 
اينكه راه حل جلوگيري از نزول شديد تر 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 مي گيرند 
دولت ها 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؟ مي گويد: 
براي بهبود شرايط بازار سهام يك سري سياست ها مثل 

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 
بازارگردان ها با استفاده از منابع شركت ها بايد در دستور 
كار قرار بگيرد. به گفته اين تحليلگر بازار ســرمايه اين 
موارد در كوتاه مدت وحشت حاكم شده در بازار را از بين 
مي برد و بعد عبور از بحران آثار تورمي آن نيز با فروش 

سهام قابل كنترل خواهد بود.
محسن عباســي ديگر كارشناس بازار ســرمايه هم 
مي گويد: اعتماد سرمايه گذاران از دست رفت. مسئوالن 
بايد تا بورس به بحران ملي تبديل نشده، به فكر احياي 
اعتماد ازدســت رفته در بازار ســرمايه باشــند، ديگر 
گفتاردرماني جواب نمي دهد و تنها راه بازگشت اعتماد، 

تزريق نقدينگي به بازار سهام است.
او تأكيد مي كند: البته بازگشــت اين اعتماد، نيازمند 
تزريق 30 تا 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 
به دليل تنگناهاي مالي فعال نمي توانــد پولي به بازار 
تزريق كند اما همين كه براي كسري بودجه و حقوق و 
پاداش جلوي فروش صندوق هاي بازنشستگي و تامين 
اجتماعي را در بورس بگيرد، اقدام خوبي است. يعني 

منبع درآمد ديگري براي كسري هاي خود پيدا كند.

حذف قيمت گذاري دستوري
عليرضا عســكري ماراني امــا ازجمله كارشناســاني 
اســت كه اعتقاد دارد راهكار نجات بازارسرمايه توقف 
قيمت گذاري دستوري و دولتي است. او با بيان اينكه 
در هيچ كجاي قانون به وزرا حــق دخالت و تغيير در 
قوانين بورس داده نشده مي گويد: صالحيت مديران و 

نمايندگاني كه در قيمت گذاري مداخله مي كنند بايد 
بررسي شود. چرا وزرا و نمايندگان كارهاي خود را رها 
كرده اند و چسبيده اند به قيمت گذاري و به بازار سرمايه 
صدمه وارد مي كنند. چرا بايد آقــاي وزير در قواعد و 

سازوكارهاي بورس دخالت كند؟ 
او با بيان اينكه قيمت گذاري كمكي به شرايط اقتصادي 
در اين شــرايط جنگ اقتصــادي نمي كنــد افزود: 
قيمت گذاري ســبب افزودن ثروت عده اي مي شــود. 
چه كسي به وزرا حق قيمت گذاري دستوري مي دهد. 
وظايف رئيس كميسيون مجلس قيمت گذاري است يا 
قانونگذاري؟ امضاهاي طاليي براي اجازه صادرات براي 
چه داده مي شــود؟ مديران ديوان محاسبات بايد اين 
شرايط را بررسي كنند. صالحيت مديران و نمايندگاني 
كه در قيمت گذاري ورود پيدا مي كنند بايد بررسي شود. 
به گفته او سياستگذاري بايد حمايت از صنايع باالدستي 

باشد نه صنايع پايين دستي رانت خور.

مداخله كمتر دولت 
يك كارشناس ديگر بازار ســرمايه اما به وضعيت بازار 
سرمايه و جلوگيري از نزول شاخص ها از زاويه ديگري 
نگاه مي كند 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 مي گــذارد، مي گويد: فراخــوان دولت به 
مردم براي حضــور در بازار ســرمايه، كنترل نرخ ارز، 
وضع قوانين و مقررات همچون قيمت گذاري 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 مي رســد. به گفته آقابزرگي تا 
زماني كه اين هماهنگي ايجاد نشود تنش و نوسان در 

بازار سرمايه طبيعي است.

كاهش پرشتاب نرخ ارز در روزهاي 
اخير را بيشتر با مسائل سياسي مرتبط مي دانيد 
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 نداشته ايم، پارامترهاي اقتصادي 
تغييري نكرده، پس انداز، سرمايه گذاري، 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 محدوديت هاي خارجي 
برداشته شــود و تحريم ها تخفيف پيدا كند يا كال 
حذف شود، به هرحال آثار تورمي ناشي از تحريم 
يا ديگر پارامترهاي غيراقتصــادي بين المللي بر 
اقتصاد ايران برداشته مي شــود و قطعا ما از لحاظ 
اقتصادي با تســهيالتي مواجه مي شويم. با حذف 
تحريم ها نقل و انتقال پولي بهتر انجام مي شود، منابع 
بلوكه شده ايران كه رقم قابل توجهي هم هست آزاد 
مي شود، واردات كاال بيشتر مي شــود و عرضه از 
طريق واردات افزايش پيدا مي كند. با اين تغييرات، 
نگراني ها كاهش پيدا مي كند و ريسك كشور كه 
در مسائل پولي بين المللي و حتي تبديل ارزهاي 
مختلف به ارز مورد نظر فروشندگان كاال به ايران 
دخالت دارد، از بين مي رود 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 بين المللي رخ دهد و 
به نظر مي رسد افرادي كه در گروه مذاكرت برجام 
بودند، در دولت جديد آمريكا دوباره مســئوليت 
اجرايي مي گيرند و اينها حاكي از آن اســت كه در 
آينده اين فشار حداكثري برداشته مي شود و آثار 
تورمي كمتري را خواهيم داشــت. اين تغييرات 

طبيعتا در كاهش قيمت ارز تأثيرگذار بوده است.
اشاره رئيس جمهوري به بازگشت 
قيمت دالر تا محدوده 15هزار تومان را تا چه 

حد در تحوالت بازار ارز مؤثر مي دانيد؟
صحبت هاي آقاي رئيس جمهور هــم تأثير دارد 
اما ايشان براي صحبت  هايي كه مي كنند، تحليل 
اقتصادي ارائه نمي دهند و فقط يك پيام مي دهند؛ 
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، مي بينيد 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 

پايين تر 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 مي شود، قيمت شــديدا كاهش پيدا كند و از 
20هزارتومان پايين تر بــرود ولي درحالت تعادل 
بعيد مي دانم كه دالر زير 20هزارتومان برسد. آنقدر 
تقاضا در بازار ارز هســت كه قيمت دالر را باالي 

20هزار تومان نگه دارد و از اين حد پايين تر نيايد.
بازار طال و سكه هم در روزهاي اخير 
تغييرات شديدي را شاهد بوده، اين تغييرات 
را چقدر متاثر از نوسانات ارز مي دانيد 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 مي دهد. در چنين شــرايطي 
كشورها بيشــتر تمايل دارند پشتوانه پول خود را 
به صورت طال نگهداري كننــد تا ارزهاي مختلف، 
به ويژه دالري كه در برابر ارزهاي ديگر مخصوصا 
يورو و فرانك در شرايط كاهشي بود. حتي مردم هم 
در چنين شرايطي ترجيح مي دهند پس اندازهاي 
خود را به صورت طال نگهداري كنند. حاال كه دولت 
بايدن در حال روي كار آمدن اســت، به باور دنيا 
آمريكا ديگر خطري براي دنيا محسوب نمي شود 
به ويژه 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 
مي برند و بهاي اونس جهاني به اين شكل كاهش 
پيدا مي كند. از سوي ديگر، در داخل كشور با كاهش 
قيمت دالر، ارزش پول ما تقويت مي شــود و اين 
دومين عامل تأثيرگذار بر قيمت طال در داخل كشور 
خواهد بود. ارزش پول ملي ما با عوامل غيراقتصادي 
تضعيف يا تقويت مي شود 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 پايين تر از 9ميليون تومان خواهد رفت.
چشم انداز بازار ارز و سكه را بعد از 

20ژانويه چگونه مي بينيد؟
بايدن چه قبل از پيروزي و چه بعد از آن گفته كه به 
برجام بازمي گردد. ادامه روند تحوالت در بازارهاي 
ايران به موضع گيري بايدن بســتگي دارد؛ هرچه 
زودتر اين مواضع اعالم شود، تكليف زودتر مشخص 
مي شود. به اعتقاد من، نهايتا تا آخر ژانويه يا فوريه 
تصميمات او مشخص مي شود چون قطعا يكي از 
اولويت هاي آمريكا و اتحاديه اروپا برجام اســت و 
حداكثر تا يك ماه بعد از آغاز به كار بايدن موضع اين 
دولت در قبال ايران مشخص مي شود. اگر آمريكا 
به برجام بازگردد، تأثيــر زيادي در كاهش قيمت 
دالر و افزايش ســرمايه گذاري خارجي در كشور 
خواهد داشت. ظرف يك  ماه آينده مي توان تحليل 

مطمئن تري از روند اقتصاد ارائه داد.

بهاءالدين حسيني هاشمي، كارشناس اقتصادي در گفت وگو با همشهري پيش بيني كردتحليلگران براي عبور بازارسهام از بحران نسخه پيچيدند

تثبيت دالر در محدوده 20هزار تومانراهكارهاي سه گانه براي توقف نزول بورس

روند كاهــش قيمت در بــازار طــال و ارز با  دالر
نزديك شدن به موعد جابه جايي قدرت در كاخ 
سفيد شتاب بيشتري گرفته است. دالر اكنون در 
نقطه اي ايستاده كه كارشناسان و تحليلگران، 

آن را محدوده تعادلي قيمت اين ارز ارزيابي مي كردند؛ يعني بين 22 تا 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 تحت تأثير تغييرات نرخ دالر و كاهش چشمگير بهاي اونس شيب 
تندتري به خود گرفته؛ سكه تا كانال 9ميليون تومان پايين آمده است. ريشه تحوالت اخير را بايد در 
رويدادهاي داخلي جســت و جو كرد يا عوامل خارجي؟ آيا اين عوامل رنگ و بوي سياسي دارند يا 
اقتصادي؟ سيدبهاءالدين حسيني هاشمي، كارشناس بازار ارز و سرمايه در گفت وگو با همشهري از 

داليل تغييرات اخير و چشم انداز آينده قيمت ارز و سكه گفته است.

كنسرو لوبيا، از 11تا 25هزار تومان 
كنسرو لوبيا زماني تنها غذاي آماده مصرف در  سوپرماركت
سوپرماركت ها محسوب مي شد و غذاي سفر و 
كوه و دانشجويي لقب داشت. اين روزها جا براي 
آن كمي تنگ شده و بقيه غذاها را هم مي توان 
در كنــار خــوراك لوبيــا در قوطي هاي فلزي كنســرو در قفســه 

سوپرماركت ها مشاهده كرد. 
در اين مطلب قيمت كنســروهاي غيريخچالي را بررســي كرده ايم 
كه تعدادي از غذاهاي آمــاده را هم مي توان در ميــان آنها ديد. در 
ميان كنســرو غذاهاي آماده مصرف به نظر مي رســد كنسرو جوجه 
كباب چيكا، با قيمت 32هــزار تومان، گران ترين يــا الاقل يكي از 
گران ترين هاست. خورشت هايي مثل قورمه سبزي زير 20هزار تومان 
هستند و البته كنسرو لوبياپلوي هاني هم با قيمت 32هزار و 500تومان 
مورد قابل توجهي بود. در ميان كنسروهاي غذاي آماده تن ماهي از 
پرطرفدارهاست اما به دليل گسترگي برندهاي توليدكننده و محدوده 
قيمت آنها، در مطلبي جداگانه به آن مي پردازيم. كنسرو لوبيا از لحاظ 
كسوت و ديرينگي ارزش آن را دارد كه بين غذاهاي آماده دسته بندي 
شــود ولي از آنجايي كه به دليل همين ديرينگي و البته كاربري باال، 
جزو محبوب ترين ها و پرتقاضاترين ها هم هست پس توليدكننده هاي 
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، 
به نظر مي رسد در ميان قوطي هاي 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 
مشابه خود داراي بيشترين قيمت است؛ 27هزار و 500تومان. ديگر 
برندها با همين وزن يا كمي پايين تر 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 وزن هايي بين 380تا 420گرم محدوده قيمتي 
بين 17هزار و 500تا 25هزار تومان دارند. اينجا هم برند پيك ركورد دار 
است و البته در زمينه كنسرو سبزي مخلوط. يك قوطي سبزيجات 
مخلوط برند پيك با وزن 420گرم، 23هزار و 900تومان قيمت دارد. 
بررسي ها نشان داد در زمينه اين محصول پايين ترين قيمت را برند 
يك و يك براي توليداتش انتخاب كرده است؛ 14هزار تومان. كنسرو 
گوجه خرد شده هم به تازگي طرفدارانش زيادشده و خيلي ها به جاي 
رب اين محصول را در غذاها استفاده مي كنند. برند روژين تنها برند 
توليدكننده اين محصول است يا دست كم 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.

 قيمت فروش بعضي از انواع در سوپرماركت هاي تهران
قيمت- تومانمشخصاتبرند
32.500لوبياپلو- 420گرمهاني
19.500سبزيجات مخلوط-400گرمبيژن
19.500ذرت شيرين- 380گرمهاني
17.900نخود سبز- 420گرمي برتر
14.500مايه ماكاروني- 400گرميسحر
13.500نخود- 420گرميبرتر

12.800لوبيا- 380گرميشاهسوند
10.500لوبيا- 400گرميسميه
11.000عدس- 410گرميسحر

14.500خوراك بادمجاندلوسه

 نوسان نامتوازن قيمت انواع 
سبزي و صيفي 

در روزهاي گذشــته قيمت بعضي انواع ميوه،  تره  بار
سبزي و صيفي تا حدودي كاهش يافت و اين 
كاهش در قيمت مغازه هاي ســطح شــهر نيز 
مالحظه شــد اما در برخي اقالم شاهد افزايش 
قيمت بوديم. به گزارش همشهري، خيار ازجمله صيفي جاتي بود كه 
در روزهاي اخير قيمت آن رو به افزايش گذاشــته است. با اين حال، 
براساس تازه ترين 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 
به ترتيب 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 تره بار عرضه مي شود. 
 

قيمت انواع سبزي و صيفي در ميادين ميوه و تره بار )تومان(
قيمت مشخصاتنام محصول
10.300سبز، تازه، قلمي- حداكثر 90گرمخيار رويال
9.100سبز، تازه، معطر و قلمي- حداكثر 90گرمخيار رسمي

6.500سالم و تازه- رسيده و رنگدارگوجه فرنگي بوته اي
8.900يكدست و رسيده- باالي 100گرمگوجه فرنگي گلخانه اي

6.950سبز و قلمي- بدون شكستگيكدو مسمايي
5.500سالم و بدون شكستگي- بين 100تا 150گرمهويج

4.500سالم- بدون آفت و ضايعات- قطر 12سانتي مترسيب زميني
5.600سالم، خشك، شمعي- بين 70تا 200گرمپياز قرمز

5.900يكدست و مغزدار- سبز روشنكاهو رسمي و پيچ
6.100پاك شده- بدون ضايعات و بقاياسبزي دسته اي جور

كارشناسان مي گويند دولت بايد با راهكارهايي ازجمله تزريق نقدينگي، توقف نظام قيمت گذاري 
دستوري و كاهش مداخالت در قانون گذاري، جلوي نزول و فراگير شدن بحران بورس را بگيرد

فرخنده رفائي
خبرنگار

حذف قيمت مصرف كننده و درصد تخفيف درج  بازار
شــده روي قفســه هاي فــروش كاال در 

فروشگاه هاي زنجيره اي از ديروز آغاز شد.
به گزارش همشهري، شايد شــما هم ازجمله 
مشترياني هستيد كه براي خريد راحت و صرفه جويي در وقت و هزينه 
يا با دريافت پيامك هــاي تبليغاتي راهي فروشــگاه هاي زنجيره اي 
شده ايد اما با مقايسه ريز قيمت اقالم كاالهاي خريداري شده با نرخ 
مغازه هاي خرده فروشي سطح شهر دريافته ايد كه نه تنها اين تخفيف ها 
واقعي نيست بلكه در مواردي قيمت نهايي خريد شما به مراتب بيشتر 
از خرده فروشي هاي سطح شهر است. اما اين تمام ماجرا نيست، اخبار 
دريافتي حاكي است در ماه هاي اخير برخي مشتريان با مقايسه قيمت 
مصرف كننده نهايي درج شده روي قفســه ها و قيمت  درج شده در 
فاكتور نهايي خريد، به تفاوت هاي فاحش بين 2 رقم مذكور پي برده و 
براي پيگيري موضوع راهي دستگاه هاي نظارتي مانند سازمان حمايت 

و تعزيرات حكومتي شده اند.
حاال همزمان با افزايش انتقادها به ارائه تخفيف هاي فريبنده، مسئوالن 
اتحاديه فروشگاه هاي زنجيره اي از انجام برخي اقدامات براي رفع اين 
ابهام خبر مي دهند. بر اين اساس قرار است روش درج قيمت فروش 
تغيير كند. اين قبيل فروشگاه ها تا پيش از اين با خط زدن قيمت اصلي 
كاال در قفسه ها و درج قيمت فروش با ذكر ميزان تخفيف، مشتريان 
را به خريد اقالم كااليي ترغيب مي كردند، اما از اين پس تنها قيمت 
نهايي فروش كاال در قفسه هاي فروش نمايش داده مي شود و قيمت 
مصرف كننده 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 مي دهد تاكنون در برخي 
اوقات قيمت درج شــده فروش روي قفســه  بعضي فروشــگاه هاي 
زنجيره اي، با قيمت محاسبه شده در فاكتور نهايي مشتريان، متفاوت 
بوده است. به عنوان مثال در يكي از اين فروشگاه ها قيمت مصرف كننده 

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 مي كنيد، قيمت مصرف كننده 
اين مايع ظرفشــويي با اعمال تخفيف و ســودهاي مورد ادعاي اين 
فروشــگاه ها براي مشــتري 18هزار و 140تومان درج شده است. با 
مراجعه حضوري براي پيگيري اين شيوه اختالف قيمت و گرانفروشي 
از فروشگاه زنجيره اي مذكور درنهايت مشخص شد كه اگرچه قيمت 
درج شده در باركد فروش اين كاال در 3 قفسه 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 3 قيمت 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 نمي دارند و اين امر موجب تفاوت قيمت 
فروش يك كاالي مشابه در اينگونه فروشگاه ها به دليل تفاوت قيمت 

قديم و جديد آن مي شود.

واقعي يا غيرواقعي بودن تخفيف ها؟ 
به گزارش همشهري، امير خســرو فخريان، رئيس اتحاديه كشوري 
فروشــگاه هاي زنجيره اي با رد غيرواقعي بــودن تخفيف هاي ارائه 
شــده در فروشــگاه هاي زنجيره اي گفــت: توليد كننــده، بنكدار، 
عمده فروش و درنهايت خرده فروش حلقه هاي مختلف تامين و توزيع 
تا سوپرماركت ها را تشكيل مي دهند. در اين ميان هر حلقه مبلغي را 
به عنوان سود درنظر مي گيرد كه در مجموع 15تا 20درصد مي شود 
اما فروشگاه هاي زنجيره اي اين مقدار را از حاشيه سود خود كاسته و 
تحت عنوان تخفيف به مصرف كننده ارائــه مي دهند. او افزود: اينكه 
فروشگاه هاي زنجيره اي مي توانند خدمتي را به نام تخفيف ارائه دهند 
به دليل حذف واسطه ها، خريد عمده و كاهش هزينه هاي ناشي از اين 

عوامل نظير كاهش هزينه هاي حمل ونقل، ارزش افزوده است. فخريان 
همچنين ارائه پيشنهاد فروشــگاه هاي زنجيره اي به توليد كنندگان 
براي درج قيمت بيشتر روي بســته بندي كاالها براي فراهم شدن 
امكان ارائه تخفيف هاي بيشتر و كاهش حجم و وزن برخي كاالها را 
تكذيب كرد و افزود: 90درصد كاالهاي توزيع شده در فروشگاه هاي 
زنجيره اي در سطح بازار نيز در دسترس است و اين امكان وجود ندارد 
تا كاالي يك برند با وزن مشخص در فروشگاه زنجيره اي و وزن كمتر به 
فروش برسد. او افزود: از ابتدا تا دي ماه امسال از 3 هزار كاالي موجود 
در فروشــگاه هاي زنجيره اي 11هزار باركد تغيير نرخ وجود داشته 
است. فخريان همچنين در پاسخ به پرسش ديگر همشهري در مورد 
پديده شلف فروشي در فروشگاه هاي زنجيره اي، گفت: براي راهيابي 
يك كاال به قفسه فروشــگاه هاي زنجيره اي، كيفيت و قيمت اولويت 
نخست است و هرگونه دريافت وجه براي واگذاري قفسه هاي فروش 

در فروشگاه هاي زنجيره اي به محصوالت برخي برندها را رد مي كنم.

تالش براي رفع ابهام عرضه چند نرخي
رئيس اتحاديه كشــوري فروشــگاه هاي زنجيره اي تغييرات مداوم 
قيمت را عامل عرضه چندنرخي برخي محصوالت در فروشگاه هاي 
زنجيره اي 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 به گونه اي است كه فروشگاه ها را با 
مشكل مواجه كرده و موجب شــده يك كاالي مشابه با قيمت هاي 
متفاوت در قفسه هاي فروشگاه ها وجود داشته باشد. فخريان افزود: 
با سير نزولي نرخ ارز، شاهد روند كاهشي قيمت برخي اقالم كااليي 
هستيم كه اين امر مشكالت تازه اي را براي تغيير قيمت اقالم كااليي 
در قفسه هاي فروش اقالم كااليي ايجاد مي كند. او در مورد گرانفروشي 
تخم مرغ بسته بندي در فروشگاه هاي زنجيره اي، گفت: نرخ مصوب 
هر شانه تخم مرغ فله بدون سورت و بسته بندي 32هزار تومان اعالم 
شده اما در فروشگاه هاي زنجيره اي امكان عرضه تخم مرغ فله شانه 
30عددي وجود ندارد و اين محصوالت با بســته بندي، شست وشو 

و جدا كردن تخم مرغ شكسته به مشــتريان عرضه مي شود كه اين 
امر موجب افزايش قيمت تمام شــده تخم مرغ بســته بندي نسبت 
به فله مي شود. او همچنين عرضه گوشــت چرخ كرده با قيمت هاي 
متفاوت در فروشــگاه هاي مختلف زنجيره اي را رد كــرد و در مورد 
عرضه انحصاري روغن نباتي در اين فروشگاه ها، گفت: اين ادعا را كه 
روغن درفروشگاه هاي زنجيره اي توزيع اما در سطح بازار نيست بايد 
دستگاه هاي ديگر پاسخگو باشند اما شايد دليل كمبود روغن در بازار 
و عرضه آن در فروشگاه هاي زنجيره اي اطمينان مسئوالن تنظيم بازار 
به عرضه مطمئن تر اين كاال در اينگونه فروشگاه ها و تخلفات احتمالي 

توزيع آن در بازار باشد.

 كوچ درصد تخفيف از قفسه به فاكتور فروش
رئيس اتحاديه كشوري فروشــگاه هاي زنجيره اي با تأكيد برحذف 
قيمت و درصد تخفيف كاالها در قفسه فروشــگاه هاي زنجيره اي از 
ديروز، دوشنبه، براي رفع شائبه ها خبر داد و گفت: مقرر شده تا قيمت 
مصرف كننده 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.

واكنش به شائبه تخفيف هاي غيرواقعي

درصد تخفيف از قفسه هاي فروشگاه هاي زنجيره اي پريد

   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. به گزارش همشهري، شيب نزولي شاخص هاي 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 مي شود. 
اغلب نظرسنجي هايي كه در شبكه هاي مجازي انجام مي شود نشان مي دهد سهامداران زيادي تصميم گرفته اند از بازار 
سهام خارج شوند و حتي اين موضوع به دامنه دار شدن اعتراض هاي اجتماعي جلوي سازمان بورس منجر شده است. آمار ها 
نشان مي دهد از 20آذر ماه 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. تحت تأثير اين خروج نقدينگي 

ديروز شاخص كل بورس تهران با 3درصد افت به يك ميليون و149هزار واحد رسيد.
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نقطه مشترك نشست هاي خبري مربيان پرسپوليس و استقالل 
پيش از بازي با فوالد و تراكتور، تأكيد آنها روي اراده هاي پنهاني 
براي ضربه زدن به تيم  هاي شان بود. اين طرف حميدخان مطهري 
با كلمات اتوكشيده اش از بدخواهان داخلي و خارجي پرسپوليس 
حرف زد و آن طرف محمودخان فكــري گفت: »عده اي دنبال 
زمين زدن استقالل هستند.« اين يعني هر نقص و كمبودي كه 
شما مي بينيد، صرفا به خاطر مانع تراشي هاي جانبي است، وگرنه 
پرسپوليس و استقالل از نظر فني به بهترين شكل ممكن اداره 
مي شوند و هيچ عيب و اشكالي ندارند. به عبارت ديگر حواس تان 
باشد كه اگر ما در ادامه راه نتايج خوبي نگرفتيم، همه اش به خاطر 
همين موش دواندن ها بوده، وگرنه پپ گوارديوال و ژوزه مورينيو 
روي نيمكت سرخابي ها نشسته اند و مو الي درز كارشان نمي رود.

همه مي خواهند ضربه بزنند

عليرضا بيرانوند كه در نخستين بازي اش پس از مصدوميت ژان 
بوته دروازه بان فرانسوي آنتورپ با دريافت 3 گل همه را نااميد 
كرده بود، مقابل خنت نمايش بهتري ارائه داد و ســرانجام در 
چهارمين بازي توانست نخستين كلين شيتش را به ثبت برساند. 
بيرانوند در اين مســابقه خوب بازي كرد و چند توپ خطرناك 
گرفت. همين مسئله هم باعث شد برخي سايت ها او را به عنوان 
بهترين بازيكن زمين انتخاب كنند. با اين همه نزديك بود روز 
طاليي بيرو به يك كابوس ديگر تبديل شود؛ آنجا كه دروازه بان 
ايراني مرتكب خطاي پنالتي شد، اما ضربه بازيكن حريف به تير 
دروازه خورد. اميدواريم بيرانوند قدر اين خوش شانسي را بداند. 
هميشه قرار نيســت توپ ها به تير بخورند. فوتبال لطفش را به 

عليرضا كرد و حاال نوبت خود بيرو است.

قدر اين خوش شانسي را بدان

چند روزي هست كه فايل جديد از مهدي رسول پناه بيرون نيامده 
و داريم نگران مي شــويم. به واقع هيچ چيز مثل سريال جذاب 
افشاگري هاي او تحمل شــرايط قرنطينه و خانه نشيني را براي 
مردم آسان نكرد. مخصوصاً بعد از توقف توليد سريال پايتخت، 
اين رسول پناه بود كه روي دست تنابنده و شركا بلند شد و مردم 
را سرگرم كرد. انتشار قطره چكاني ويدئوهاي استاد نشان مي دهد 
مي توانيم اميدوار باشــيم فصل هاي بعدي هم در راه باشد. خب 
البته اين خيلي بستگي دارد به آنكه جريان منتشركننده فيلم ها 
كي به هدف شان مي رسند. به نظر مي رسد اگر رسول پناه همچنان 
در مقابل اســتعفا مقاومت كند، مي توانيم آثار جديدتري از اين 
هنرمند فرهيخته ببينيم. البته كاش ايشان همانقدر كه در خيابان 

حاضرجواب بودند، به سؤاالت رسانه ها هم جواب مي دادند.

چرا كم كار شدي استاد؟

نكته بازي

  شوت علیه سوت
  احمد نوراللهی باالخره گل زد تا پرسپولیس با وجود اشتباه داوری 3امتیاز را از فوالد بگیرد

  روز شیخ
   شیخ دیاباته مثل فصل گذشته گلزنی هایش را از ورزشگاه یادگار امام تبریز آغاز کرد

يك هفته بعد از داربی تهران و حرف وحديث هايش، استقالل 
به تبريز رفت تا يك بازی سنگين را مقابل تراكتور برگزار كند. 
اين دو تيم سال گذشته بازی های پرگلی روبه روی هم داشتند. 
در بازی ليگ، استقالل در همين ورزشــگاه تراكتور را 4 بر2 
 برده بود و در فينال جام حذفی اين تراكتــور بود كه با برتری 

3 بر2مقابل استقالل قهرمان شد.
  وزش باد شديد در تبريز، كيفيت بازی 2 تيم را به خصوص در 
نيمه اول پايين آورده بود. در نيمه اول اغلب پاس ها به مقصد 
نمی رســيدند و تقريبا هيچ موقعيت مهمی روی دروازه 2 تيم 
خلق نشد. اما با اين وجود استقالل به گل رسيد و پاس گل اين 
تيم را هم مسعود شجاعی صادر كرد! مربی-بازيكن تراكتور با 
يك پاس به عقب اشتباه دياباته را در موقعيت گلزنی قرار داد و 
شيخ هم بازيكنی نيست كه از اين موقعيت ها به سادگی عبور 

كند.
  استقالل در هفته های اخير روی اشــتباه فاحش بازيكنان 

حريفش به گل می رســد. عليرضا حقيقی، كمال كاميابی نيا و 
مسعود شجاعی بازيكنان سرشناســی هستند كه طی 4هفته 
اخير چند پاس گل به مهاجمان استقالل داده اند. شايد در نگاه 
اول چنين به نظر برسد كه استقالل تيم خوش شانسی است اما 
حقيقت اين اســت كه اين اتفاقــات، حاصل يــك تاكتيك 
تمرين شــده در اســتقالل و پرس شــديد و موفقی است كه 
مهاجمان اين تيــم روی مدافعان و دروازه بــان حريف اعمال 

می كنند.
  روند بازی استقالل و تراكتور در 20دقيقه آغازين نيمه دوم 
كامال شبيه بازی دو تيم در فينال جام حذفی بود. يعنی استقالل 
كامال برتر از حريف و صاحب موقعيت های متعدد گلزنی بود و 
تراكتور هيچ حرفی برای گفتن نداشت. با اين تفاوت كه در روز 
فينال 2گل استقالل برای فرار از شكست نيمه اول كافی نبودند 
اما اين بار 2گل استقالل به تك گل اين تيم در نيمه اول اضافه 

شد و شكست سختی را به تراكتور تحميل كرد.

پرسپوليس كه بعد از 4تساوی متوالی و از دست دادن پيروزی 
در داربی نياز مبرمی به بردن داشــت، مقابل فوالد به سختی 
با نتيجه 2 بريك پيروز شــد و تا حدودی بــه رقابت قهرمانی 
برگشــت. اين بازی در نيمه دوم كامال تحت تاثير تصميمات 

داوری و حواشی بعد از آن قرار گرفت.
  سرخپوشــان با همان تركيبی كه در داربی تهران به زمين 
رفته بودند مقابل فوالد قــرار گرفتند. مهدی عبدی هم همان 
طور كه در داربی گل اول پرسپوليس را زده بود اين بار هم گل 
اول تيمش را به ثمر رساند. او كه در 7بازی ابتدايی گلی نزده بود 

حاال كم كم دارد برمی گردد.
 پنالتی مشكوكی كه محمدحسين زاهدی فرد عليه پرسپوليس 
اعالم كرد حســابی جو بازی را به هم ريخت. اول كنعانی كارت 
گرفت، بعد مربيــان 2 تيم يكی يكی بــا كارت زرد داور جريمه 
شــدند. بعد از چند دقيقه ای كه بازی كامال عصبی دنبال شد، 
يحيی 2 تعويض انجام داد و روی ارسال عاليشاه تازه وارد، احمد 

نوراللهی با يك هفته تاخير برای پرسپوليس گل زد.

  كادر فنی و بازيكنان پرســپوليس همــه كارهايی را كه در 
دقايق پايانی داربی برای حفظ پيروزی انجام ندادند در اين بازی 
موبه مو انجام دادند تا پيروزی 2 بر يك برای اين تيم حفظ شود. 
يحيی اين بار از تعويض هايش در وقت تلف شده استفاده كرد و 
حامد لك هم دوباره همان حامد لك سابق شد كه سابقه پرباری 
در وقت كشی داشت. البته تعويض های يحيی در دقايق پايانی 
بازی، تعويض هايــی اجباری هم بود چــون كنعانی زادگان و 
 ســيدجالل هــر دو بــا مصدوميــت از زميــن بيــرون 

رفتند.
  پرسپوليس در دقايق پايانی در حالی از برتری شكننده اش 
دفاع می كرد كه 2 مدافع وسط اين تيم آرمان رمضانی و احسان 
حســينی بودند! تيم بی دفاع يحيی سعی كرد بازی را در ميانه 
ميدان حفظ كند و با جنگندگی هافبك هايش فرصت گلزنی را 
از حريف بگيرد. يك بار هم كه تعلل و اشتباه احسان حسينی به 
فوالدی ها فرصت گلزنی داد، شوت بی دقت ساسان انصاری از 

باالی دروازه راهی اوت شد.
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 داستان هاي يك انتخابات
 وزیر ورزش مي گوید: بازنشسته ها به صندلي ریاست فدراسیون فوتبال نمي رسند اما انتخابات همچنان پراز ابهام است

با اخباري كه روز گذشته در رسانه ها منتشر شد، به نظر 
مي رسد داســتان انتخابات پيش روي فدراسيون فوتبال 
وارد فاز جديدي شده است. انتشار مصاحبه وزير ورزش با 
ايسنا و گفتن اينكه بازنشسته ها اجازه حضور در انتخابات 

را ندارند، نخستين خبر مهم ديروز بود. 
مســعود ســلطاني فر با اعالم اينكــه وزارت ورزش قرار 
نيست از هيچ نامزدي حمايت كند، گفته است: »وزارت 
ورزش و جوانان در اين انتخابات كامال بي طرف اســت و 
هر كانديدايي در هر كجايي اعالم كند كه از طرف وزارت 
حمايت مي شود، شديدا اين مســئله را تكذيب مي كنم. 
وزارت در مورد هيچ كانديدايي نظر خاصي ندارد و به دنبال 
برگزارشدن يك انتخابات كامال آزاد و رقابتي است. البته 
فدراسيون فوتبال، همانند ســاير فدراسيون ها به عنوان 
يك مؤسسه عمومي غيردولتي داراي استقالل، ملزم به 
رعايت قوانين و مقررات داخلي كشور است و طبيعتا در 
رابطه با مسئوليت هايي كه در هيأت رئيسه به عنوان شغل 

تلقي مي شــود، حتما بايد قانون ممنوعيت به كارگيري 
بازنشستگان اجرا شود و اين دســته افراد نمي توانند در 

انتخابات حضور داشته باشند.«
اين صحبت هاي وزير بيشتر از همه حضور حيدر بهاروند 
در انتخابات پيش رو را با ترديد روبه رو كرده؛ سرپرست 
حال حاضر فدراسيون فوتبال خودش مدعي است مشكلي 
براي ورود به انتخابات ندارد اما خيلي ها به او لقب نامزد 
بازنشســته را داده اند. البته اين تنها خبر بد ديروز براي 
تيم بهاروند و عزيزي خادم نبود، تيمي كه قرار است يكي 
رئيس باشد و ديگري نايب رئيس! صبح ديروز خبرگزاري 
دانشــجو گزارش داد پس از واكنش فراكسيون ورزش 
مجلس شوراي اسالمي به ثبت نام اعضاي هيأت رئيسه 
كنوني فدراسيون فوتبال در انتخابات، شنيده شده 2نفر 
از نامزد ها كه با توجه به شــرايط مجمع از شانس بااليي 
براي پيروزي در انتخابات برخوردار هستند، رد صالحيت 
مي شــوند و اجازه حضور در انتخابات را پيدا نمي كنند. 

البته اين خبرگزاري مدعي شده اين دو نفر با استفاده از 
شــرايط كنوني و عنوان كردن 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 
مي شــود، خيلي زود به ايــن حرف و حديث ها واكنش 
نشان داده و همه چيز را شايعه دانســته است. در بيانيه 
فدراســيون آمده اســت: »در پي انتشار شــايعاتي در 
فضاي مجازي پيرامــون رد صالحيت نامزدهاي محترم 
هيأت رئيسه فدراسيون فوتبال به اطالع مي رساند موارد 
مطروحه فاقد واقعيت و بي اعتبار بــوده و كميته بدوي 
انتخابات فدراسيون فوتبال پس از بررسي كامل درباره 
صالحيت كانديداها مراتب را در مهلت قانوني تعريف شده 
در اساســنامه و مقررات انتخاباتي فدراســيون فوتبال 

جمهوري اسالمي ايران اعالم مي دارد.«

دیپورتي هاي سرخ
مهدي ترابي به پرسپوليس برمي گردد؟ چرا كه نه!

بهروز رسايلي|  از مدت ها پیش زمزمه هایي در مورد بازگشت مهدي 
ترابي به پرسپولیس به گوش مي رسید و حاال به نظر مي رسد این مسئله 
از هر زمان دیگري جدي تر شده است. حمید مطهري در نشست خبري 
پیش از بازي با فوالد رسما تالش هاي باشگاه براي بازگرداندن ترابي را 
تأیید کرد و منابع مختلف حتي از عقد قرارداد طي روزهاي پیش رو خبر 
مي دهند. از ابتدا هم مشخص بود جدایي ترابي از جمع سرخپوشان 
مثل بسیاري از موارد مشابه کوتاه مدت خواهد بود. تردیدي نیست که 
ترابي برمي گردد و زودتر از حد انتظار به ستاره محبوب هواداران تبدیل 
مي شود. با این بازگشت، جمع دیپورتي هاي سرخ جمع تر خواهد شد.

  جالل حسیني
بي گمان هواداران تيفوسي پرسپوليس از اينكه اسم كاپيتان محبوب و 
موفق اين تيم را در فهرست ديپورتي ها بياوريم شاكي خواهند شد، اما 
خودشان هم مي دانند كه داســتان همين است. جالل حسيني ابتداي 
ليگ دوازدهم به پرسپوليس پيوست و 2 ســال 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 سرخ ها حتي فرصت الزم براي جذب مدافع جانشين را هم از دست 
بدهند. جالل 2 سال بعد به پرسپوليس برگشت و عالوه بر تأثيرگذاري 
كم نظير در قهرماني هاي اين تيم، به يكــي از ركوردداران محبوبيت در 

تاريخ باشگاه تبديل شد.
  وحید امیري

شرايط او شبيه به جالل حسيني است؛ يك بازيكن مؤثر و كم حاشيه كه 
در مقطعي كسب پول بيشتر را به همراهي پرسپوليس ترجيح داد، اما 
نهايتا برگشت و بسيار هم مورد استقبال قرار گرفت. اميري 3 سال 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 ريزه اسپور، 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 رفیعي

مثل همه آنهايي كه ليگ قطر را انتخاب مي كنند دنبال پول رفت و البته 
به سرعت سوداي بازگشت به سرش زد. تيم ضعيف و هميشه توسري خور 
الخور انتخاب سروش در ليگ ستارگان بود و البته آنجا هم نمايش هاي او 
مورد انتقاد قرار گرفت. رفيعي از نيم فصل 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 خلیل زاده هم باشید

هيچ شكي نداشته باشيد كه بعد از مهدي ترابي، شجاع خليل زاده هم به 
پرسپوليس بازخواهدگشت. آنها مي روند، پول در مي آورند و برمي گردند. 
اينطوري يك تير و 2 نشــان زده اند؛ هم حساب هاي بانكي شان پربارتر 
مي شود و هم محبوبيت شان را تا آخر عمر تضمين مي كنند. در ضمن 
يادتان باشد در فوتبالي كه »نتيجه« حرف اول و آخر را مي زند، هواداران 

هم خيلي حوصله اصول گرايي و سختگيري را ندارند.

فوتبال ايران

صفحه هاي هواداري بارسلونا پس از اخراج مسي 
در فينال سوپرجام مقابل اتلتيك بيلبائو عكسي 
از نگاه حسرت بار او به جام را در كنار عكس زيدان 
پس از اخراج در فينال جام جهاني200۶ مونتاژ 
كرده اند. زيــدان در آن فينال يك گل چيپ زد و 
بهترين بازيكن زمين بود و گتوزو را عاصي كرده 
بود. در فينال 2 دوره قبل هــم 2 گل زده و طعم 
قهرماني جام جهاني و يورو را هم چشــيده بود.
بارســا درحالي كه تا دقيقه۹0 با نتيجه2 بر يك 
از بيلبائو پيش بــود باز هم كام بــك خورد و در 
وقت اضافه جام مورد عالقه اش را كه قبال ۱3بار 
صاحب آن شده بود از دست داد. باشگاه باسكي 
با شايستگي تمام اين جام را به دست آورد 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 
چند ماه بود درحالي كه بارسا يك سال ونيم است 
جامي نگرفته اســت. اما نكته بــازي پس گردني 
محكم مسي به آسي ير وياليبره، مهاجم ريش بلند 
حريف بود كه پس از بازبينــي ويدئويي منجر به 
اخراج ستاره آرژانتيني شــد. وياليبره زننده گل 
دقيقــه۹0 بيلبائو 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 
نمي بخشــد، هواداران بارسا هم عالوه بر حمايت 
از حركت مســي نتوانســته اند بازيكن ريشو را 
ببخشــند. برخي منابع پيش بيني كرده اند كه او 
دست كم 4 جلســه 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 رسانه هاي كاتالونيايي از 
محروميت احتمالي 2 جلسه اي او خبر مي دهند. 
فيليپه لوييس در واكنش به اين اتفاق ادعا كرد كه 
مسي توسط داوران محافظت مي شود و از حمايت 
كميته انضباطي برخوردار است و رفتار او در قياس 
با رفتار ديگران با جريمه و تنبيه كمتري روبه رو 
مي شود. اين نخستين كارت قرمز مسي با پيراهن 
آبي اناري بود. او آخرين كارت قرمزش را در كوپا 
آمريكا 20۱۹ و در درگيري با مدل، بازيكن تيم 
ملي شيلي دريافت كرد. يك بار هم در ۱۸سالگي 
2دقيقه پس از ورود به زمين مسابقه با مجارستان 
اخراج شده بود. ركورد رونالدو در اين زمينه بدتر 
است. او 2 بار در داربي منچستر اخراج شد، يك بار 
در داربــي مادريد و يك بار در ال كالســيكو و در 

مجموع ۱۱كارت قرمز در پرونده دارد.

وقتيمسيزيدانميشود
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دريايي ايــران به پــرواز درآمده اند. 
مقامات و رسانه هاي آمريكايي هدف 
از گشتزني جنگنده هاي آمريكايي را 

هشدار به ايران دانسته اند.
هشدارهاي متقابل ايران و آمريكا در 
واپســين روزهاي رياست جمهوري 
ترامپ در حالي اســت كه رزمايش 
نيروهاي مســلح جمهوري اسالمي 
ايــران از هفته هــاي گذشــته در 
مناطــق جنوبي كشــور و آب هاي 
خليج فارس آغاز شــده و طي هفته 
آينده ادامه خواهد داشت. رزمايش 
موشكي و پهپادي ســپاه پاسداران 
انقالب اســالمي با عنــوان پيامبر 
اعظــم)ص(15 بــا شــليك انبوه 
موشك هاي بالستيك زمين به زمين 
و اجراي عمليات توســط پهپادهاي 
تهاجمي بمب افكن 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 
فاكس نيوز به نقل از برخي مقامات 
آمريكايي كه نامشان را هم ذكر نكرد، 
مدعي شد دســت كم يك فروند از 
موشــك هاي بالستيك شليك شده 
در جريان رزمايش موشــكي بزرگ 
ايران در 100مايلي نــاو هواپيمابر 
يو اس اس 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 
فاكس نيوز گفته اســت: »ما از قبل 
انتظار شليك موشــك ]به آب هاي 
نزديك ناو نيميتز[ را داشــتيم، اما 
نگراني مــا اين بود كه ايــران قصد 
دارد موشك را در چه فاصله اي فرود 
بيــاورد.« سرلشــكر محمدباقري، 
فرمانده ستاد كل نيروهاي مسلح در 
حاشيه اين رزمايش، انتخاب اهدافي 
در فاصله بيش از 1800كيلومتر در 
جنوب درياي عمان و ابتداي اقيانوس 
هند را معنادار توصيف و تصريح كرد: 
»هر چند 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.«

 رئيــس ســتاد كل 
مســلح نظامی نيروهــاي 

اســالمي  جمهوري 
ايران و وزيــر امورخارجه بــه پرواز 
بمب افكن هــاي آمريكايــي بر فراز 
خليج فارس واكنش نشــان دادند؛ 
سرلشكر محمدباقري درباره تحركات 
اخير آمريكا در منطقه گفت: »پرواز 
2فروند هواپيماي »بي 52« از آمريكا 
به روي منطقه و بازگشت آنها ارزش 
عملياتــي قابل توجهي نــدارد.« به 
گزارش ايسنا، سرلشكر باقري افزود: 

»طي يك ماه اخير ناو هواپيمابر و ناو 
بالگردبــر آمريــكا و همچنيــن 
زيرســطحي جورجيــا از منطقــه 
خليج فارس خارج شــده و در شعاع 
بيش از هزار كيلومتر از سواحل ايران 
قرار گرفته انــد و مجموعه اقدامات 
دشــمن كه آن را نمايش قدرت نام 
گذشته اند نشان دهنده اين است كه 
نســبت به قدرت دفاعي جمهوري 
اســالمي 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 كامالً آماده است و نيروهاي 

ما در اوج آمادگي به سر مي برند.«
محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه 
نيــز در پيامي توييتــري خطاب به 
دونالد ترامپ، رئيس جمهور آمريكا 
نوشت: »اگر هدف از گشت هاي »بي 
52« ترســاندن يا هشــدار دادن به 
ايران است، شما بايد اين ميلياردها 
دالر را براي سالمتي موديان مالياتي 

خود خرج مي كرديد.« ظريف افزود: 
»درحالي كه ما بيش از 200ســال 
آغاز كننده هيچ جنگي نبوده ايم، اما 
از درهم شكســتن متجاوزان ابايي 
نداريم. فقط از دوستان صميمي خود 
كه از صدام حمايت كردند، بپرسيد.«

اين پنجمين بار طي يك هفته گذشته 
است كه همزمان با سالروز شهادت 
سردار سليماني و نگراني آمريكايي ها 
از تالفــي ايــران، بمب افكن هــاي 
هسته اي و جنگنده هاي آمريكايي 
بر فراز خليج فارس و نزديك مرزهاي 

گزارشدر حاشيه سياست

  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 به دست گيرند.« 
حدادعادل از چهره هاي اصولگرا اخيرا طي سخناني جنجالي گفته بود: 
»معلوم نيست در ماه هاي بهمن و اسفند و فروردين و ارديبهشت و 
خرداد چه اتفاق هايي 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 پولي  و  مالي بازي كنند و قيمت 

ارز و سكه پايين بيايد و مردم به يك سمت و سويی بروند.«

  پولمان را بگیرند و مردم را بیمارتر كنند
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، در رابطه با علمي بودن 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 برنامه اي نداشتند. 
آيت اهلل موحدي كرماني،  تصريح كرد: هيچ بعيد نيست كه آمريكايي ها 
به عنوان خدمات پزشكي، اين واكسن هاي جعلي را به ايران بفرستند 
تا پولي از ما بگيرند و بعداً 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 مي دانيم، گفت: اينها كه هرچه به ايران 
نشان دادند غير از ظلم و ستم نبوده است. بنابراين هيچ دليلي ندارد 

كه ما خودمان را به دست اينها بدهيم كه براي ما واكسن تهيه كنند.

  2 جريان اعتدالي و تندرو در اصالحات
يك چهره سياســي اصالح طلب در گفت وگويي با ايسنا به 2ديدگاه 
در داخل جريان اصالحات اشــاره كرد و گفت: يــك ديدگاه از جريان 
اصالحات در سال92 معتقد 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 
هاشمي رفســنجاني، ناطق نوري و امثال آن داشت، تالش مي كرد با 
حمايت از نيروهاي معتدل در انتخابات تا حد امكان از مطلق العنان شدن 
جريان هاي افراطي در كشور پيشگيري كند. محسن رهامي افزود: در 
انتخابات مجلس يازدهم هم شوراي عالي سياستگذاري درنهايت پس از 
رد صالحيت بخشي از نيروهاي اصالح طلب، به طور كلي از ارائه ليست 
انتخاباتي خودداري كرد. درحالي كه جريان اعتدال اصالحات نگاه صفر 
و صدي را به انتخابات نداشت و تالش كرد به هر مقدار كه فضا مساعد 
باشد كرسي هاي مجلس را از دست ندهد و درنهايت در تهران و شهرهاي 
ديگر ليست انتخاباتي ارائه كرد. وي گفت: به خاطر همين ديدگاه اعتدالي 
از طرف بعضي از جريان هاي تند داخل مجموعه اصالحات، مورد انتقاد 

قرار مي گيريم.

 نمايندگان مجلس شوراي اســالمي در جلسه علني روز گذشته 
مجلس، تغييراتي در سازوكار تشكيل شوراهاي حل اختالف ايجاد 
كردند. براساس مصوبه ديروز مجلس، همچنين دعاوي  اي 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 مي شود. دعاوي مالي باالتر از اين رقم 
قابل طرح در شوراهاي حل اختالف نيســت. رئيس قوه قضاييه 
مي تواند نصاب مذكور را هر 3سال يك بار متناسب با شاخص بهاي 
كاال و خدمات مصرفي كه از سوي بانك مركزي جمهوري اسالمي 
ايران اعالم مي شود، 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 94 دعاوي مربوط به تخليه 
عين مستأجره به جز دعاوي مربوط به ســرقفلي و حق كسب و 
پيشه، دعاوي تعديل اجاره بها 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 مي شود و رئيس مركز با 
حكم رئيس قوه  قضاييه منصوب مي شود. 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 رئيس كل دادگستري استان و رياست شوراهاي 
حل اختالف در حوزه قضايي شهرســتان و بخش بر عهده رئيس 
حوزه قضايي مربوط يا يكي از قضات شــاغل در آن حوزه قضايي 
است كه با معرفي رئيس كل دادگستري استان و ابالغ رئيس مركز 
منصوب مي شود. هر شعبه شورا داراي رئيس، يك نفر عضو اصلي و 
حسب مورد يك نفر عضو علي البدل است كه جلسات شورا با حضور 

2نفر رسميت مي يابد.

مجلس سازوكار شوراهاي حل اختالف 
را تعیین كرد

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

واكنش ايران به پرواز بي 52 هاي آمريكا 

  رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران و وزير امورخارجه به پرواز 
بمب افكن هاي آمريكايي در خليج فارس واكنش نشان دادند

 فاقد ارزش عملياتي

فاقد ارزش
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 جامعه مطبوعات ايران از روز يكشنبه سوگوار از دست دادن يكي از همكاران  حرفه اي خود است. شــیده اللمي، دبیر پرتالش حوزه اجتماعي روزنامه 
همشهري، بعد از ظهر روز شنبه، در حادثه اي غیرمنتظره جانش را از دست داد و براي همیشــه از میان ما رفت. او روزنامه نگاري كوشا با ذهني خالق و 
ايده پرداز و قلمي گیرا بود. اللمي را به گزارش هاي خبري، تحقیقي و دغدغه هايش در حوزه هاي اجتماعي مي شناسند؛ كسي كه در مسیر نزديك به 20سال 
فعالیتش در رسانه هاي مكتوب و تصويري، تأثیرگذاري هايي فراموش نشدني داشته است. او كه پیش از اين هم عضوي از خانواده همشهري بود، از اوايل 
امسال به عنوان دبیر سرويس اجتماعي اين روزنامه مشغول به كار شد و از اواسط شهريور، سكان صفحه كوويد-19 را هم در دست گرفت. حاال در سومین 
روز از فقدان او، استادان روزنامه نگاري و ارتباطات، همكاران روزنامه نگار و فعاالن حوزه هاي اجتماعي كه از نزديك با او در ارتباط بودند، به ياد او  نوشته اند.

سیدضیاء هاشمي
مديرعامل سابق ايرنا

 به ياد شیده اللمي 
 روزنامه نگار باسابقه اي كه
 از میان ما رفت

خبر تلخ فقدان بانوي خبرنگار
ضايعه خســارت بار و ســوزناك درگذشت 
خانم »شــيده اللمي« عموم اصحاب رسانه 
و عالقه مندان و دوســتداران حــوزه خبر را 
سوگوار ساخت. او به عنوان يكي از برجسته ترين بانوان روزنامه نگار در ايران 
داراي دو خصلت ويژه بود؛ از يك سو در نوع نگاه به پديده هاي اجتماعي، در 
انتخاب سوژه ها و در تدوين گزارش ها 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 مي كرد. دغدغه مندي 
او در عرصه مســائل اجتماعي و فرهنگي و نگاه ويژه او به افق هاي بلندي كه 
رسانه هاي ايران مي توانند و بايد بدان همت گمارند، و نيز اهتمامش به كسب 
تخصص و ارتقاي تحصيالت عالي، نويدبخش ظهور چهره اي فراتر از مرزهاي 
ملي در عرصه رسانه بود، ولي حيف و صد حيف كه دست اجل اين مهلت را از 
جامعه خبري گرفت. بي گمان فقدان او ضايعه اي جبران ناپذير در حوزه مهم 
و تعيين كننده رسانه در ايران است، ولي سبك و سياق كارش و ابتكاراتي كه 
درطول مدت فعاليت حرفه اي عرضه كرد، الگوي خوبي از حركت رو به رشد 
نسل جديد خبرنگاران به ويژه در حوزه چند رسانه اي براي انعكاس واقعيت هاي 
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 نوبه  خودم 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 مي گويم و شادي 

روح و غفران الهي را برايش مسئلت مي كنم.

اللمي فرصتي براي جامعه خبرنگاري بود

از شــنيدن خبــر درگذشــت 
ناگهاني شــيده اللمــي، دبير 
ســرويس اجتماعــي روزنامه 
همشهري شوك زده شــدم. او را مي شناختم و ســال ها با هم 
كار مي كرديم و عالوه بر ارتباط كاري، رابطه ای خيلي صميمي 
باهم داشتيم و چون خواهر كوچك دوستش مي داشتم. شيده، 
خبرنگار بسيار توانمندي بود و قلم بســيار رسايی داشت. او به 
مسائل اجتماعي حساس بود و خيلي دقيق به مسائل نگاه مي كرد 
و به نكاتي توجه داشــت كه شــايد كمتر خبرنگاري پي به آنها 
مي برد. عالوه بر تبحر در كار و حرفه خبرنگاري، انسان وارسته اي 
بود و همواره در تمام عرصه هاي زندگــي با توانمندي هايي كه 
داشت قوي و محكم ظاهر مي شد 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 ظرفيت هاي باالي انساني و سرشار از انرژي بود و جامعه 

خبرنگاران خيلي زود از وجود چنين فرد توانمندي محروم شد.
روحش شاد

زهرا نژاد بهرام
عضو شوراي شهر تهران

از ُملك بادهای وحشی* رفتی

نگاه نكن به اين ســردي و زردي جنگل و كوه ها، به خاكستري شهر 
دودآلود، در عمق اين زمين، آبي چون اشك چشم، قرني است كه نرم 
در جريان است. تو تا گناباد رفته اي و به چشم ديده اي. ماهيان قنات 
كور بودند و تو را نديدند. تو از ملك بادهاي وحشي رفته اي و شاخه هاي زيتون به آهنگ باد مي رقصند.

ديدي و شــنيدي و گفتي و رفتي. اما هنوز وقت الزم بود كه البه الي ســطور مترادف ها و متضادها 
دنبال واژه اي باشي. اين خوشه چيني را از روزهاي كار در دايره المعارف آموخته بودي و چه خوب 
به كار روزنامه نويسي ات مي آمد. 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 بي آنكه تو باشي 
مي آيد و تو نيستي كه از اين هجوم آنچه را براي جان خبر بهتر است انتخاب كني و مي داني كه؛ تيم 
بدون دروازه بان از اول بازي را باخته اســت و در روزهايي كه تو نيستي و مي آيند جاهاي خالي زياد 
شده اند و درختان بي بار بسيار و توفان سهمگين سهل تر همه  چيز را در هم مي شكند. ما ناباورانه از 
مزار غريبانه ات برگشته ايم و در راه همه حرف از تو بوده اســت. فردا كه روزنامه ها منتشر مي شوند 
تازه خواهيم دانست كه چيزي كم است. حرفي از قلم افتاده. رد نگاهي نيست. بايد مي نشستي باز 
از دغدغه هايت مي گفتي. ما سير نمي شديم از شنيدن و تو خسته نمي شدي از گفتن. بايد با جديت 
هميشگي طرحي مي كشيدي و برنامه اي مي نوشتي تا آنها كه خيال شان نيست چه خواهد شد، به 
داد آينده مي رسيدند. نوشتن در تاريكي، مثل كندن چاه است و حفاري قنات. چند مقني و ميراب 
پابه كار مي خواهد وگرنه تشنگي همه را خواهد كشت. روزها و شب هاي اضطراب نوشتن تمام  شده 
شيده. شيريني قصه هايي كه گفتي اما ماندگار است و مثل چشمه هاي گناباد جان را جال مي دهد. تو 
كه تا گناباد رفته اي و ديده اي. تو كه از ملك بادهاي وحشي گذشته اي مي داني، هر چند ماهي هاي 

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.

مرجع گزارش هاي تحقیقي در روزنامه نگاري 

 آشــنايي من با خانم اللمي در نيمه دوم دهه 80شــروع شد. او 
دانشــجوي مســتعد و عالقه مندي درمقطع كارشناسي ارشد 
روزنامه نــگاري بــود و در دانشــگاه عالمــه طباطبايي، درس 

روزنامه نگاري تحقيقي را با من گذراند و پايان نامه اش را نيز در اين حوزه تدوين كرد. 
موضوع پايان نامه اي كه او براي مقطع كارشناسي ارشد خود انتخاب كرد، تا قبل از او هيچ دانشجوي رشته روزنامه نگاري 
انتخاب نكرده بود. پايان نامه اللمي با موضوع جايگاه روزنامه نگاري تحقيقي در ايران براي نخستين بار تا آن مقطع مورد 
بررسي قرار مي گرفت و با اينكه هيچ اطالعاتي در ايران درباره اين روش روزنامه نگاري وجود نداشت، اللمي با سختكوشي 
و تحمل سختي هاي بسيار موفق شد، پايان نامه اي تدوين كند كه بعد از آن، به عنوان مرجع بسياري از دانشجويان رشته 
روزنامه نگاري براي تدوين پايان نامه شد؛ به گونه اي كه بسياري از ارجاعات امروز دانشجويان براي تهيه پايان نامه هاي 

گزارش هاي تحقيقي به گزارش جامع، كامل و بي نقص او داده مي شود.
 اللمي، با شور و عالقه هم در گزارش هاي خبري و هم در كارهاي پژوهشي شركت داشت. بعد از فارغ التحصيلي، ارتباط 
نزديك ما كمترشد اما، فعاليت هاي خبري و رسانه اي او را دنبال مي كردم. اللمي، يكي از روزنامه نگاران تحقيقي كشور 
بود كه تحصيالت علمي و دانشــگاهي خود را مرتبط با حوزه اي كه در آن كار مي كرد پيش برد. ويژگي ای كه معدود 
روزنامه نگاراني در كشور از آن برخوردارند. اللمي، دكتراي روزنامه نگاري خود را نيز دريافت كرده بود و اين خصيصه، 
او را به روزنامه نگاري متخصص، با ســواد، نكته ســنج، با عزت نفس باال و چهره اي منحصربه فرد و قابل اعتنا در دنياي 
روزنامه نگاري تبديل كرد. مي توانم ادعا كنم درسال هاي طوالني تدريس با طيف هاي مختلفي از دانشجويان مستعد 
و توانمند كار كرده ام و شــيده اللمي درميان آنها، چهره اي برجســته و نمونه اي از روزنامه نگاراني بود كه ديدگاه ها و 
نوشته هايش در ابعاد نظري و حرفه اي راهگشاي بسياري از روزنامه نگاران است. فقدان اين روزنامه نگار با كوله باري از 
تجربه و توانايي براي جامعه روزنامه نگاري در ايران بي شك خسارتي بزرگ است كه عبور از آن نيازمند صبر و شكيبايي 

بسياري است.

نرگس جودكی
روزنامه نگار

محمد مهدي فرقاني
رئيس دانشكده علوم ارتباطات دانشگاه عالمه

روحیه انساني خانم گزارشگر 

  شيده اللمي از سال 83در دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران دانشجوي رشته روزنامه نگاري بود و 
آن زمان با من دروس گزارش و مصاحبه را انتخاب كرده بود. بين كارهاي عملي روزانه و هفتگي كه ارائه 
مي كردم، اللمي دانشجويي بود كه مي ديدم استعداد شگرفي در روزنامه نگاري دارد و در گزارش ها و 
فعاليت هايي كه انجام مي دهد، تمايز جدي ميان او و ديگران وجود دارد؛ براي همين، پاي گزارش هاي او يادداشت هايي را مي نوشتم تا 
بتواند به بهبود عملكردش كمك كند و با چشم مي ديدم كه او چگونه راهنمايي ها را اجرا و راه پيشرفت را طي مي كند. شايد نكته اي كه 
اللمي را از بسياري از همكارانش متمايز مي كند، روحيه انساني او در روزنامه نگاري است. روزنامه نگاري مي تواند موفق باشد كه با مردم 
دم خور باشد، دردها و رنج هاي آنان را بفهمد و اين براي گزارشگر اهميت داشته باشد. شيده اللمي از دسته همين روزنامه نگاران بود. 
او به شدت انساني فكر مي كرد، همراه و همگام آدم ها بود و درد انسان ها او را آشفته مي كرد. در اين سال ها كمتر روزنامه نگاري را مانند 
او ديده ام كه در انجام كارهاي ميداني موفق بوده باشد. نمي گويم روزنامه نگاران موفق نداشته ايم، اما كمتر عزيز خبرنگار و گزارشگري 
را ديده ام كه تمايل به درگير شدن با سوژه داشته باشد. اللمي با نزديكي به هسته اصلي سوژه تالش مي كرد نكته هاي تازه و بديعي را از 
موضوع به دست آورد و به اين وسيله با مخاطبان خود ارتباط برقرار كند. در اين سال ها، او چندين بار درباره سوژه هايي كه او را درگير 
خود كرده بود با من مشورت كرد و حتي پايان نامه فوق ليسانس خود را نيز با من به سرانجام رساند و اين افتخار را داد كه پايان نامه اش 
را به من تقديم كند. فكر مي كنم 15 ماه 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 شخصي اش برايم 
گفت. از فشارهاي شغلي و اجتماعي كه بر او وارد مي شــود، حرف زد و با اين حال، سرشار از زندگي و شوق زيستن بود. خبري كه در 
فقدان او منتشر شد، نه تنها مرا شوكه كرده است، بلكه جامعه رسانه اي و همكاران را در بهت فرو برده است. فقدان اين گزارشگر مسئول 
و متعهد را به همه همكارانش و جامعه روزنامه نگاري و گروه گزارشگران زحمتكش رسانه ها تسليت مي گويم و اميدوارم همكارانش 

بتوانند راه او را به درستي ادامه دهند و بتوانند اين مصيبت را تحمل كنند.

علي اكبر قاضي زاده
استاد روزنامه نگاري 

 در سوگ 
یک روزنامه نگار
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براي نخستين بار در تاريخ 
فضا، موشكي به نام النچروان فضا

)LauncherOne( توسط 
يك هواپيما به فضا پرتاب شد. به گزارش 
بي بي سي، 8 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 
مرحله اي، خوشه اي از ماهواره هاي بسيار 
كوچكي به نام CubeSats با خود حمل 
مي كرد كه به عنوان بخشي از يك برنامه 
آموزشي ناسا از سوي دانشگاه هاي اياالت 
متحده ساخته و پرداخته شده است. اين 
پرتاب پس از آنكــه بوئينگ 747از بندر 
هوايي فضايي موهاوي در صحراي شمال 
لس آنجلس برخاســت و از فراز اقيانوس 
آرام به نقطه اي 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 9 ماهواره

CubeSats را در مدار مستقر كرد. هدف 
از ايــن آزمايش كه با كمــك 400 هزار 

دالري ناسا انجام شده ، كمك به درك اين 
موضــوع اســت كــه چگونــه انــرژي 
الكترواســتاتيكي موجب جمع شــدن 
گردوغبار و سنگ ها و در نهايت تشكيل 
اجرام ســياره اي و يا حلقه هاي سياره اي 
مانند حلقه هاي سياره هاي زحل و نپتون 
مي شود. پرواز اين موشــك توسط يك 
هواپيما و از باند فرودگاه، يك نقطه عطف 
مهم در پرتاب هاي فضايي است. ناسا نيز 
از ايــن روش به عنوان بخشــي از برنامه 
»Venture Class Launch Services« 

با هدف كشــف روش هاي جديد با هزينه 
كمتر بــراي حمــل محموله بــه فضا، 
پشــتيباني مي كند. درحالي كه ويرجين 
اوربيت هنــوز راهي طوالني بــراي ارائه 
خدمات منظم در پيش دارد، اين موفقيت 
مي تواند هزينه پرتاب ماهواره ها را كاهش 

دهد. »دن هــارت« مديرعامل ويرجين 
اوربيت پس از پرتاب موفقيت آميز تاريخي 
اين شركت گفت: ما براي اطمينان خاطر 
از مأموريت موفق، تالش هاي زيادي انجام 
داديم و بخش زيادي از عمليات هاي پرتاب 
و ســاير فعاليت هايمان به صورت مجازي 
دنبال شد. البته همه گيري كوويد-19بر 
كار ما تأثير گذاشت، اما توانستيم در اين 
شرايط بحراني نيز به كار خود ادامه دهيم. 
شركت ويرجين اوربيت واقع در كاليفرنيا، 
بخشي از موج شركت هايي است كه بازار 
پرتاب ماهواره هاي كوچك را هدف قرار 
داده اند. نخســتين نمايش آزمايشي اين 
شركت براي پرتاب موشك حامل ماهواره 
توســط هواپيمــا، در  مــاه مــه ســال 
2020انجام شد كه به دليل درست عمل 
نكردن موتــور موشــك، آن عمليات با 
شكست روبه رو شد. اما حاال با ماموريت 
موفقيت آميــز اخير، شــركت ويرجين 
اوربيت اعالم كرده است كه آماده شروع 
عمليات هــاي مختلــف از فرودگاه هاي 
سراســر جهان است. شــركت ويرجين 
اوربيــت زيرمجموعه شــركت ويرجين 
گالكتيك است كه توسط ريچارد برانسون 
انگليسي براي حمل گردشگران فضايي در 
هاپ هاي زير حفره اي كه در آن مي توانند 
احساسات و مناظر پرواز فضايي را تجربه 
كنند، تاسيس شده است. انتظار مي رود 
كه ويرجين گالكتيك امســال نخستين 
ماموريــت تجــاري خــود را در جنوب 

نيومكزيكو آغاز كند.

در يك اتفاق تاريخی برای اولين بار در 
 جهان يك هواپيما، 
موشكی حامل 10 ماهواره را به مدار 
زمين فرستاد تا تحول جديدي در 
صنعت فضايی شكل بگيرد

اولین پرتاب  
ماهواره با هواپیما 

به سوي آينده

ركوردشكني بي سابقه رقيب گوگل
حفظ حريم خصوصي در داك داك گو باعث شد كه اين موتور 

جست وجو تنها در يك روز 100ميليون جست وجو را تجربه كند 

موتور جســت وجوي 
داك داك گــو بــراي 
نخســتين بار با ثبت 
ركــورد 100ميليون جســت وجو در يك روز، به رشــد مداوم خود 
ادامه مي دهد. براساس گزارش سايت اس اي ِجي، اطالعات ترافيك 
عمومي داك داك گو نشان مي دهد كه اين ركورد روز دوشنبه هفته 
گذشته )11ژانويه( به دست آمده است. اهميت اين عدد اين است كه 
داك داك گو در تالش است تا ميانگين 90ميليون جست وجو در روز 
را تا پايان ماه ژانويه ثبت كند. اين عدد را با مدت مشــابه سال قبل، 
يعني ژانويــه 2020كه ميانگين جســت وجوي داك داك گو به طور 
متوسط حدود 52ميليون جست وجو در روز بوده است مقايسه كنيد. 
اين عدد به اين معني است كه در ژانويه امسال داك داك گو افزايش 
73درصدي را در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته تجربه مي كند. 
با اين حال، رشــد داك داك گو محدود به جست وجوي وب نيست، 
زيرا اپليكيشن تلفن همراه آن بيش از هر زمان ديگري محبوب شده 
است. اين موتور جست وجو هفته گذشــته در نمودارهاي اپ استور 
iOS در گروه اپليكيشن هاي رايگان به باالترين رقم يعني 7و در ميان 
اپليكيشــن هاي كاربردي )utility apps( به رتبه يك رسيده است. 
موفقيت داك داك گو در گوشــي همراه، پس از گوگل، آن را به رتبه 
2سهم بازار موتور جست وجوي موبايل رسانده و بينگ و ياهو را پشت 
سر گذاشته است. داك داك گو رســماً موتور جست وجوي شماره2 

گوشي هاي 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 جست وجو در دسكتاپ وجود دارد، 

چراكه بيشتر جست وجوها در گوشي هاي هوشمند انجام مي شود.
هر طور كه نگاه كنيد، داك داك گو نرخ رشدي را تجربه مي كند كه در 
تاريخ 12ساله اين موتور جست وجو مشاهده نشده است. اين موضوع 
نشان مي دهد كه اين اتفاق بخشي از يك تغيير بزرگ تر است؛ حركت 
به ســمت پلتفرم هاي اهميت دهنده به حريم خصوصي. نكته مهم 
فروش داك داك گو نسبت به ساير موتورهاي جست وجو، ويژگي هاي 

حفظ حريم خصوصي آن است. 

رقباي واتساپ هفته 
گذشته پس از آن كه 
اين برنامه پيام رسان 
اعالم كرد كه برخي از داده هاي شــخصي كاربران را با شركت 
مادر خود يعني فيســبوك به اشــتراك مي گذارند، با افزايش 
چشمگيري در جذب كاربر روبه رو شدند. به گزارش بيزينس 
اينسايدر، واتساپ در تاريخ ششــم ژانويه )17دي( به كاربران 
اعالم كرد كه بايد اجازه دهند، فيسبوك و شركت هاي تابعه آن 
قبل از هشتم فوريه )20بهمن( داده هاي موجود آنها در واتساپ، 
ازجمله شماره تلفن و مكان ها را جمع آوري 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 مي گذارد و اعالم كرد كه اين تغيير به هيچ وجه 
بر حريم خصوصي پيام هاي شما با دوستان يا خانواده تان تأثير 
نمي گذارد. با اين حال بسياري شــك دارند كه چنين چيزي 
حقيقت داشته باشــد و به همين دليل نوعي كوچ همه جانبه و 
سراسري از واتساپ به ديگر پيام رسان هاي فعال در دنيا شكل 
گرفته است. واتساپ به همين خاطر 3 ماه 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 2 ميليون افزايش پيدا 
كرده كه رقم قابل توجهي به حســاب مي آيد. در روزهاي اخير 
واتساپ حتي شروع به انتشار آگهي در روزنامه ها درباره حفظ 

حريم شخصي كرد.

رشد عجيب سيگنال
پس از اين اعالم، داده هاي شركت تحليلي Sensor Tower نشان 
مي دهد پيام رسان »سيگنال«، يك سرويس پيام رمزگذاري شده 

شــاهد افزايــش كه رقيبي براي واتســاپ محسوب مي شود، 
چشــمگير تعداد كاربران 

بوده اســت. نماينده 

Sensor Tower مي گويد: »از ششــم تا دهم ژانويه، سيگنال 
تقريبا 7ميليون و 500هزار نصب جهاني در اپ استور و گوگل پلي 
داشته است.« پيام رسان تلگرام حتي تعداد بيشتري از كاربران را 
به سمت سرويس هاي خود كشانده است. بين ششم و دهم ژانويه، 
9ميليون كاربر جديد به اين پيام رسان اضافه شده اند كه اين عدد، 
91درصد رشد نسبت به هفته پيش را نشان مي دهد، به گونه اي 
كه اين پيام رسان، هم اكنون در فروشگاه هاي گوگل پلي و اپ استور 
رتبه دوم نصب را به خود اختصاص داده است. براي هر دوي اين 
برنامه ها، بزرگ ترين بازار رشد، هندوستان بود. سيگنال بيش از 
2ميليون و 300 هزار 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 سي ان بي سي، 
واتساپ مي گويد: »ما از بسياري از افراد شنيده ايم كه در مورد 
به روزرساني اخير سردرگم شده اند. اطالعات غلط زيادي باعث 
نگراني شده اســت و ما مي خواهيم به همه كمك كنيم، اصول 
و حقايق ما را درك كنند.« اين به روزرســاني ها به طور خاص 
به ويژگي هايي مربوط مي شــود كه به كاربران امكان مي دهد 
از طريق واتســاپ پيام و تعامل داشته باشــند. سال گذشته، 
فيسبوك اعالم كرد، مشاغل مورد استفاده از واتساپ مي توانند 
با استفاده از زيرساخت ميزباني امِن فيسبوك، گفت وگوهاي 
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 به وجود آمده پاســخ داد: »از همه كساني 
كه تماس گرفته اند متشــكريم. ما هنوز در تالش هستيم تا با 
برقراري ارتباط مستقيم با هرگونه ســردرگمي مقابله كنيم. 
واتساپ حساب هيچ يك از كاربران را در روز هشتم فوريه معلق 
يا حذف نخواهد كرد و ما تا بعد از ماه مه برنامه هاي كاري خود 
را بازخواهيم گرداند.« واتساپ اما همچنان مي كوشد تا خود را 
از زير فشار افكارعمومي خارج كرده و كاربران را راضي به ادامه 
كار با اين پيام رســان كند. آنها ديروز هم دســت به قلم بودند 
و در وب ســايت خود بار ديگر توضيحاتــي را ارائه كردند: »ما 
مي خواهيم روشن كنيم كه به روزرساني سياست هاي مان 
به هيچ وجه بر حريم خصوصي پيام هاي شــما با دوستان 
يا خانواده هاي تــان تأثير نمي گــذارد. در عوض، اين 
به روزرساني شــامل تغييراتي در رابطه با پيام رساني 
مشاغل در واتساپ مي شود كه آن نيز اختياري است 
و شفافيت بيشتري در مورد اين موضوع كه ما چگونه 
داده ها را جمع آوري و استفاده مي كنيم، وجود دارد.«

تالش واتساپ براي بقا
پيام رسان واتساپ مي كوشد تا از سياست هاي جديد خود دفاع كند

نخســتين نمايش آزمايشي 
ويرجين اوربيت براي پرتاب 
موشــك حامــل ماهــواره 
توســط هواپيمــا، در  ماه مه 
ســال 2020انجام شــد كه 
به دليل درست عمل نكردن 
موتور موشك، آن عمليات با 

شكست روبه رو شد

عمادالدين قاسمي پناه
خبر نگار

ساسان شادمان منفرد
خبر نگار

زهرا خلجي
خبر نگار
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روزنامه نگار با اصول 
 سخت اســت نوشتن 
از كسي كه از اين دنيا 
رخت بربســته است و 
گفتن از او كه احســاس بر آن دخيل نشود؛ شيده اللمي 
روزنامه نگار پرتالش و صاحب سبك ناباورانه از اين دنياي 
نامرد رفت. آنچه از او مي توان گفت كم نيست اما براي من 

او يك روزنامه نگار بااصول بود.
 خط و روش و مشي خاصي را در روزنامه نگاري براي خود 
پايه گذاري كرد. اصول او اين بــود كه روزنامه نگار بماند و 
اگر قرار است در سلسله مراتب تحريريه پستي داشته باشد 
جايي باشد كه بتواند صداي مردم را منعكس كند و منتقد 
روش ها و تصميم ها باشد، نه جايي كه بايد مراقبت كند از 
تنظيم روابط بين رسانه و نهادهاي مربوطه. و يا اينكه وقتي 
در رسانه اي از او دعوت به همكاري شد مي گفت براي من 
مهم تر 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 حرفه اي اصل و اولويت اول بود. او تالش كرد 
كه روزنامه نگار تخصصي باقي بماند. ياد او در كنار شيوه 

كارش، ماندگار و باقي مي ماند.

قرارمان ساعت10، صبح يك روز 
زمستاني

از  فقــدان، يكــي 
عجيب ترين حاالت 
آدمي است. داشتن 
كســي، عادت كردن به چيزي، زندگي كردن با آدم هاي 
عزيزي و ناگهان از دســت دادنشان. فقدان، هجوم مطلق 
ازدست دادن است. تنهاشدن و برگشــتن به  خود، بدون 
آنچه پيش از آن، با رگه هايــي 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 مي نشيند و 
آرام آرام پيش مي رود، بزرگ و بزرگ تر مي شود و بعد، چنان 
مي گسترد كه ديگر، به چشــم نمي آيد، حس نمي شود. 
فقدان، مي شــود خود آدمي. مي شود آنچه براهني شاعر، 
روزي به آسماني تشبيه كرده بود كه فوج به فوج پرندگانش 
را از ياد مي برد؛ آســماني با حفره هــاي عميق و ابرهايي 

سوراخ كه ديگر هيچ قت پر نخواهند شد.
از دست دادن، خالي شدن از وجود و حضور كسي كه پيش 
از اين، با صدايــش، تماس هاي تلفنــي اش و خاطره اش 
زنده بوده، خالي شــدن از همه چيز است. »جولين بارنز«، 
نويسنده انگليسي، حس آدم هاي مانده از مرگ، آدم هاي 
واپس مانده از مرگ ديگري را چه خوب نوشــته اســت: 
»وقت هايي كه چيزي مي افتاد يا مي شكست يا گم و گور 
مي شــد، به خودم قوت قلب مي دادم: 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 شيده جان، االن نه وقتش بود، نه شرايط مناسبي براي 
رفتن. قرار بود هنوز هفته اي يكي دوبار زنگ بزني و اميد 
بدهي و عشــق بدهي و خنده و بگويي: »غصه نخور الناز، 
كارها درست مي شود، دنيا به يك قرار نمي ماند.« اما چرا 
هنوز دنيا به قرار خودش اســت و با تمام توان و قطعيت، 
همانطور كه خودت بودي، بي چون و چرا و اما و ســؤال، 
تو را از ما گرفته اســت؟ دنيا بدجور به قرار خودش است 
شــيده جان. تو رفته اي، ما مانده ايم. اين تنها حقيقت اين 
روزهاست و من مثل هميشه يك سؤال از تو دارم و انتظار 
براي راهنمايي و كمك هاي هميشــگي ات؛ اين ديگر چه 
دنيايي است شيده؟ تا كي قرار است عده اي بروند و عده اي، 

خيلي واضح و آشكار سوگوار بمانند؟ 
يادم است روزي كه استادقندي فوت كرده بود در يادداشتي 
نوشتي: »تقديم به استاد نديده ام.« از او ياد گرفته بودي، 
بي آنكه ببيني اش و من بارها تو را ديدم و بارها ياد گرفتم. 
يادت است وقتي به روزنامه شهروند رفتيم، صندلي كنار 
پنجره را پشت آن ميز قهوه اي انتخاب كردي و گفتي: من 
بايد وقت نوشتن، چشمم به آسمان و درخت و پرنده باشد؟ 
راست گفته بودي؛ هربار، وقت نوشــتن آن گزارش هاي 
درجه يك بايد به آسمان خيره مي شدي تا ليد دلخواهت 
بيايد روي كاغذ و بعد خوشحال داد مي زدي: پيدا كردم، 
ليدم را پيدا كردم. بعد مي رفتي در پارك روبه روي روزنامه 
قدم مي زدي و گــزارش  را بلند مي خوانــدي. مي گفتي: 
هميشــه گزارش هايت را بلند بخوان، خودت مي فهمي 
چقدر تأثير دارد. مي گفتي تنبلي نكــن اما من هنوز هم 
تنبلي مي كنم 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 مي نويسم. 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 نامه  كوتاهم نوشتي: 
»خدا مي داند كه بريــدن و رفتن خيلي ســخت بود. اما 
چاره اي نبود.« حاال خدا مي داند كه نبودنت چقدر سخت 
است و چقدر ما چاره نداريم و چقدر جاي آن ذهن خالق و 
قلم عالي ات بين ما خالي است. حاال ما تو را از دست داده ايم. 
ما تو را براي هميشه از دست داده ايم و فقدان، كار خودش 
را كرده است. راه خودش را رفته است. مثل تو كه هميشه 

كار خودت را مي كردي و راهت، مشخص بود.
راســتي! زهرا و افشــين گفتند براي قرار صبحانه امروز 
)سه شنبه( كه از هفته پيش هماهنگ كرده بوديم، آماده اند. 
من هم هســتم. اين را در گروه چهارنفره  مان نوشته ايم. 
منتظر جواب تو هســتيم. بيا و با لبخنــد بيا. حرف هاي 
تازه اي برايت دارم. برنامه هاي تازه براي گزارش هايي كه با 
وسواس ويژه خودت، ذره ذره يادم دادي. زودتر بيا. قرارمان 

ساعت10، صبح يك روز زمستاني.

چطور از تو بنويسم
مي گويند از تو بنويسم 
و براي تو؛ عجيب ترين 
كار دنيــا! مي دانم كه 
ما زياد نوشــته ايم شــيده؛ از تلخي ها، غم ها، شادي ها، 
پيروزي هــا، و از مردم. بارها اشــك ريخته ايــم و از درد 
نوشته ايم و گاه گاه لبخند بر لب از اميد گفته ايم و روشني. 
ما روزنامه نگاريم شــيده، كارمان نوشتن است. واژه ها در 
مغزمان و قلم در دســتمان همواره در رقصند. سوژه ها در 
تار و پود زندگي مان در رژه اند. اما تو يادت مي آيد چندبار 
توانســته اي واژه را و قلم را به كمك بگيــري و از رفيقي 
بنويسي كه خودش شده ســوژه نوشتنت؟ اگر نوشته اي، 
مي شــود بگويي چطور كلمه ها را كنار هــم چيده اي كه 
آراسته باشند و زينت  داده شده و معنادار؟ چگونه در قاب 
كالم نشانده اي واژه ها 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 
مي گويم چه بنويس، از مرگ اما، نه!« حاال بگو تقصير من 
چيست شيده جان كه اين بار بايد از مرگ بنويسم، از كوچ 
بي خبر، از سفر ناگهاني و بي بازگشت؟ اصال چطور بايد از 
»تو« بنويسم كه پرچمدار شور بودي و اميد به زندگي در 
ميان هم نســالن روزنامه نگار من؟ بلند شو شيده و به من 
ياد بده چطور از دفن يك دنيا نشاط و اميد و تالش بنويسم 

بي آنكه نگران بي معنا شدن واژه ها باشم. 
بلند شو شيده!

صندلي خالي 
 ما امــروز عزاداريم. 
عزاي مــا، تنها اندوه 
يك جاي خالي نيست 
كه بودنش برودت خالي ماندن يك صفحه اجتماعي گرم 
را پر مي كرد. ما سياه پوش يك نويسنده ايم؛ نويسنده اي 
كه نوشته  اش، كارستان روايت را چون رود هاي جاري در 
در ه هاي صعب، به سرانجام سهل ساحل مي رسانند. او براي 
نسل ســخت جان روزنامه نگاري امروز، ردي از بايستگي 
را بســت. اين موفقيت بزرگي براي اين شــغل كوچك 
شده اســت كه كســي را به صفت كمياب گزارش نويس 
اعال بشناســند. و حاال ما الل و ملول. معذب و معزول در 
بهت بي جواب ماندن هر پيام براي نوشــتن يك گزارش 

نشسته ايم.
 او آخرين گزارش خود را روي ميز سردبير گذاشته است. 
اگر گزارش نزديك ترين مرز روزنامه و كتاب، ناداستان و 
داستان، واقعيت و حقيقت، َمجاز و ُمجاز، تغيير و تحول و 
روزنامه نويس و داستان نويس باشد، آن را كه در واقعيت 
زمين به شــماره 55، رديف 243، قطعه 326بهشــت 
زهرا)س( به حقيقت آسمان سپرديم، نويسنده اي بود كه 
وسوسه بزرگ تخيل را به بهاي بزرگ تر تحمل، طاق زد تا 
تصور كودكانه ما را از جهان پي زده پيراموني پرپر كند. او 
از اندك نويسندگان روزنامه هاي 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. 

اگر چه در گور بخوابد.
بزرگي كلمه اي كه نوشت، از آن بود كه داستان ننوشت. 
گزارش نوشت. نه در قفســه كتابخانه ها كه در پيشخوان 
روز نامه هــا، در پا خورترين پايگاه نوشــتن. با بعيد ترين 
تصويري كه روزنامه هاي فارســي در دهــه 90 از جنوب 
زندگي ساخته اند. او توانست رهگذران هراسان از واقعيت 
را وادار به خم شــدن در برابر واقعيت كنــد. در زمهرير 
تبعيد روزنامه ها به تاريكخانه دكه ها او باعث شــد كه از 
ناي بي نواي نازك كاغذي روزنامه ها، صداي زندگي بلند 
شــود. نمونه ممتازي براي راز بزرگ گزارش كم نقص تا 
سال پاييني هاي دانشــكده روزنامه نگاري دليل محكمي 
براي انتخاب روزنامه نگاري براي سال بااليي ها بياورند. تا 
مديران و سردبيران در برابر معتادان شبكه هاي اجتماعي 
تصويري عيان از قدرت فراموش شده رسانه هاي مسن در 
ميدان هاي شهر نمايش دهند. كارش پشت را به تير و سر 
به دوران مي كشاند. خواب گران شهروندان به خواب در 
گور ها آشفته شده بود. دســتاوردي بزرگ براي روزنامه 
كه صفحه اش 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 روزنامه نگاري امروز، گران تمام شد. گراني 
اين درگذشت از دســتاويز سرگذشت نيست. از حسرت 
ابدي براي صندلي هميشه خالي يك گزارش نويس است.

همسايه پر توان و تالش در تحريريه
1. خورشــيد: در    
لغتنامه دهخدا آمده 
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 مي شد بر زواياي پنهان موضوعات 
روز كشور. شيده اللمي، جزو اندك روزنامه نگاران موفق در 
حوزه گزارشگری تحقيقي به شمار مي رفت و راز موفقيتش 
هم در مردمي بودنش بود. او در تهيه گزارش ها يا مديريت 
گزارش  هايي كه به خبرنگاران مي سپرد، خود را جاي مردم 

مي گذاشت تا بداند كه انتظار چيست و هدف كجاست.
از زماني كه اللمي را شناختم، كمتر از 10سال مي گذرد. از 
همان ابتدا متوجه شدم روزنامه نگاري مسلط بر حوزه هاي 
اجتماعي و شــهري اســت؛ چه آنكه ارتباطــات قوي با 
كارشناســان، نخبگان و مسئوالن داشــت و چه با اطالع 
كامل، درنشســت هاي خبري، برنامه ها و مراسم صحبت 
و البته مطالبه مي كرد. بي اغراق مي توان گفت كه شــيده 
اللمي، هم دانش ارتباطات و روزنامه نگاري را داشت و هم 
درباره مسائل بهداشت و درمان، آلودگي هوا، آسيب هاي 
اجتماعي، آمــوزش و پرورش، مديريت شــهري، ميراث 
فرهنگي، بحران و جامعه، اطالعات به روز شــده اي كسب 

كرده و مي كرد.
2. اللم: اللم روســتايي از توابع بخش مركزي شهرســتان 
صومعه سراي گيالن است؛ جايي كه به نوعي زادگاه مادري 
من نيز به حســاب مي آيد يا مي توان گفت كه دســت كم 
در همسايگي روســتاي مادرم در صومعه سرا و فومن قرار 
دارد؛ دياري با مردم خونگرم، صبور و مهمان نواز؛ دياري كه 
بزرگاني از عرصه هاي دين، معرفت، فرهنگ، علم و ورزش را 
نه تنها به ايران كه به كل دنيا معرفي كرده است. چهره هاي 
دوست داشتني كه آثاري را به عنوان الگوي پرورش نسل ها از 
خود به جاي گذاشته اند؛ آثاري كه براي شان خون دل خورده 
شده اســت. در اين بين، شــيده اللمي نيز با ريشه هايي از 
همين ديار، الگويي موفق در حوزه ارتباطات، رسانه و مهم تر 
از همه تهيه گزارش هاي تحقيقــي خواهد بود و مي توان از 

آثارش به نيكي ياد كرد و بهره مفيد برد.
با او از زماني كه دبيري سرويس جامعه روزنامه همشهري را 
برعهده گرفت، 10ماهي در تحريريه همسايه بودم. اللمي در 
اين مدت، براي آنكه مخاطبان را با موضوعات مرتبط به ويژه 
كرونا آشنا كرده و اخبار دقيق  مربوط به بيماري كوويد-19را 
منعكس كند، انرژي فراواني مي گذاشت. اعتقادش بر اين بود 
كه در راه اطالع رساني براي مبارزه با كرونا نبايد ذره اي از كار 
دريغ كرد. اللمي بي درنگ مسئوليت صفحه مختص به كرونا 
در همشهري را پذيرفت و بي شك در كنار همكاران سرويس 
جامعه به خوبي از عهده اين مسئوليت برآمد. با او اين اواخر بر 
سر موضوع تهيه گزارش هايي كه بتواند در آستانه قرن جديد 
و سال 1400 نشاط به جامعه تزريق كند، همفكري مي كردم. 
اما افسوس كه دنيا بازهم ناگهان روي ناخوش خود را نشان 
داد تا همسايه متين، محترم، حرفه اي و پرتالش ، از بين مان 

برود و غمي سنگين بر دل مان بنشاند.
روحش شاد

بهترين يادبود او ادامه روش اوست
 روزنامه نگاري ايران 
گرفتــار جوانمرگي 
اســت. جوان هــا به 
رسانه ها مي آيند و مدتي روزنامه نگاري مي كنند و سپس 
با عنوان »روزنامه نگار ســابق« به حرفه هــاي ديگر كوچ 
مي كنند. همين وضعيت اهميت فرد فرد روزنامه نگاراني 
را كه در رســانه ها مي مانند و تجربه مي اندوزند و در حرفه 
خود به پختگي مي رسند، دوچندان مي كند. شيده اللمي، 
يكي از اين دست روزنامه نگاران بود كه افسوس از ميان ما 
رفت؛ اللمي 2دهه روزنامه نگاري حرفه اي كرده بود، نگاهي 
پژوهشي به روزنامه نگاري داشت و به درجه اي رسيده بود 

كه در هر رسانه اي مي توانست ستون اتكا باشد.
كار رسانه كاري اســت نيازمند تجربه  و روزنامه نگار با فراز 
و نشيب هايي كه در فعاليت حرفه اي پشت سر مي گذارد، 
به تدريج و ذره ذره پخته و كاركشــته مي شــود. هريك از 
روزنامه نگاراني كه به اين درجه مي رســند، به سرمايه اي 
در نظام رسانه اي تبديل مي شــوند كه وجود يكايك شان 

غنيمتي گرانبهاست.
 در شــيده اللمي نيز همان صفات و خصايل مجرب بودن 
و پختگي را مي شــد ديد: اول اينكه روابط بين رويدادها را 
به درستي تشخيص مي داد و تحليلش از سطح روزمره باالتر 
مي رفت و مي دانســت كه روزنامه نگار بايد از چه زاويه اي 
به وقايع نگاه كند. خير عمومي و منافع مردم را در كارش 
درنظر مي گرفــت و از همان دوران خبرنگاري اش ســعي 
مي كرد راوي ستمديدگان و آســيب پذيران و روايت هاي 
كمتر شنيده شده باشــد. البته كار به همين جا ختم نشد 
و بعدتر، تحليل و تبيين چرايي ماجراهــا هم در كنار كار 
توصيفي و ميداني برايش اهميت پيدا كرد. سال هاي بعد 
كه به مدارج باالتري در تحريريه ها رسيد، تالش كرد همين 

نگاه را بين خبرنگاران ترويج كند.
دوم اينكه اللمي روادار بود و در عين اقتدار، عادت داشت به 
روحيه دادن به همكاران و همدلي با آنها. اهل وصل كردن 
آدم ها به يكديگر بود، ســعي مي كرد كارها را به هر ترتيب 
كه مي شود پيش ببرد و راه حلي براي مشكالت پيدا كند. 
معموال انرژي اش در كار ته نمي  كشــيد و در ســخنان و 
رفتارش، آشكارا شور و شوق كاركردن و اجراي برنامه هايي 
را كه در سر داشت، نشــان مي داد. سومين خصلتي كه در 
اللمي به چشم مي خورد، عالقه به كارگروهي و فعاليت هاي 
صنفي بود. اگر كاري براي كمك به صنف روزنامه نگاري و 
ارتقاي آن از دستش برمي آمد، دريغ نمي كرد. در كارهاي 
گروهي، اگر نظري داشــت، با اصرار مي گفــت اما پس از 
نتيجه گيري گروهي، سعي مي كرد همان مسيري را طي 
كند كه جمع تصميم گرفته بــود. تجميع اين صفات، كار 
او را به نمونه اي از روزنامه نگاري تبديل كرده بود كه براي 
رسانه هاي ايران الزم اســت؛ آن سنخ فعاليت حرفه اي كه 
در نســل هاي قبلي روزنامه نگاري ايران رايج تر بود اما در 
نسل هاي بعد، از قدر و منزلتش كاسته شد. شايد بهترين 
تجليل و يادبود براي او، ادامه آن نوع روزنامه نگاري اي باشد 

كه پيش گرفته بود.

 »بگذار در همسايگي 
مــرگ، آواز زندگي 
بخوانيــم.« آخرين 
ســوژه اي كه بين ما در اين ســرويس اجتماعي داغ ديده، مزه 
شــيريني داشــت، همين بود كه در روزگار اخبار خاكستري، 

زندگي را روايت كنيم؛ شيرين، سفيد، ساده.
اين حرف ها خيلي نزديك است. درست يك روز قبل از رفتنت. 
»رفتنت«!؟ نوشتنش هم آسان نيســت. تو خودت مي داني كه 
مجال ندادي حتي بغض كنيم، سينه ناآرام مان خشكيده از اين 
داغ. حسرت ها داريم؛ حسرت آب كردن اين بغض فروخورده كه 
از ديروز جانم را آتش زده، حسرت اشــكي كه بچكانم روي آن 
خاك سرد؛ خاكي كه از همه ما به تو نزديك تر بود آنقدر اشتياقت 
را داشت كه در نبود ما، تو را از همه ما ربود. من اهل باور نيستم. 
بايد روزها و ماه ها در وهم و خيال زندگي كنم تا باور كنم چه بر 

سرمان آمده.
به مرگ نزديك بودي. مي دانستي اما سنگ صبور شدي. آنقدر 
قوي ديدمت كه آوار همه گرفتــاري و دردهايم را روانه تو كنم. 
مي شــنيدي. تا آخرش. بعد يك جمله مي گفتــي مثل آبي بر 
آتش. تمام مي شد. آرام مي شدم. چه مي دانستم. خاموش بودي 
و مقاوم. تو »فرمانــده« بودي. فرمانده مي خواندمت. شــاكي 
مي شدي: »نه. اينجا پادگان نيست. ما همكاريم، همكار.« اما تو 

فرمانده بودي. فرمانده اي كه همه مصايب كار و زندگي شخصي ما 
را طوري هدايت مي كردي كه هيچ كدام قرباني آن ديگري نشود 

و آب از آب تكان نخورد.
به جز چند جمله كوتاه درمورد تنهايي، از تو گاليه اي نشنيدم: 
»تنهايي سم است.«، »تنهايي خوره اســت.«، »تنهايي خوب 
نيســت.« باقي همه دغدغه كار بود. خودمان را گزارشــگران 
مصيبت مي خوانديم، بعد تلخ مي خنديديم. غصه مي خورديم. 
اولش مي گفتيم بيچاره ما كه ديگر دست و دلمان مي لرزد براي 
نوشتن خبر بد. بيچاره ايم كه خبر خوب نداريم. بعد مي گفتيم 

نه. بيچاره مردم.
 بيچاره آنهايي كه اين اخبار بد را مي خوانند. ســال ها از ويراني 
نوشــتيم، اما ويراني لعنتي هميشــه از ما ســبقت مي گرفت. 
روزهاي خاكستري ديگر به سياهي مي زد زير آوار اخبار دودزده، 
كروناگرفته، سفره هاي خالي ميليون ها آدم و هزار درد بي درمان 
ديگر تصميم گرفتيم به دنبال زندگي برويم و از آن بنويســيم. 
قرار شد در اين برزخ نااميدي، رد پاي مردمي را دنبال كنيم كه 

گوشه اي از اين خاك، گرم زندگي مي كنند.
 يك روز قبل از رفتنت از روياهــاي دور حرف زديم و اميدهاي 
كوچك براي چشــيدن طعم شــيرين زندگي و كار در دنياي 
روزنامه نگاري. چه شــوقي در صدايت بود؛ صدايي كه يكســره 
پژواك اميد شــده بود و زندگي. مــن كدام را بــاور كنم؟ آن 
حرف هاي سراسر اميدواري و حس بي نهايت بودنت را، يا كابوس 

رفتنت را!؟

حيــران  كلمه هــا 
مانده اند، با هم چفت 
نمي شوند و كنار هم 
نمي مانند. حروف عصيان زده اند، مــدام فرار مي كنند، 

فرمان دادن به جمله ها ناممكن است.
شيده جان، ما در غياب تو ميان همه حس هاي ويرانگر 
تنها و سرگردان مانده ايم؛ آنقدر تنها كه با دست هايمان 
هم بيگانه ايم و آنقدر سرگردان كه از قابي كه عكس تو را 
در خودجاي داده نگاهمان را مي دزديم؛ همان قابي كه 
لبخند تو را در خود دارد و مي خواهد به ما يادآوري كند 

كه در ميان مان نيستي.
 چطور مي شود از نگاه درخشان و لبخند بي نظيرت نوشت 
وقتي ميان هجا كردن فعل رفتــن از درماندگي زبان به 
كام ما گره خورده و بغض راه گلويمان را بسته تا در انكار 
واقعيت ناتوان تر از هميشه ميان خاطرات و نوشته هايت 

سرگردان بمانيم.
ميان اين همه بهت و ناباوري چطور مي شود به نشنيدن 
صداي پرمهــر و نديــدن لبخند بي نظيــرت خو كرد؟ 
وقتي ســنگيني لحظه ها روي دوش تك تك ما بيشتر 
 و بيشتر مي شــود و گفتن از تو تنها تســالي ما در اين 

روزهاست.

صداي گام هايت كه دور و دورتر مي شوند در گوش مان 
به وزش نســيمي مي ماند كه دلتنگــي را تنيده در مه 
رقيق صبحگاهــي از درز پنجره ها از ميــان ديوارهاي 
سنگي بر نگاه هاي مبهوت مان سرازير مي كند و ما هنوز 
بر ناباوري مان مصمم هســتيم تا نبودنت را باور نكنيم و 
بي تو بودن را تاب بياوريم؛ چرا كه هنوز نتوانســته ايم به 

ديدن جاي خالي ات خو كنيم.
شيده عزيز، جايت ميان جان هايمان همچون سياه چاهي 
است كه راه را بر نفس هايمان تنگ كرده و نديدن رويت و 
نشنيدن صداي دلنشين و پر انرژي ات ما را در غمي عميق 

فرو برده است.
نيســتي كه ببيني ناباورانه روزهاي نبودنت را با بي تابي 
ســپري مي كنيم و نگاهمــان هنوز در جســت وجوي 
نشــانه هاي مهر بي كرانت بر خاك سردي دوخته شده 
كه نامت را همچون ســتاره اي در چارچوبي كوچك بر 

خود دارد.
شيده جان، آسودگي ات آرزوي همه كساني است كه از 
صميم قلب دوســتت دارند، ما تو را با همين آرزو بدرقه 
كرده ايم و بدرقه مان اگرچه در برابــر بزرگي ات ناچيز و 
اندك بود، اما يادمان مي ماند كه چقدر خوب بودي و چه 
خوش درخشيدي و نگاهت، آن نگاه درخشان، هميشه 
جايش ميان ما خالي خواهد ماند و لبخند بي نظيرت از 

زيباترين لبخندهايي بود كه در ياد ماست.

حامد فوقاني
دبير شهري روزنامه همشهري

سعيد اركان زاده يزدي
روزنامه نگار

عليرضا محمودي 
روزنامه نگار

فرمانده اي در سكوت

 ما تو را 
بدرقه می کنیم
جمعی از روزنامه نگاران از شيده اللمی می گويند

براي آن نگاه درخشان و لبخند بي نظير

تنها خاطرات است كه مي ماند
فقدان حضور آدم ها، آدم هايي 
كه هر روز با آنها در تماس و 
در ارتباط بوده اي، حفره اي 
در چشم هايت ايجاد مي كند كه هيچ گاه پر شدني نيست. به تجربه دريافته ام؛ 
سال ها بعد كه حتي چهره و ريتم صداي درگذشتگان را از ياد برده اي، جاي آن خأل 
هميشگي را حفره اي سياه پر مي كند، سياه چاله اي كه انگار خاطرات تو را ذره ذره 
مي بلعد. زماني مي رسد كه يك صحنه تخت و تاريك، مملو از خأل نبودن آدم ها 
را پيش چشم داري و فقط نام هايي گنگ و مبهم در ذهنت باقي است؛ بي هيچ 
تصويري، صدايي و حتي خاطره اي. آنگاه تنها؛ داوري  تو از جمع آن آدم هاست كه 
بر زبانت جاري مي شود. به ضرورت سن و سال و رسم زمانه؛ روزگاري را سپري 
مي كنيم كه دوستانمان يكي يكي به سياه چاله خاطرات پا مي گذارند و از ميان مان 
مي روند اما در اين ميانه، داوري قلب و زبان مان از بعضي هاي شان سراسر مهرباني 
است و تأسف. تأسف از نبود نگاهشان، تأسف از پايان آن همه شور زندگي.»شيده 
اللمي« از همين دسته اســت، او را با نگاه متفاوتش و البته شور بي پايانش براي 
زندگي به ياد خواهيم آورد؛ شــوري كه او را وامي داشت حتي در گورستان هم 
به جست وجوي سوژه زندگان باشــد. نگاه متفاوتي كه تيغ تيز انتقاد را، بدون 
رودربايســتي، به روي عملكرد خود و همكارانش، در يكي از بزنگاه هاي تاريخ 
معاصر، مي كشيد. اما عاقبت داستان زندگي همين است كه مي دانيد؛ هستي و شور 
مي پراكنيد ولي سرانجام در يك لحظه سكون است و سكوت. ديگر هيچ نيست؛ 
در مجاورت مرگ و نبودن آدم ها، اين شماييد كه با آن خأل خاطرات تنها مانده ايد. 
اصال عادالنه نيست؛ چون در ساحت مرگ، جست وجوي عدالت امري پوچ و بيهوده 

است، زيرا مرگ به همين اندازه ناعادالنه و بي رحمانه است.

سروش خسروي
روزنامه نگار

يادآوري به »من« در يادكرد »تو« 
 شماره دبير سرويس جامعه را 
گرفتم تا بگويم مطلب اصلي اي 
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 فعاًل 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 سال هاي تقريباً دور 
شنيده بودم اما جايي همكاري نكرده بوديم. دانستم كه همكار شده ايم و من 
خبر نداشته ام. 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 صفحه اي 
از گروه جامعه نخواند. ديروز كه يادنوشت دوست گرامي جناب علي شاكر را 
خواندم، دانستم كه اين داشته ها حاصل تالش و مطالعه و سلوك حرفه اي و 
شاگردي كردن نزد بزرگان بوده است؛ هيچ اتفاقي، اتفاقي نيست. من هيچ وقت 
شيده اللمي را نديدم اما تا زنده هستم، او با همان صداي حرفه اي محترم متين 
مسئول، در ذهنم زنده است؛ شايد تا لحظه اي ديگر و شايد تا سال ها بعد. اينها 
را نوشتم كه حق او به گردن انسان را گزارده باشم؛ حتي اگر در حد همين چند 
نفس يادآوري باشد. سال ها پيش در ترانه اي نوشته بودم »شايد همين يه نفس 
/ شايد همين يه سالم / شــايد همين يه نگاه / شايد همين يه كالم...« و حاال 
دارم به خودم يادآوري مي كنم كه گاهي فرصت ما براي خوب ماندن، به قدر 
پاسخ گفتن به يك تماس تلفني ست؛ »... حساب كتاباي ما / حساب كتاب نداره / 
سؤال ساده اي يه / ولي جواب نداره / تا چش به هم بزني / رسيده وقت سفر / بايد 

بذاري بري / يا من، يا تو، يكي پر...«.

ابراهيم اسماعيلي
شاعر و منتقد ادبي

جواد دليري 
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 اين هم از شانس ماست. جايي زندگي مي كنيم 
كه سرعت آوار شــدن حوادث و بمباران شدن با 
اخبار در آن وحشتناك است. هنوز به خبر و اتفاقي 
واكنشي نشان نداده و هضمش نكرده اي، خبر بعدي از راه مي رسد. فريد زكريا 
يك بار گفته بود خاورميانه جايي است كه تاريخ در آن توليد مي شود اما مصرف 
نمي شود. طبيعتا اين معنا را مي شود به برخورد ما با خبر هم تعميم داد؛ اينجا 
كه هستيم آتشفشان توليد اخبار است اما كسي طرفي از آن نمي بندد. نه عبرتي 
نه كسب تجربه اي. براي همين شايد مرور اخبار اينجا هم الزم و هم بي فايده 
است. الزم اســت چون خبرهاي تازه تازه اجازه نداده اند روي رويدادها كمي 
بيشتر تامل كنيم. بي فايده اســت چون، تا اينها روايت شود، اتفاقات ديگري 
افتاده و اخبار ديگري از راه رسيده و مرور رويدادها شبيه خواندن روزنامه اي 
قديمي است؛ بي مزه و كسالت بار. تازه فقط اين هم نيست. مسئله اين است كه 
درباره بسياري از آنچه روي مي دهد زياد نمي شود و نبايد گفت. بشود و بگويي، 
به تريج قباي كسي هم برنخورد، كي مي خواهد گوش كند. كيست كه اهميت 
بدهد. براي همين هم اينجا چند رويداد از دي ماه را براي مرور انتخاب كرده ام 
كه مهم ترين نيستند. نه عجيب ترين و نه چيز ديگر. شايد انتخاب شان فقط 
از اين رو كه بوده مي شده چيزكي درباره شان نوشت. كه به گمانم ارزش كمي 
تامل بيشتر داشته اند و اميدوارم به كسي برنخورد و اميدوارم توجهي جلب كند 

و... اما و اگرهاي ديگر. گرفتاري شده ايم!
يكي از سوژه هاي خفه كننده اين  ماه كه هنوز هم دست از سرمان 

برنداشته آلودگي هواست. بايد اعتراف كنم كه ترسناك تر از خود اول
اين آلودگي، كه سال هاست با سرماي هوا پيدايش مي شود و با 
پايان زمســتان كاهش پيدا مي كند تا سال بعد، شــيوه برخورد با آن است. 
بي تفاوتي و خواب آلودگي غيرمســئوالنه مســئوالن كه باعث مي شود هيچ 
چشم انداز اميدواركننده اي براي حل بحران نداشته باشيم. اينكه راستش را 
نمي گويند و تصميمي نمي گيرند. همه آنچه در سال هاي گذشته درباره بنزين 
بي كيفيت و صنايع آالينده شهرهاي بزرگ گفته مي شد، 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. مي گويند مصرف برق به دليل 
ايجاد مزارع بيت كوين باال رفته و نيروگاه هــا بايد با تمام توان كار كنند و آنها 
مازوت مي سوزانند و دود ناشي از آن شــهروندان را به كام بيمارستان و مرگ 
مي كشد. اگر ســوزاندن مازوت يك در ميان تكذيب شــده، قضيه استخراج 
بيت كوين تكذيب هم نشده. حاال ما مانده ايم و معماهاي الينحلي كه نه كسي 
توضيح درستي برايشان مي دهد، نه خبري از حل و رفع شان مي رسد. راستش 
متوجه نمي شــوم چرا رســانه ها پيگير ماجرا نمي شــوند و تــه و توي آن را 
درنمي آورند. رســانه ها هم يعني همين روزنامه ها و خبرگزاري ها و نه صدا و 
سيما. كاش يكي مي گفت كه مازوت 50سال ديگر تمام مي شود. كه طرح هاي 
محيط زيستي 20 سال ديگر جواب مي دهد. اغلب كشورهاي توسعه يافته تا 
10و نهايتا 20سال ديگر حتي خودروهاي بنزين سوز را كنار خواهند گذاشت. 
آلمان اعالم كرده كه ســال 2020 بيش از نيمي از برق خود را از انرژي هاي 
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.
صحبت هاي اخير فرمانده محترم نيروي انتظامي تهران بزرگ 

درباره انتشار تصاوير ســرقت و درگيري اراذل، اگرچه تازگي دوم
نداشت اما همچنان قابل تامل بود. بايد اعتراف كنم بار اول كه 
خبر را خواندم فكر كردم درست متوجه نشده ام. اما وقتي دوباره آن را خواندم و 
منابع خبر را چك كردم، ديدم، بله! درســت خوانده ام. سردار رحيمي درباره 
انتشار تصاويري كه ذكرش رفت گفته اند: »اين اقدامات تالش افراد مغرض و 
معاند براي تشويش اذهان عمومي است كه با انتشار يك سري كليپ هاي 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 نمي شود. انتظار اينكه منتشركنندگان تصاوير تشويق 
و حمايت شوند كه زيادي خوش خياالنه است، اما اينكه آنها را منع كنيم هم 
طعم گرم و شــيرين آرامش و امنيت را نمي دهد. مردم اين را مي گذارند كنار 
صحبت هاي 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 حرف ها با نقدهايي از طرف كارشناسان حقوقي و فعاالن مدني 
همراه شد. اگرچه ســردار رضايي مرداد همين امســال در ستاد فرماندهي 
يگان هاي ناجا و در ميان همكاران شان گفته بودند: »نيروي انتظامي بايد نقش 
آرامش بخش را در جامعه ايفا كند. هم اكنون رويكرد اجتماعي يكي از مؤثرترين 
تاكتيك هاست كه با اشاعه مردمي بودن پليس در جامعه از طريق رسانه ملي، 
فضاي مجازي و انجام برنامه هاي فرهنگي و مذهبي، توانسته در مواقع بحران 
آسيب ها را كاهش دهد«. تقاضاي ما و احتماال غالب شهروندان اين است كه 
نيروهاي پرتالش انتظامي نقش آرامش بخشي در جامعه را جدي تر بگيرند و بر 

رعايت حقوق اوليه حتي مجرمان، تأكيد داشته باشند.
 و باالخره خبر آخر كه مي خواهم آن را به ثبت نام علي كريمي براي 

انتخابات رياست فدراسيون فوتبال اختصاص بدهم. علي كريمي سوم
بازيكن باسابقه و شناخته شده اي است و نياز به رزومه و معرفي 
ندارد. اينكه با توجه به قوانين و ضوابط مي تواند به عنوان نامزد رياست فدراسيون 
فوتبال در انتخابات مجمع حضور پيدا كند را بايد ماند و ديد. اما اجازه دهيد بگويم 
شخصا خوشحال شده ام كه او قدم پيش گذاشــته است و اگر انتخاب شود هم 
خوشحال تر 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 
ديده ايم. از همين حاال مي توان مطمئن بود كه هر يك از نامزدهاي نام آشناي اين 
انتخابات اگر به رياست فدراسيون برسند، در بر همان پاشنه قبلي خواهد چرخيد. 
علي كريمي حداقل مي تواند در تبليغ براي خودش بگويد كه ســال ها سابقه 
پرانتقاد ورزشــي در كارنامه ندارد. كه منافع مادي و شهرت فدراسيون برايش 
وسوسه كننده نيست. و دلش براي فوتبال مي ســوزد. امتيازاتي كه هيچ يك از 
رقبايش ندارند. تازه اگر مهدي مهدوي كيا هم در كنار علي كريمي قرار بگيرد، 
شايد پس از 20 سال، دوباره فدراسيوني داشته باشيم كه روابط بين المللي فوتبال 
را متوجه مي شود و دغدغه توسعه دارد. البته كه شانس زيادي براي علي كريمي 
قائل نيستم. او حتي اگر تأييد صالحيت هم شود، در ميان البي بازها و رأي هايي 

كه از مسير رابطه بازي و سياسي كاري به دست مي آيند راه به جايي نخواهد برد.
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وت« صفحه يك در تسخير »ماز

مانع، فرهنگي باشد، نه تنبيه بدني 
نظر فعاالن حمايت از حقوق حيوانات

 درباره تازه ترين برخورد با حيوان آزاران چيست؟
آبان ماه امسال در تماسي مردمي اعالم شد كه سگي در رضوان شهر گيالن كشته 
شده است. همين امر باعث شد، مأموران يگان حفاظت به منطقه اعزام شوند 
و مستنداتي جمع آوري كنند تا برخورد با متخلف يا متخلفان صورت بگيرد. 
پس از تحقيقات محلي مشخص شد 2نفر با بي رحمي يك قالده سگ را آزار 
داده و سپس كشته اند. 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 حيوان آزاري را به تحمل ۷4 ضربه شالق در انظار عمومي 

محكوم كرد. اين رفتار البته مسبوق به سابقه است. 

هراس دوباره جنگ 
شايعه درگيري نظامي ايران و آمريكا 

چرا و چگونه شكل گرفت؟
احتمال وقوع جنگ ايران و آمريكا هر چند وقت يك بار باال مي رود. سال 
گذشــته بعد از شهادت سردار قاســم ســليماني، ايران به پايگاه نظامي 
عين االســد 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 افزايش تنش شــده اســت. از سوي ديگر، مقام هاي 

آمريكايي در روزهاي اخير به رسانه ها در اين كشور گفته بودند كه...

 مطالعات كوو ايران
 به صورت شفاف در دسترس است
گپ و گفت با مدير مركز كارآزمايي باليني دانشگاه

 علوم پزشكي تهران درباره رونمايي از واكسن ايراني كرونا
بار ديگر علم دســت بشــر را گرفت. بعد از يك ســال انــدوه و رنج، بهترين 
صحنه هايي كه از قاب رسانه ها پخش مي شود، لحظه تزريق واكسن به داوطلبان 
پير و جواني است كه به جاي آنكه از درد هنگام تزريق، خم به ابرو بياورند، برق 
چشمانشان، لبخندهاي پنهان  زير ماسك  را در تاريخ ثبت مي كند. جهان، امروز 
اميدوارانه مشغول واكسيناسيون عليه كروناست و هيچ چيز 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 ميليون ها نفر ديگر داغدار آنها شدند.
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سيامك رحماني
روزنامه نگار

كرونا؛ دردي درحال درمان
رتبه اول پرتكرارترين موضوع در صفحات اول روزنامه هاي مورد بررسي 
همچنان به كرونا و حواشي آن تعلق دارد. اين بار اما با آغاز واكسيناسيون 
در جهان عليه بيماري، بحث برســر همه گيري در كشــور در جهتي 
متفاوت جريان دارد. در مجموع 9تيتر يك روزنامه هاي مورد بررسي 
به موضوع كرونا و واكســن كرونا مرتبط بوده است كه البته اين عدد، 
موضوع كرونا را به برترين تيتر يك دي ماه تبديل نكرده اســت. اما در 
بخش ســوژه هايي كه در صفحات اول روزنامه ها به آنها پرداخته شده، 
مجموع موضوعات مرتبط با كرونا، خريد و توليد واكسن كرونا ۷4بار 
تكرار شده اســت؛ به بياني ديگر موضوعات مرتبط با آمار مرگ ومير، 
محدوديت هاي تردد و كسب وكار و عوارض اجراي محدوديت ها 42بار 
و موضوعات مربوط به واكسن 32بار در سوژه هاي بازتاب داده شده در 
صفحه يك تكرار شده اند. همچنين فراواني واژه واكسن در تيتر، رو تيتر 
يا زيرتيترهاي استفاده شده در صفحات اول روزنامه هاي مورد بررسي 

63است.

مازوت؛ تيتر يك ماه
اهميت موضوع آلودگي هواي تهران و ديگر شــهرهاي بزرگ كشور، 
روزنامه هاي مورد بررسي را بر آن داشت تا توجه ويژه اي به اين موضوع 
و حواشي آن داشته باشند. معرفي مازوت به عنوان آالينده اصلي هواي 
تهران و چندين شهر ديگر و توضيحات مقاماتي مانند وزير نفت و رئيس 
سازمان حفاظت از محيط زيست چالش و بحث برسر اين موضوع را در 
كشور افزايش داد. از اين رو است كه در بخش تيتر يك در روزنامه هاي 
بررسي شده، به موضوع مازوت سوزي، آلودگي هوا، نقش سوءمديريت 
در افزايش آلودگي، بررسي داليل مختلف آلودگي، انفعال و توجيهات 
مقامات درخصوص سوزاندن مازوت در شرايطي كه وضعيت كيفيت 

هواي شــهرها در حد خطرناك بــراي تمامي گروه ها قرار داشــت و 
موضوعاتي از اين دست، 13بار اشاره شده است تا به اين ترتيب موضوع 
آلودگي هوا در اين بخش رتبه اول را به دست آورد. پس از آن تيترهاي 
مرتبط با كرونا كه پيش تر به آن اشاره شد و سپس موضوعات مرتبط 
با چالش هاي ميــان دولت و مجلس و مصوبات مجلــس با ۸بار تكرار 
ميان تيترهاي يك در رتبه هاي بعدي قرار گرفته اند. موضوع آلودگي 
هوا و حواشي آن در بخش ســوژه هايي كه در صفحه يك روزنامه هاي 
مورد بررســي قرار گرفته اند از فراواني بااليي برخوردار بوده و رتبه دوم 
را به دست آورده است. اين موضوع ميان گزارش ها و تيترهاي منتخب 

صفحه اول روزنامه ها، 32بار تكرار شده  است.

چهره برتر ماه و سوژه هاي پرتكرار ديگر
پس از موضوعات كرونايــي و آلودگي هوا، موضــوع مهم ديگر از نظر 
روزنامه هاي مورد بررســي، مقاومت دونالد ترامپ در تحويل قدرت به 
رقيب انتخاباتي اش جو بايدن بوده است. پرداختن به اين موضوع با ادامه 
اتهام زني هاي دونالد ترامپ درباره تقلب در انتخابات رياست جمهوري 
آمريكا و افشا شــدن تالش او براي افزايش دادن تعــداد آرا در يكي از 
ايالت هاي آمريكا افزايش پيدا كرد. نقطه عطــف اين رويداد ها حمله 
طرفداران دونالد ترامپ به ساختمان كنگره آمريكا و غارت اين ساختمان 
پس از توييت هاي جهت دار دونالد ترامپ در روز نشســت نمايندگان 
كنگره براي تأييد نتايج انتخابات بــود كه منجر به مرگ چندين نفر و 
بسته شدن حساب شــبكه هاي اجتماعي دونالد ترامپ شد. اهميت 
جهاني اين موضوع باعث شده تا در صفحه يك روزنامه هاي بررسي شده، 
گزارش ها و يادداشــت هاي مختلــف 26بار به زوايــاي متفاوت اين 
موضوع بپردازنــد. همچنين نام دونالد ترامپ ميــان روتيتر، زيرتيتر 
و تيترهاي صفحه يك روزنامه ها بيش از 30بار تكرار شــده است. در 

ادامه، چالش هاي ايجاد شــده بر سر جزئيات اليحه بودجه 1400پس 
از تصويب كليات آن توسط مجلس از باالترين فراواني ميان مطالبي كه 
صفحه يك روزنامه ها را پر كرده اند داشته است. نقش سهم درآمد هاي 
نفتي در بودجه 1400و بي توجهي به احتمال محقق نشدن درآمد نفتي 
پيش بيني شده، احتمال افزايش تورم و فشار معيشتي بر زندگي مردم 
در نتيجه تالش دولت براي رفع كسري بودجه و به طور كلي غيرقابل 
اتكا بــودن و ناپايدار بودن منابع درآمدي كــه در بودجه درنظر گرفته 
شده است، غيرشفاف و غيرواقعي بودن حجم بودجه پيشنهادي توسط 
دولت از نظر مجلس، نامشخص بودن منبع افزايش درآمد ها و ايراداتي 
از اين دست كه به جزئيات اليحه بودجه وارد است، ميان مطالب صفحه 
يك روزنامه هاي بررسي شــده 26بار مورد بررســي قرار گرفته است. 
در نهايت، انتخابات رياســت جمهوري ايران در سال آينده، گمانه زني 
درباره نامزد هاي انتخاباتي احتمالي، مصوبه هاي مجلس درباره شرايط 
نامزد هاي انتخاباتي و اظهارنظر حزب هــاي مختلف درباره چگونگي 
بهبود وضعيت مشاركت مردمي در انتخابات پيش رو با 24بار تكرار، سوژه 
پراهميت ديگر در صفحات اول روزنامه ها بوده است. برخالف ماه هاي 
گذشته كه عكس چهره هايي مانند جو بايدن و حسن روحاني از باالترين 
فراواني ميان عكس يك روزنامه هاي بررسي شده برخوردار بودند، چهره 
برتر دي ماه يك شخص نيست. شدت درگيري شهرها و شهروندان با 
آلودگي هوا در نخستين ماه زمســتان تا حدي بود كه بخش بزرگي از 
عكس يك روزنامه هاي بررسي شده به اين موضوع اختصاص پيدا كرده 
است؛ عكس هايي از چشم انداز آلوده شهرها، مناظر دود گرفته شهري 
و نيروگاه ها و مراكز صنعتي آالينده، ۸بار در صفحات اول روزنامه هاي 
مورد بررسي تكرار شده اند تا عنوان چهره ماه دي نصيب آلودگي هواي 
كالنشهرهاي ايران شود. پس از آن، عكس هاي مرتبط با كرونا و واكسن 

كرونا به پرتكرار ترين عكس يك روزنامه ها تبديل شده  است.

موضوع آلودگي 
هوا و حواشي آن در 

بخش سوژه هايي 
كه در صفحه 

يك روزنامه هاي 
مورد بررسي قرار 

گرفته اند از فراواني 
بااليي برخوردار 

بوده و رتبه دوم را 
به دست آورده است. 

اين موضوع ميان 
گزارش ها و تيترهاي 

منتخب صفحه اول 
روزنامه ها، 32بار 
تكرار شده  است

علي كريمي، مازوت، بيت كوين، 
زورگيرها و بقيه

معضل زمســتاني و هميشگي 
كالنشهرهاي ايران از اواخر آذر 
و با آغاز نخســتين ماه زمستان 
99خودنمايي را شروع كرد. آلودگي هوا، نفس شهرهاي پرجمعيت كشور، 
ازجمله تهران را گرفت و مثل سال هاي پيش كاري از كسي برنمي آيد و 
همه چشم انتظار باد و باراني هستند كه خود را از شهرها دريغ مي كنند. 
امسال اما مواجهه با اين معضل نسبت به سال هاي پيش يك تفاوت بزرگ 
داشت؛ به تدريج نام مقصر اصلي امسال آلودگي هوا بيشتر بر سر زبان ها 
افتاد. مقامات كشور، سوخت مازوت يا نفت كوره كه بسياري از نيروگاه ها 
و واحد هاي صنعتي از آن به جاي گاز اســتفاده مي كنند را مقصر اصلي 
وخامت وضعيت آلودگي هواي شــهرهاي بزرگ اعالم كردند و مشخص 
شــد كه به دليل آاليندگي باالي مازوت، كيفيت هواي شهرها به سادگي 
تحت تأثير آن قرار مي گيرد. با شديد ترشدن آلودگي هوا در تهران و ديگر 

شهرها، اعتراض به استفاده از ســوخت مازوت در شبكه هاي اجتماعي 
و ميان كارشناسان و مسئوالن شــهري شدت گرفت. اما مقامات وزارت 
نفت و سازمان محيط زيست، آب پاكي را روي دست همه ريختند و اعالم 
كردند كه به داليل مختلفي چاره اي جز سوزاندن مازوت وجود ندارد. به 
اين ترتيب، در شرايطي كه هر لحظه به انتخابات رياست جمهوري سال 
1400نزديك مي شــويم، اليحه بودجه 1400كه با وجود تصويب كليات 
آن، اختالف نظر بر سر جزئيات آن ميان دولت و مجلس شوراي اسالمي 
همچنان ادامه دارد و مهم تر از همه، در شرايطي كه واكسيناسيون عليه 
همه گيري كرونا در بسياري از كشورهاي جهان آغاز شده است، موضوع 
آلودگي هوا به صورت ويژه اي توجه رسانه هاي داخلي را به خود جلب كرده 
است. بررسي صفحه اول 5روزنامه صبح كشور، روزنامه هاي اعتماد، ايران، 
سازندگي، جام جم و همشهري در بازه زماني اول تا 22دي ماه 1399نشان 
مي دهد كه موضوع آلودگي هواي تهران و شهرهاي بزرگ ديگر در ميان 

پرتكرار ترين موضوعاتي است كه روزنامه ها به آن پرداخته اند. باوجود 
اينكه موضوعات مربوط به همه گيري كرونا و واكسن كرونا، به ويژه پس 
از آغاز فاز اول آزمايش انساني واكســن كرونا در كشور، همچنان از نظر 
اهميت در رتبه اول ايستاده اند اما ردپاي اهميت آلودگي هوا را در بخش 
تيتر به خوبي مي توان مشاهده كرد، زيرا در بخش تيتر، آلودگي هوا رتبه 
اول را ميان 5روزنامه به دست آورده است. با اين همه تعدد موضوعات مهم 
در دي ماه، ازجمله نخستين سالگرد سقوط هواپيماي مسافربري اوكراين و 
كشته شدن تمامي سرنشينان آن، بحث واكسن كرونا ومنتفي شدن خريد 
واكسن از آمريكا و انگليس، آغاز غني سازي اورانيوم 20درصدي در ايران 
پس از تصويب سريع طرح اقدام راهبردي توسط مجلس و واكنش هاي 
جهاني به آن و ادامه اختالفات بر ســر اليحه بودجه باعث شده تا تمركز 
صفحات اول روزنامه هاي مورد بررســي از يك يا 2موضوع روي طيف 

گسترده تري از موضوعات قرار گيرد.

سميرا مصطفي نژاد
روزنامه نگار

3هفته پيش، بدترين ســناريوي انتقــال قدرت در 
آمريكا كه تحليلگران پيش بيني مي كردند، قهر دونالد 
ترامپ از مراســم تحليف جو بايدن بــود. غيبت يك 
رئيس جمهور 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 زخم خورده است كه كسي به سنت هاي 
تشــريفاتي فكر هم نمي كند. دونالد ترامپ كه وجه 
تمايزش با ديگر روساي جمهوري آمريكا اين بود كه 
دستور حمله به هيچ كشور خارجي اي را صادر نكرده 
بود، با دستور حمله به كنگره به هوادارانش، داغي بر 

دمكراسي آمريكايي نشانده كه هرگز پاك نمي شود.

قرار بود ششــم ژانويــه، نمايندگان و ســناتورهاي 
مجلســين كنگره به رياســت مايك پنــس، معاون 
رئيس جمهور آمريكا دور هم جمع شوند تا آراي الكترال 
اياالت را كه پيش تر به كنگره پست شده بود را تجميع 
كنند. تجميع آرا، پايان رؤياي ترامپ و هوادارانش بود. 
رئيس جمهور جنجالي كه از فرداي برگزاري انتخابات 
در ســوم نوامبر به دنبال برگرداندن نتيجه انتخابات 
به نفع خودش بود، جلســه مشترك كنگره را آخرين 
شانس خود مي دانســت چون تجميع آرا و تأييد آنها، 
به معناي تأييد رسمي برتري بايدن بود. او تالش كرده 
بود نمايندگان و ســناتورها را قانع كند كه به تجميع 
آرا اعتــراض كنند اما به خوبي مي دانســت هيچ كس 

نمي تواند جلوي تأييد رسمي پيروزي بايدن را بگيرد.
وقتــي كــه ترامــپ بــه مانــع قانــون خــورد، 
زياده خواهي هايش را از روشي كه هميشه دنبال كرده 
بود پيگيري كرد. او از هوادارانش خواست به ساختمان 
كنگره در واشنگتن بروند تا به اصطالح از نمايندگان 
و ســناتورهايي كه مي خواهند به نفــع او عمل كنند 
حمايت كنند. اما اين درخواست ترامپ، عمال دستور 
حمله به قلب دمكراســي آمريكايي بود. اوباش حامي 

ترامپ كه تروريست هاي 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 مي كند، ســمبل دوران 
رياست جمهوري ترامپ اســت؛رئيس جمهوري كه 
هر روزش جنجال و چالش تازه اي براي دمكراســي 
آمريكايي بــود، پيش از رفتن آخريــن و عميق ترين 

جراحت را هم به سمبل دمكراسي در كشورش زد.
فتح كنگره توسط هواداران ترامپ وحشتناك بود اما 
غافلگيركننده نبود. حتي كســانی كه اين چهار سال 
به صورت تفننــي رويدادهاي مربوط بــه ترامپ را از 
نزديك دنبال كرده بودند هم به راحتي مي توانســتند 
پيش بيني كنند ترامپ براي نفع شخصي خود، حتي 

حاضر است بنيان آمريكا را هم قرباني كند.
حمله به كنگره، براي دشمنان آينده نگر او يك موهبت 
اســت. كابوس بازگشــت ترامپ به صحنه انتخابات 
رياست جمهوري در سال 2024از همين حاال خواب 
دمكرات ها را آشــفته كرده اما صدور دستور حمله به 
كنگره، دشــمنان او را اميدوار كرده است كه ترامپ 

به خاطر اين رفتارها، وجاهت سياسي خود را از دست 
بدهد. ارائه قطعنامه اســتيضاح ترامــپ در مجلس 
نمايندگان هم به نوعي پيگيري هدف بي اعتبار كردن 
اوســت. درصورتي كه اســتيضاح ترامپ به سرانجام 
برسد، كه احتمالش به خاطر مخالفت جمهوريخواهان 
و گره هاي قانوني بسيار كم است، سناتورهاي دمكرات 
مي توانند او را مادام العمر از سمت هاي دولتي محروم 

كنند.
ترامپ، كه از توييتر هم اخراج شده و كسي صدايش 
را نمي  شنود، با بزرگ ترين حماقت دوران زندگي اش 
خودش را در آســتانه حذف ابدي از سياست آمريكا 
قرار داده. اين بهترين پاياني اســت كــه دمكرات ها 

مي توانستند تصور كنند.
اما آيا تضميني هست كه ترامپ 4سال ديگر دوباره با 
اقبال عمومي مواجه نشــود؟ اگر هواداران ترامپ، كه 
متعصب ترينشــان حاضرند به خاطر 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؟

كابوس آمريكايي
درباره حمله هواداران ترامپ

 به ساختمان كنگره در واشنگتن

جواد نصرتي
روزنامه نگار

دی چهره 
این شماره
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هراسدوبارهجنگ
 شايعه درگيري نظامي ايران و آمريكا چرا و 

چگونه شكل گرفت؟ 

احتمال وقوع درگيري نظامي ميان ايران و آمريكا هر چند وقت 
يك بار باال مي رود. سال گذشته بعد از عمليات ترور و شهادت 
سردار قاسم سليماني، ايران به پايگاه نظامي عين االسد 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. مقام هاي آمريكايي در روزهاي اخير در 
عمليات رواني مدعي شــده اندكه به اطالعاتي درباره آمادگي 
ايران براي حمله به نظاميان اياالت متحده و منافع متحدان آن 
در عراق يا ديگر مناطق خاورميانه دست پيدا كرده اند. در ادامه 
تنش ها هم بعضي از اقدام هاي آمريكا مثل ورود بمب افكن هاي 
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 به دست هم داد و 
دوباره اضطراب وقوع جنــگ را افزايش داد. اما آيا بين ايران و 
آمريكا جنگ مي شود؟ حسن بهشتي پور، تحليل گر وكارشناس 
مسائل خاورميانه بر اين باور است كه احتمال درگرفتن جنگ 
بين دو كشور تا پايان رياست جمهوري ترامپ كمتر از 5درصد 

است.

چرادوبارهكاربهاينجاكشيد؟
چيزي به آغاز رياست جمهوري جو بايدن نمانده است. دونالد 
ترامپ رئيس جمهــور كنوني آمريكا امــا همچنان در تالش 
است تا مناسبات خاورميانه را تا آخرين روز رياست جمهوري 
خود تغيير دهد و كار را براي دولت تازه - شايد - دشوار كند. 
فضاســازي هاي 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 التهاب ها 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 آتش افروز 
اســرائيل در حال توطئه چيني براي حمله بــه آمريكايي ها 
هســتند تا ترامپ را به بهانه اي ســاختگي در مخمصه جنگ 

گرفتار كنند.«

بهاحتمال95درصدجنگيدركارنخواهدبود
بعيد است كار به رويارويي نظامي برســد. حسن بهشتي پور 
در پاسخ به اين ســؤال كه چقدر احتمال دارد با آمريكا وارد 
جنگ شويم به همشــهري توضيح مي دهد: »نمي توان 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 داده ها درنظر گرفت. در گام دوم هم 
بايد درصد تعيين كرد. احتمال برايندي است بين صفر و يك؛ 
نمي توان براي پيش بيني واقعــه اي 100درصد يا صفر درصد 
اطمينان حاصل كرد«. از ســوي ديگر ايــن تحليل گر تأكيد 
مي كند كه اين معادله دو ســر دارد و نمي توان 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 مي دهد: »با لحاظ كردن 
همه نكاتي كه گفتم، به نظر مي رسد در يك ماه آينده و تا پايان 
رياست جمهوري ترامپ، 95درصد بين ايران و آمريكا درگيري 

نظامي رخ نخواهد داد«.

بهايجنگبرايهردوكشورگزافاست
بهشتي پور كه معتقد است احتمال وقوع جنگ هم اكنون كمتر 
از 5درصد است در توضيح استدالل خود مي گويد: »در آمريكا 
تصميم گيرنده نهايي رئيس جمهور اســت. فعال ترامپ فرمان 
نهايي را صادر مي كند؛ رئيس جمهوري 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 مي داند ممكن است آغاز آن تبديل به جنگي 
فراگير شود، از آن - حداقل در شرايط كنوني كشورش- پرهيز 
مي كند«. اين تحليل گر ادامه مي دهد: »ترامپ تحت فشــار 
استيضاح و دموكرات ها 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 بهشتي پور تأكيد مي كند 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 موضوع ها احتمال عدم وقوع جنگ 

را تقويت مي كند.

آوينآزادي
روزنامه نگار
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اثربخشيواكسنهايكرونامتغيراست
نهــم دي ماه 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 اخــالق را دريافت كرده و هم اكنون 
در مرحله فاز يك انســاني اســت. پيش بيني شده كه 
درصورت موفقيــت پژوهش ها، اواخر بهار، واكســن 
توليد داخل به توليد انبوه برسد. مدير مركز كارآزمايي 
باليني دانشگاه علوم پزشــكي تهران مي گويد: واكسن 
كشته شــده شــفا فارمد جزو دســته واكســن هاي 
غيرفعال شده است كه نمونه هاي مشابه آن در سراسر 
دنيا از جمله در كمپاني هاي سينوفارم و سينووك چين 
و باهارات هندوستان استفاده مي شود. محصوالت اين 
كمپاني ها هم اكنون در كشورهاي زيادي از جمله حوزه 
خليج فارس، تركيه، آمريكاي جنوبي، برزيل و جمعيت 

بزرگ چين مجوز استفاده دريافت كرده اند.
تاكنون 3واكســن فايزر-بيون تك، مدرنا و آكسفورد-

آسترازنكا مجوز اضطراري سازمان بهداشت جهاني را 
دريافت كرد ه اند. همين موضوع شك و گمان هايي درباره 
كارايي پايين واكســن هاي ديگر به ميان آورده است. 
به خصوص در ايران صحبت از بي كيفيتي و عوارض باالي 
واكسن هاي چيني مي شود كه دولت در زمينه واردات 
آنها مشغول رايزني است. دكتر حامد حسيني مي گويد 
براي اطالع از اثربخشــي و عوارض هر واكسني بايد به 
مقاالت علمي رجوع كرد كه هر كــدام از كمپاني هاي 
سازنده واكســن، آنها را در ژورنال هاي مختلف چاپ 
كرده اند. دركل نمي توان دقيقاً  براي اثربخشي عددي 
تعيين كرد. هر چه زمان مي گــذرد، امكان دارد اعداد 
 x كوچك و بزرگ شوند و نمي توان به طور دقيق واكسن
را با y مقايسه كرد و گفت كه اثربخش تر است. اثربخشي 

واكسن ها در فاز3 مطالعه انجام مي شود. نگاه مي شود 
كه چه درصد از افرادي كه واكسن زده اند، مبتال نشده اند 
و چه درصد از افرادي كه واكسن نزده اند يا واكسن نما 
زده اند، مبتال شــده اند. 2عدد به دســت مي آيد؛ يعني 
مي گويد از اين 20هزار نفر در گروه اول 10نفر كوويد 
گرفته اند. از 20هزار نفر گروه مقابل 30نفر مبتال شده اند. 
بنابراين واكسن اثربخش بوده و توانسته 20ابتال را كم 

كند.
طبق صحبت هــاي ايــن اپيدميولوژيســت، هر چه 
مطالعه اي جلوتر مي رود، اعداد اثربخشي  ماه2 با  ماه3 
و همينطور با  مــاه4 و... تغيير مي كند، چون اعداد ابتال 
فرق دارند؛ يعني ممكن اســت تا  مــاه2، 60نفر مبتال 
شــوند،  ماه3، 68نفر و  ماه4، 72نفر. پــس نمي توان 
بدون پيگيري گفت فالن واكسن 80درصد اثربخشي 
دارد. امكان دارد اثربخشــي آن بعــد از 4 ماه پيگيري 
85درصد شــود و در  ماه6 به 76درصد برسد. اما طبق 
اعالم سازمان هاي رگوالتوري مانند سازمان بهداشت 
جهاني، در اين شــرايط خاص، واكسن هايي كه بيش 
از 50درصد اثربخش باشند، واكسن مطلوبي هستند. 
در اين ميان واكســن هايي كه اثربخشــي آنها بيش از 
70درصد اســت، كانديداهاي خوبي براي استفاده در 

جمعيت هاي بزرگ هستند.
موضوع ديگري كه با ممنوعيت واكسن هاي انگليسي 
و آمريكايي در ايران باعث نگراني مردم شــده اســت، 
عوارض واكسن هاي چين و هند است كه گفته مي شود 
بيشتر از واكسن هاي ديگر است. در مقاالتي كه تاكنون 
نوشته شده، از قرمزي، درد، تب و حساسيت پوستي تا 
عوارض جدي تر واكسن هاي كرونا گزارش شده است. 
مدير مركز كارآزمايي باليني دانشــگاه علوم پزشكي 
تهران، عوارض واكسن را به 2دســته تقسيم مي كند: 
عوارضي كه در مطالعه رخ مي دهنــد و به آنها رخداد 
گفته مي شود؛ يعني حين مطالعه به وقوع مي پيوندند. 
زيرمجموعه اي از اينها به واكسن مرتبط هستند و دسته 
ديگر ربطي به واكسن ندارند و به ويژه وقتي مطالعه در 

ميان جمعيت هاي خيلي بزرگ انجام مي شــود، ثبت 
مي شوند. اين دسته مانند خيلي از اتفاقاتي هستند كه 
روزمره در جمعيت هاي انساني ديده مي شوند و اگر آنها 

را به تزريق واكسن منتسب كنيم، علمي نيست.

آزمايشفاز3واكسنكوبادرايراناتفاقعجيبي
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 به صورت جدي 
دنبال مي شــود 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 
فاز2 نيز 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 اين باره اين است 
كه اين اتفاق عجيبي نيست: بسياري از كمپاني هاي ديگر 
نيز فاز3 را به اين دليل كه به تنوع جمعيتي دسترسي 
داشته باشند، در كشــورهاي ديگر انجام داده اند. البته 
بايد كشــور محل آزمايش كامــاًل در جريان مطالعات 
پيش باليني و فازهای1و 2 آن كمپاني قرار بگيرد و بعد از 
تأييد سازمان غذا و دارو و نهادهاي علمي و اطمينان از 

اثربخشي مطلوب واكسن، اين اجازه صادر شود.

محصولغيرمؤثروناايمنعرضهنخواهيمكرد
بحــران كرونا، جهاني اســت و با همــكاري جهانيان 
ريشه كن خواهد شد. بر اين اساس ايران بايد به سرعت 
به ســمت واكسيناســيون برود. تأكيد مســئوالن بر 
واكسيناسيون عمومي با واكســن توليد داخل است، 
اما به نظر مي رسد مردم هنوز قانع نشده اند كه واكسن 
ايراني ايمنــي الزم را ايجاد خواهد كرد. مســئول تيم 
نظارت بر آزمايش هاي انســاني واكســن كــوو ايران 
مي گويد: در فاز يك انســاني، نفر به نفر بــه ما اجازه 
مي دهند كه جلــو برويم. ما بــه دور از هيجان و طبق 
زمان بندي پژوهشي كه مشخص است و در سامانه ثبت 
كارآزمايي باليني شركت شــفا فارمد درج شده، پيش 
مي رويم. در اين سامانه، تمام پروتكل ها با همه جزئيات 
و زمان بندي ها و تعداد افراد مشخص شده است. در فاز2 
نيز به همين ترتيب عمل خواهيم كرد. 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. به نظر 
مي رسد اين حداكثر كاري است كه يك تيم پژوهشي و 
داروسازي مي تواند انجام دهد. اميد داريم اين تالش ها 

اعتماد مردم را جلب كند.

يكخبرهستهاي
مروري بر واكنش هاي جهاني به آغاز 

غني سازي  20درصدي ايران 

غني ســازي 20درصدي 
اورانيوم در ايران از نيمه 
دي مــاه آغــاز شــد. در 
راستاي اجراي مصوبه جديد مجلس شوراي اسالمي 
كليد غني ســازي 20درصــدي اورانيــوم در ايران از 
14دي ماه زده شــد. اين مصوبه با نام »اقدام راهبردي 
براي لغو تحريم ها و صيانت از منافع ملت ايران« دولت 
را مكلف كرد تا در راستاي مقابله با تحريم ها، غني سازي 
20درصدي اورانيوم را در دســتور كار خود قرار دهد. 
همچنين سازمان انرژي اتمي ايران مكلف شده است 
تا از سانتريفيوژهاي پيشرفته نسل 6 براي غني سازي 
اورانيوم استفاده كند. گفته مي شود قرار است از اورانيوم 
توليد شده در اين فرايند براي سوخت رآكتور تحقيقاتي 
تهران كه توليد راديوداروها را به عهده دارد اســتفاده 
شود. اين اقدام ايران اما با واكنش هاي جهاني فراواني 
مواجه شد و موجي از نگراني ها را در غرب به وجود آورد. 
ساعاتي پس از اعالم آغاز غني سازي 20درصدي توسط 
ايران، رافائل گروسي مديركل آژانس بين المللي انرژي 
اتمي اين خبر را تأييد كرد و اتحاديــه اروپا اين عمل 
را انحرافي قابــل مالحظه از تعهــدات برجامي ايران 

توصيف كرد.
روس ها و چيني هــا اما همانطور كــه انتظار مي رفت 
واكنشي متعادل تر از خود نشان دادند. هوا چو اينگ، 
ســخنگوي وزارت خارجه چين در كنفرانسي خبري 
در واكنش به ازسرگيري غني سازي  اورانيوم 20درصد 
از سوي ايران خواستار خويشتن داري و آرامش شد و 
از تمامي طرف هاي حاضر در برجام درخواســت كرد 
از برداشــتن گام هايي كه باعث تشديد تنش مي شود، 
خودداري كنند. به گفته اينگ، مؤثرترين اقدام اين است 
كه همه طرف هاي درگير، آمريكا را وادار كنند تا بدون 
هيچ شرطي به توافق هسته اي برگردد و همه تحريم ها 
را بردارد، اقدامي كه مي تواند توافق را به مسير درست 

خود بازگرداند.
ماريا زاخارووا، ســخنگوي وزارت امور خارجه روسيه 
هم اعالم كرد غني ســازي 20درصدي اورانيوم ايران 
نقض پيمان عدم گسترش سالح هاي هسته اي نيست 
و اين اقــدام ايران را نتيجه تحريم هــاي آمريكا اعالم 
كرد. به گفته او اين اقدام ايران هيچ ارتباطي با رعايت 
تعهدات در برجام و ان پي تي نــدارد و از اين نظر هيچ 
ايرادي به ايراني ها وارد نيســت. به گفته زاخارووا همه 
مواد غني شده تا سطح 20درصد تحت كنترل آژانس 
بين المللي انرژي اتمي قرار دارد و آژانس هيچ شواهدي 
از تبديل آن براي به كارگيري براي اهداف اعالم نشده 
ناقض پيمان ان پي تي گزارش نكرده است. همچنين 
ميخاييل اوليانوف، نماينده دائم روسيه در سازمان هاي 
بين المللي در وين گفــت: اين اقدام با عادي ســازي 
برجام، برگشت پذير است. روسيه از اقدام ايران ذوق زده 

نيست اما دليلي براي بزرگ نمايي موضوع وجود ندارد 
زيرا برنامه هســته اي ايران همچنان شــفاف و قابل 

راستي آزمايي 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 نگراني هاي 
شــديدي درباره اين اقــدام دارد و آن را نقض توافق 

هسته اي مي داند.
اتحاديه اروپا به عنوان هماهنگ كننده اصلي برجام كه 
بارها مقامات ايران را از افزايش ميزان غني سازي برحذر 
داشته است هم پيش از تأييد نهايي آژانس بين المللي 
انرژي اتمي نسبت به آغاز غني سازي ايران ابراز نگراني 
كرد. پيتر استانو، سخنگوي دستگاه ديپلماسي اتحاديه 
اروپا گفت آغاز غني سازي  20درصدي اورانيوم توسط 
ايران نشانه مهمي از خروج ايران از تعهدات برجامي اش 
خواهد بود؛ زير پا گذاشتن تعهداتي كه مفاد تعهدات 
عدم گسترش تسليحات هسته اي را به چالش مي كشد. 
او تأكيد كرد طرفيــن امضاكننده بايد از برداشــتن 
هرگامي كه برجام را به چالش بكشد اجتناب كنند زيرا 
توافق هسته اي تا زماني كه تمام طرف ها به تعهداتشان 
عمل كنند زنــده خواهد مانــد. بنياميــن نتانياهو، 
نخست وزير رژيم صهيونيستي از ديگر افرادي بود كه 
بالفاصله به خبر غني سازي واكنش نشان داد و بار ديگر 
مدعي شد كه تهران در پي توســعه برنامه هسته اي با 
اهداف نظامي است و افزود تل آويو هرگز اين امكان را 
به ايران نمي دهد. 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 باج گيري هسته اي« اعالم و 
تأكيد كرد كه آمريكا و جامعه جهاني رفتارهاي ايران 
را مورد ارزيابي قرار خواهند داد. آمريكا در جديدترين 
واكنش  خود نسبت به غني سازي اورانيوم توسط ايران 
و همچنين نسبت به اظهارات احمد اميرآبادي فراهاني، 
عضو هيأت رئيســه مجلس مبني بر اخراج بازرســان 
آژانس انرژي هسته اي در بيانيه اي 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 هسته اي برجام است.

سرايت پذيري گونه جديد كرونا 
نگران كننده است

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
كروناهمچنانجلوترازبشرحركتميكند.درحاليكهچينهنوزنپذيرفتهشهرووهان
منشأويروسكوويد-19بودهاست،جهشجديدكرونااينباركرونايانگليسينامگرفت
ودرسرعتسرايتشرويكرونايچينيراسفيدكرد.اززماندرزاخباراينگونهجديد،
انگليسمجبورشدقرنطينهسراسريبرقراركندومحدوديتهايسختگيرانهايدرسراسراينكشوراعمالشد.
كشورهايبسياريپروازهايخودرابهرويبريتانيابستندودرايراننيزپروازبهاينكشوربهصورترفتوبرگشت
وهمچنينپروازغيرمستقيمازبريتانيابهاستانبولوبعدبهايرانممنوعاعالمشد.باوجوداينتدابير،درشانزدهم
ديماهاعالمشدكهنخستينموردكرونايجديددربدنفرديشناساييشدهكهازانگليسبهكشوربازگشتهاست!

مباديوروديبايدبهدقتكنترلشود
رئيس آزمايشگاه مرجع كشوري 
كوويد- 19 در انســتيتو پاستور 
با بيــان اينكه تاكنــون اطالعات 
قطعي در مورد شدت بيماري زايي 
واريانت جديد مطرح نشده است، 
درباره مشخصات گونه جديد كرونا 
مي گويد: واريانت جديد ويروس عامــل كوويد- 19يا همان 
واريانت انگليسي كه براي نخستين بار در سپتامبر2020 در 
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 
مي شود اين جهش ها موجب تسهيل اتصال ويروس به سلول 
شده باشند و ويروس جديد داراي سرايت پذيري بيشتري نسبت 
به واريانت هاي قبلي اســت. دكتر مصطفي صالحي وزيري با 
بيان اينكه تاكنون اطالعات قطعي در مورد شدت بيماري زايي 
واريانت جديد مطرح نشده، مي افزايد: تصور مي شود اصلي ترين 
نگراني درباره گونه جديد كرونا، سرايت پذيري آن است نه شدت 
بيماري زايي. با توجه به انتشار ســريع ويروس در كشورهاي 
مختلف، امكان ورود آن از مقاصد متعدد وجود دارد، بنابراين 

كنترل مبادي ورودي بايد يكي از اصلي ترين اقدامات باشد.

واكسيناسيونراهمهاركروناست
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. به دنبال 
آنكه اعالم شد گونه جديد تا 70درصد سريع تر از گونه موجود 
ســرايت مي كند، اين ترس به وجود آمده كه كنترل اين گونه 
بسيار سخت تر باشد. در اين ميان نگراني هاي بسياري درباره 
مقاومت اين گونه دربرابر واكسن هاي كرونا نيز مطرح شده است. 
عضو هيأت علمي مركز تحقيقات بيماري هاي نوپديد و بازپديد 
انستيتو پاستور ايران درباره كارايي واكسن هاي كرونا دربرابر 
اين جهش جديد مي گويد: به نظر مي رسد واكسن هاي موجود 
عليه واريانت جديد كارايي داشته باشــند، ولي روشن شدن 

قطعي اين موضوع نيازمند مطالعات ويروس شناسي است كه 
در دست انجام اســت. كارايي واكسن نيز مستلزم كامل شدن 
مطالعات باليني است و هم اكنون نمي توان به طور 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 مي دارد؟ حال كه گونه 
جديد نيز شناسايي شده است، اين سؤال بيشتر مطرح مي شود. 
صالحي وزيري به عنوان ويروس شناس معتقد است: »احتمال 
عفونت مجدد مطرح است و بسته به پاسخ سيستم ايمني افراد 
متفاوت است«. در اين ميان آنچه نگران كننده است اين است كه 
سالمندان به دليل ضعيف شدن 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 داده اند. واكسيناسيون با واكسن هاي مؤثر، بدن 
را براي مقابله با عفونت آموزش مي دهــد و با وجود آنكه اين 
واكسن ها جديد هستند و هنوز درباره عوارض بلندمدت آنها 
نمي توان نظر داد، اما بيشتر محققان اذعان دارند خطر واكسن ها 

دربرابر منافعي كه دارند، كم و حتي بسيار ناچيز است.

همكاريمردمودولتبايدتاپايانپاندميادامهيابد
آمار مرگ ومير كرونا خوشــبختانه در كشور ما كاهش يافته، 
از طرفي مطالعات باليني واكسن ايراني تا اين لحظه به خوبي 
طي شده اســت. اما تا توليد انبوه واكسن داخلي حداقل 5 ماه 
مانده است. در اين شرايط همچنان اپيدميولوژيست ها نگراني 
بسياري دارند و معتقدند نبايد خطر را دست كم 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 مي گويد كماكان 
مهار و كنترل بيماري كوويد- 19 نيازمند همكاري همه جانبه 
مردم و دولت اســت و اين همكاري بايد تا پايان پاندمي ادامه 
يابد. بنا به تأكيد متخصصان حوزه پزشكي و درمان، در شرايط 
كنوني، واكســن هاي مورد تأييد مراجع بهداشتي بين المللي 
بهترين واكسن ها هستند و بايد با واردات هر چه سريع تر اين 
واكسن ها، ايران نيز واكسيناسيون عمومي را در پيش گيرد تا 

كرونا ريشه كن شود.

مطالعات كوو ايران به صورت شفاف در دسترس است
گپ و گفت با دكتر حامد حسيني، مدير مركز كارآزمايي باليني دانشگاه علوم پزشكي تهران درباره رونمايي از واكسن ايراني كرونا

آراممحمدي
روزنامه نگار
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دی چهره 
این شماره

اسماعيل كهرم:
پيغمبر اسالم 

مي گويد شكستن 
شاخه درختان 
مانند شكستن 
بال فرشتگان 

است. اين تعاليم 
فرهنگي بيشتر 
اثرگذار خواهد 

بود تا تنبيهي كه 
كرامت انساني را 

خدشه دار كند. ما 
بايد ياد بگيريم با 

حيوانات و گياهان 
مسالمت آميز 

زندگي كنيم

محمد درويش: 
خشونت را 

نمي توان با خشونت 
مهار كرد؛ زيرا 
رفتارهايي از 

اين دست باعث 
نهادينه كردن 

خشونت در جامعه 
خواهد شد. به نظر 
بايد اين دسته از 
افراد را كه عليه 

حيوانات دست به 
رفتار خشونت آميز 

مي زنند، به مراكز 
روان درماني 

فرستاد

مانع، فرهنگي باشد، نه تنبيه بدني
نظر فعاالن حمايت از حقوق حيوانات درباره تازه ترين برخورد با 

حيوان آزاران چيست؟

آبان ماه امســال در تماسي مردمي اعالم 
شده كه سگي در رضوان شهر گيالن كشته 
شده است.پس از تحقيقات محلي مشخص 
شد 2نفر با بي رحمي يك قالده سگ را آزار داده و سپس كشته اند. 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 حيوان آزاري 
را به تحمل ۷۴ ضربه شــالق در انظــار عمومي محكوم كرد. ايــن رفتار البته 
مسبوق به سابقه است. حيوان آزاري معموال از نوعي بزه يا اختالالت رواني شكل 
مي گيرد كه افكار عمومي را جريحه دار مي كند. آبان ماه سال 9۵ بود كه معصومه 
ابتكار، رئيس وقت سازمان حفاظت محيط زيست ايران، اليحه اي را تحت عنوان 
»مقابله با حيوان آزاري« به دولت تقديم كرد. در اين اليحه حيوان آزاري، مصاديق 
آن و مجازات  كساني كه اقدام به اين كار مي كنند تعريف شده بود. اما هنوز اليحه 
مورد نظر به سرانجام نرسيده است. بر اســاس شرع اسالم سگ و گربه از جمله 
حيوانات حالل گوشت به حساب نمي آيند، اما بر اساس ماده 6۷9 قانون مجازات 
اسالمي كه براي حيوانات حالل گوشــت تعريف شده است »هركس به عمد و 
بدون ضرورت حيوان حالل گوشــت 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 91 روز تا شش ماه يا جزاي نقدي از يك ميليون  و  پانصد هزار ريال تا سه ميليون 
ريال محكوم خواهد شد.« مجازاتي كه چندان منعي در جامعه اين افراد ايجاد 
نكرده است. اما سؤال اينجاست: آيا احكامي از اين دست كه در دي ماه امسال براي 
اين دو حيوان آزار صادر شد، مي تواند مانع تكرار چنين اتفاق هايي شود؟ در اين باره 

نظر چند تن از حاميان حقوق حيوانات را پرسيده ايم.

بايد سراغ تنبيهات متفاوت تري برويم

به زعم من اين رفتارها نه تنها بازدارنده نيست كه 
ممكن است باعث انتقام جويي شود. خوشبختانه 
بعضــي از قضات به ســمت بعضــي تنبيهات 
جايگزين رفته اند؛ تنبيه متفاوتي كه جنبه شناخت و بازدارندگي بيشتري 
دارد؛ مثال در كازرون، جواني را كه تعدادي كبك شكار كرده بود، مجبور كردند 
تعداد پرنده هاي درياچه كازرون را فهرست كند و آماري از گونه هاي مختلف آن 
به دست بياورد كه در هر فصل چند گونه از اين پرنده به درياچه مراجعه مي كند. 
نگاه بايد آموزشي و تربيتي باشد. وقتي متخلف همه پرنده هاي آن منطقه را 
آمار مي گيرد و متوجه مي شود كه از 2۵0پرنده اي كه ساالنه به اين درياچه 
مي روند، 2۵پرنده، يعني يك دهم آن را شكار كرده است، متنبه مي شود. اگر 
مطبوعات اين تنبيهات را منعكس كنند، فرهنگسازي انجام مي شود. گمان 
نمي كنم رفتارهايي اينچنيني مانند شالق در مألعام، بازدارنده باشد. آموزش 
فرهنگي بيشتر نتيجه زا خواهد بود. يك بار از ما درخواست شد به قضات از ارزش 
يك يوزپلنگ بگوييم تا آنها دقيق تر در حكم خود عمل كنند. پيغمبر اسالم 
مي گويد شكستن شاخه درختان مانند شكستن بال فرشتگان است. اين تعاليم 
فرهنگي بيشتر اثرگذار خواهد بود تا تنبيهي كه كرامت انساني را خدشه دار 

كند. ما بايد ياد بگيريم با حيوانات و گياهان مسالمت آميز زندگي كنيم.

جهان چون خط و خال و چشم و ابروست

خشونت را نمي توان با خشونت مهار كرد؛ زيرا 
رفتارهايي از اين دســت باعــث نهادينه كردن 
خشونت در جامعه خواهد شــد. به نظر بايد اين 
دسته از افراد را كه عليه حيوانات دست به رفتار خشونت آميز مي زنند، به مراكز 
روان درماني فرستاد. شايد بهترين عملكرد فرستادن اين افراد براي درمان هاي 
رواني باشد، نه اينكه با خشونت بيشــتر آنها را جري تر كرد تا زماني كه اين 
افراد به جامعه وارد می  شوند رفتارهايي به مراتب خشونت بارتر انجام دهند. 
چرخاندن اوباش در خيابان ها آيا باعث  كاهش دزدي و تجاوز شد؟ اگر چنين 
بود براي 22ميليون خانوار هر سال 1۵ميليون پرونده گشوده نمي شد و در 
اين شهر به ازاي هر 100هزار نفر، ۷هزار نزاع شكل نمي گرفت. اگر اين رفتارها 
مشكلي را حل مي كرد بايد مشكل قاچاق مواد مخدر و اعتياد تا امروز ريشه كن 
شده بود. با استفاده از اين رفتارها نمي توان خشونت را ريشه كن كرد و وزارت 
آموزش و پرورش بايد متحول شود. بايد نسلي را رشد داد كه در آن به ازاي هر 
انسان، هر درخت و حيوان نيز ارزشمند شمرده شود. همانگونه كه شيخ محمود 
شبستري در گلشن راز مي گويد: »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 مي گذراند، در بزرگسالي بزهكار خواهد شد.
 

رنگ و بو دادن به قانون

اين شايد به نوعي رنگ و بو دادن به قانون باشد؛ 
زيرا افراد متخلف بايــد بدانند در صورت تخلف 
به مراجع قضايي معرفي مي شــوند. در واقعيت 
معضل بزرگ محيط زيست ايران اين اســت كه از متخلفان محيط زيست، 
ازجمله آنها كه در مناطق جنگلي قاچاق چوب مي كنند، يا آن دسته كه در 
مراتع، دام مازاد مي برند و كساني كه در طبيعت شكار مي كنند، جريمه گرفته 
نشده و اعمال قانون نمي شود. اينكه شكنجه گر سگ و گربه به مراجع قضايي 
معرفي شود، در شرايطي كه شكارچيان انواع شــاهين، گوزن و آهو را شكار 
مي كنند و دستگير نمي شوند، كمي عجيب به نظر مي رسد. شاهين با قيمت 
200ميليون تومان، و آهو و گوزن ۵0تا ۷0ميليون تومان و ماده هايشــان تا 
سه برابر قيمت گذاري مي شوند، اما متخلف و قاچاقچي به درستي اعمال قانون 
نمي شود. اين برخوردهاي نمادين تا زماني كه گنجينه و ميراث طبيعي حفظ 

نشود، نمي تواند اثربخشي الزم را داشته باشد.

كار فرهنگي در بستر جامعه

ريشه كن شــدن چنين تخلفاتي نيازمند 
برنامه هاي بلندمدت. دســت به كار شدن 
دولت در كنار مردم است؛ زيرا در مدت زمان 
كوتاه هيچ امري به درستي محقق نمي شود. از سويي نبايد خوش بين 
بود؛ زيرا ريشه كن شدن چنين تخلفاتي نيازمند يك دهه كار فرهنگي 
در بستر جامعه اي است كه كمترين مشكالت اقتصادي را داشته باشد. 
پس كمي تأثيرگذاري اين رفتارها در مألعام در پرده اي از ابهام است. 
شــايد بتوان اينگونه اين رفتار را تحليل كرد كه اين دست مجازات ها 
شايد براي بعضي افراد بازدارنده باشــد، اما باعث حل شدن ريشه اي 

مشكل نمي شوند.

توجه نكردن به هشدارها اشتباه محض است
گفت وگو با معاون امداد و نجات هالل احمر استان تهران درباره حادثه دي ماه 99در ارتفاعات شميرانات 

كوهنوردان حرفه اي مي گويند، همواره نوايي از كوه آنها را به سوي خود مي خواند. جاذبه كوه آنقدر زياد است 
كه كوالك و برف و بوران مانعي براي فتح اين زيباي دوست داشتني اما سرسخت و خطرناك نمي شود. اما گاهي 
چنين آدم هايي هم كه حرفه اي هاي فتح اين ديو سپيد پاي دربند هستند، در كوه به نتيجه اي جز شكست و 
ناكامي نمي رسند. 5 دي ماه ۹۹، سقوط بهمن در ارتفاعات شميرانات منجر به مرگ 1۲كوهنورد شد. اين حادثه اذهان عمومي را تحت تأثير قرار داد و 
واكنش هاي 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 اين باره صحبت كند.

دليل اشــتباهات كوهنوردي و 
مخاطرات حوادث كوهستان را چه مي دانيد؟

كوهنوردان براي صعود هاي زمستانه بايد جداي 
از تجهيزات كافي، اطالعات كافي داشته باشند 
و به صورت 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 نمي گذارد و نتيجه اي جز مرگ با خود ندارد.
درحادثه دي ماه تيم امداد و نجات چگونه در جريان حادثه 

قرار گرفت؟ 
يكي از گروه هاي چهارنفره در آهار، در نقاب كوه درحال كوهپيمايي بودند 
كه گرفتار بهمن شــدند. حجم زياد بهمن هر ۴نفر را مدفون مي كند اما 

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 مي شد 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 صحبت هاي اوليه آنها را 

آرام كرد و به آنها اطمينان داد كه تيم امداد و نجات در راه است.
درباره جزئيات عمليات امداد و نجــات در حادثه دي ماه 

توضيح مي دهيد؟
تيم امداد و نجات متشكل از ۴نفر از گروه پشتيبان به سوي منطقه مورد نظر 
رفتند و با 3مرد يخ زده و يك مفقودي مواجه شدند. به سرعت به كمك شان 

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

را به پايين كوه منتقل كردند.
به عنوان كارشــناس امداد و نجات فكــر مي كنيد براي 

پيشگيري از اين حوادث انجام چه اقداماتي الزم است؟
بايد براي پيشــگيري و آمادگي ســرمايه گذاري كنيم و ســطح دانش 
كوهنورداني كه مي خواهند صعود كنند را باال ببريم. افزايش سطح دانش 
و آگاهي عمومي باعث مي شود يك كوهنورد بداند كه وقتي در فصل بهار، 
تابستان و پاييز 2يا 3صعود در يك منطقه را داشته، مطمئنا نمي تواند در 
زمستان همان مسير را برود. اين آگاهي بخشي به جامعه خيلي مهم است. 
با توجه به آمارهايي كه شهرداري ارائه مي دهد، حدود 300تا ۵00هزار نفر 
براي تعطيالت آخر هفته به ارتفاعات شمال از ورديج تا لواسان مي روند. 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 ورزش هاي ديگر، 
آموزش ببينند و خود را بيمه كنند. بايد به سوي قانونمند كردن صعودها 
بريم و كوهنوردي را سطح بندي كنيم. براي ارتفاع پايين تر آماتورها و مردم 
عادي و براي ارتفاعات باالتر افرادي كه توانايي و تجهيزات دارند اجازه صادر 

شود تا اتفاق هايي كه جامعه را متاثر مي كند، نيفتد.

انگشت اتهام را از روي 
»مازوت« برداريد

دكتر مصطفي رجبي مشهدي، سخنگوي صنعت برق: استفاده از 
مازوت در نيروگاه هاي تهران كمتر از 6 تا ۷درصد است كه عدد قابل 

 توجهي نيست
مازوت نوعي نفت كوره است كه كيفيت پايين و ويسكوزيته بااليي دارد 
و در نيروگاه هاي حرارتي و موارد مشابه از آن استفاده مي شود. اين ماده 
توليدي در ايران براي گرم كردن بويلرها )ديگ بخار( جهت توليد بخار 
در نيروگاه هاي حرارتي مورد استفاده قرار مي گيرد چراكه گرماي سوختن بسيار بااليي دارد و به نسبت گاز 
سوخت ارزان تري است. اما مشكلي كه وجود دارد اين است كه در اثر سوزاندن مازوت گاز سميso۲ توليد 
مي شود كه اين گاز در غلظت هاي پايين تر، درد قفسه سينه، مشكالت تنفسي، قرمزي چشم و افزايش احتمال 
بروز بيماري هاي قلبي و تنفسي را به علت آلودگي هوايي كه ايجاد مي كند به همراه دارد. اين روزها كه عالوه بر 
كرونا درگير آلودگي هوا نيز شده ايم زنگنه، وزير نفت خبر از سوزاندن مازوت داد و گفت اگر مردم مي خواهند 
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 مي شويم كه صنعت برق ما در اين شرايط تحريمي به آن بسيار احتياج دارد. در ادامه گپ و گفت 
با دكتر مصطفي رجبي مشهدي معاون برنامه ريزي و امور اقتصادي توانير و سخنگوي صنعت برق درباره الزام 
مصرف مازوت در نيروگاه ها و ميزان آلودگي هاي زيست محيطي كه در كالنشهرها به وجود آورده را مي خوانيد.

بگوييد  ابتــدا 
كــدام وزارتخانــه مجوز 
سوخت نيروگاه ها را صادر 

مي كند؟
در زمان ســاخت نيروگاه ها 
مشخص مي شود كه آنها از چه 
سوختي مي توانند استفاده كنند و در همان مرحله از وزارت 
نفت مجوز مي گيرند كه از چه سوختي استفاده كنند و آيا 
اين سوخت در تبديل انرژي، تامين كننده نيروگاه هست 
يا خير؟ در واقع وزارت نفت و شركت هاي زيرمجموعه آن 
ميزان ظرفيت نيروگاه ها را مشــخص مي كنند. اولويت 
تحويل ســوخت به نيروگاه ها بر مبناي تحويل سوخت 
يورو۴ است. براي نيروگاه هاي نزديك شهرهاي بزرگ و 
كالنشهرها، تحويل گازوئيل يورو۴ قطعي است و براي بقيه 
نيروگاه هاي ديگر هم سوخت با استاندارد مناسب تحويل 

داده مي شود.
مازوت ســوزي صنايع و نيروگاه ها 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 مي گرديم؟

قطعا. مازوت براي شرايط اضطرار به عنوان سوخت پشتيبان 
مورد استفاده قرار مي گيرد و كشور در شرايط اضطرار نبايد 
بدون برق باشد. در فصول ســرد كه مصرف گاز در بخش 
خانگي و تجاري افزايش مي يابد، ســوخت گاز نيروگاه ها 
محدود مي شود و مجبور مي شويم 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. 
هم اكنون ســاالنه حدود 80درصد ســوخت مورد نياز 
نيروگاه هاي حرارتي از گاز تامين مي شود. از 180ميليون 
مترمكعب مصرف روزانه سوخت در نيروگاه ها، حدود 80 
ميليون مترمكعب آن گاز است و 100ميليون ليتر سوخت 

مايع است كه بيشتر آن گازوئيل است.
آيا نيروگاه هاي داخل شــهر هم از مازوت 

استفاده مي كنند؟

نيروگاه هاي داخل شهر حتما از گاز استفاده مي كنند.
پس چرا مازوت متهم اصلي آلودگي شهرها 

شده است؟
اينطور نيســت كه مي گويند. بايد ســهم آلوده كننده ها 
مشخص شود. اگر نگاهي به سايت سازمان كنترل كيفيت 
هواي تهران كنيد متوجه مي شويد 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 2.۵ميكرون هستند نه گاز دي اكسيد گوگرد 

كه ناشي از سوزاندن مازوت و گازوئيل است.
پس مازوتي در تهران مصرف نشده است؟ 

استفاده از مازوت در نيروگاه هاي تهران كمتر از 6 تا ۷درصد 
است كه عدد قابل  توجهي نيست. همه نيروگاه ها گازسوز 
هستند و اگر نياز به سوخت باشد نهايتا از گازوئيل استفاده 
مي كنيم. اخيرا استاندار تهران از نيروگاه هاي تهران بازديد 
و اين موضوع را تأكيد كردند. به صــورت محدود چهار تا 
پنج نيروگاه در استان هاي غربي تهران مازوت سوز هستند. 
بقيه نيروگاه ها همه سوخت تركيبي هستند و پايه مصرف 
آنها هم گاز اســت. براي موارد اضطراري هم از ســوخت 
گازوئيل استفاده مي كنيم. ما تقريبا بيش از 120نيروگاه 
بزرگ در كشور داريم كه چهار تا پنج نيروگاه براي ۴۵روز 
سرد سال به صورت محدود سوخت مازوت مصرف مي كنند. 

بنابراين نبايد اين سهم كم را به كل تعميم داد.
بــراي هميــن ســهم كــم آلودگي 
زيســت محيطي، قرار نيســت وزارت نيرو اقدامي 

كارساز انجام دهد؟
به طور قطع ما خواهان آلوده كردن محيط زيست به هر 
قيمتي نيستيم و صنعت برق طي دهه هاي اخير ساخت 
نيروگاه هاي سيكل تركيبي با راندمان بيش از ۵0درصد 
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 مي شــود 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 

نيروگاه هاي كشور تامين خواهد شد.
گفته مي شود ســوزاندن مازوت به خاطر 
توليد مازاد آن و تحريم هاســت كه مشكل ساز شده 

است. آيا همينطور است؟
مازوت اضافي وجود ندارد. مخازن مــا االن حدود 60 تا 
۷0درصد ظرفيت، مازوت دارند و پر نيســتند. هم اكنون 
نيروگاه هايي داريم كه مازوت مورد نياز آنها را روزانه شارژ 

مي كنيم.
آسيب هاي استفاده از سوخت مازوت براي 

نيروگاه ها چيست؟
هزينه تعمير نيروگاه ها وقتي كه از سوخت مازوت استفاده 
مي شــود افزايش پيدا مي كند 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.

در آستانه فصلي گران 
بررسي هاي همشهري نشان مي دهد كه قيمت اغلب كاالهاي اساسي به طور 

ميانگين در دي ماه امسال ۵0درصد نسبت به دي ماه پارسال افزايش پيدا كرده  است 
نخستين ماه زمستان امسال احتماال تورمي 40درصدي را پشت سر خواهد 
گذاشت. هنوز مركز آمار ايران آمار تورم دي ماه امسال را منتشر نكرده اما 
حدس نرخ آن چندان سخت نيست. بررسي گزارش هاي منتشر شده از مركز 
آمار ايران نشان مي دهد كه نرخ تورم ساالنه آذر ماه 13۹۹ براي خانوارهاي كشور به 5، 30 درصد رسيده بوده كه نسبت 
به همين اطالع در ماه قبل، 1. 5 واحد درصد افزايش نشان مي دهد اما نرخ تورم نقطه اي در آذر ماه 13۹۹، 44.8درصد 
اعالم شد و اين يعني خانوارهاي كشور به طور ميانگين44.8درصد بيشتر از آذر 13۹8 براي خريد يك »مجموعه كاالها 
و خدمات يكسان« هزينه كرده اند؛ احتماال تورم دي ماه هم بر همين مدار خواهد چرخيد. بررسي هاي ميداني همشهري 
نشان مي دهد كه بيشتر كاالهاي اساسي مورد نياز خانوار در فاصله دو دي ماه، به طور ميانگين 50درصد گران تر شده اند 

و در اين ميان تخم مرغ با بيش از 170درصد رشد قيمت ركورددار گراني ميان دو دي ماه است.

برنج ايراني مرغوب؛ كيلويي 45هزار تومان 
هر كيلوگرم برنج ايراني بين 30تا ۴۵هزار تومان بســته 
به نوع آن قيمت گذاري شــده است. اين در حالي است كه 
قيمت اين كاال در دي ماه سال قبل به طور ميانگين بين 18تا 
2۵هزار تومان برآورد مي شد؛ برنج در فاصله ميان دو دي 

ماه، حدودا 1.8برابر شده و 80درصد گران تر شده است.

چاي ايراني ؛ 50درصد افزايش قيمت 
چاي را خيلي ها فقط ايراني مي نوشند، كمرنگ و دير دم 
اســت اما طعم بي نظيري دارد. هر كيلوگرم چاي ايراني 

بســته به نوع آن هم اكنون بين ۵0تــا 120هزار تومان 
قيمت گذاري شده است. دي ماه پارســال اما قيمت هر 
كيلوگرم چــاي ايراني بين 30تا نهايتــا 80هزار تومان 
بود. نوشيدني محبوب ايراني ها در يك سالي كه گذشت 

1.۵برابر شده و ۵0درصد گران شده است.

روغن سرخ كردني در شيب صعود 
پرمصرف ترين روغن در خانه ايراني ها، روغن سرخ كردني 
است. قيمت اين كاالي اساســي بسته به برند، حجم و... 
تغيير مي كند اما براساس بررسي هاي همشهري ميانگين 

قيمت يك جعبه 13۵0گرمي روغن سرخ كردني سال 
گذشــته حدود 3۵تا ۴0هزار تومان بوده كه امســال به 
حدود ۵0هزار تومان رســيده است. بر اين اساس قيمت 
روغن در سالي كه گذشت، 1.2برابر رشد را تجربه كرده 
اســت. در اين ميان كاالهايي مثل روغن زيتون و روغن 
كنجد با شيب بيشتري گران شده  و حدودا 2تا 2.۵برابر 
شــده اند. يك بســته نيم ليتري روغن كنجد هم اكنون 
حدود 6۵هزار تومان و يك شيشه روغن زيتون با همين 
حجم حدودا 80هزار تومان در فروشگاه ها قيمت گذاري 

شده است.

رب گوجه فرنگي؛ تنها در ارزاني 
رب گوجه فرنگي تنها كااليي اســت كه روندي معكوس 
پي گرفته. اين كاال كه در دي ماه ســال گذشــته حدودا 
20تا 2۵ هزار تومان )بسته هاي 800گرمي( قيمت داشت 
حاال در بعضي برندها حتي تــا 16هزار تومان هم از موضع 
سال گذشته خود پايين آمده است. براساس بررسي هاي 
همشهري، هر بســته 800گرمي رب هم اكنون بين 16تا 

19هزار تومان قيمت دارد.

ماكاروني؛ 1.5برابر شد 
ماكاروني هم دســتخوش تورم هاي مهار گسيخته شده 
است. هر بسته ۵00گرمي ماكاروني كه در دي ماه سال 
گذشته، ۴هزار تومان قيمت داشته در دي ماه امسال به 
6هزار و 100تومان رسيده و اين يعني قيمت ماكاروني 

1.۵برابر گران تر شده و ۵0درصد گران شده است.

ثبات نسبي قيمت مرغ 
قيمت مرغ در اين يك سال باال و پايين هاي زيادي را تجربه 
كرده است. درست يك ماه پيش و در آذرماه، مرغ به كيلويي 
19و حتي 20هزار تومان هم رســيد و صــداي اعتراض 
خيلي ها را بلند كرد. در دي ماه امســال امــا بعد از جبران 
كاهش عرضه، قيمت مرغ كم كم پايين و آمد و در 22دي ماه 
به كيلويي 13هزار و ۴00رســيد. براســاس گزارش هاي 
منتشر شده توسط iptnews هر كيلوگرم مرغ در دي ماه 
سال 98حدود 12هزار تومان بوده است؛ مرغ حدودا به ازاي 

هر كيلو هزار تومان گران شده و 1.1برابر شده است.

شير؛ 60درصد گران تر 
يك ليتر شــير پرچرب ۵هزار و 300تومــان در دي ماه 
سال گذشته قيمت داشته است. امسال اما بعد از گذشت 
يك سال، قيمت يك بطري شــير پرچرب در برندهاي 
مختلف به 8 هزار و ۵00تا 9هزار تومان رسيده است؛ شير 
پاستوريزه در سالي گه گذشت 1.6برابر شده و 60درصد 

رشد قيمت را تجربه كرده است.

تخم مرغ؛ 171درصد گران تر 
كاالي پرحاشيه و ماجراي تخم مرغ، امسال بين 19هزار 
تا 19هزار و 800تومان براي هر كيلو قيمت گذاري شده 
است. اين در حالي است قيمت تخم مرغ در مدت مشابه 
سال قبل براساس آمارهاي iptnews بين ۷هزار تا 8هزار 
تومان برآورد مي شود؛ تخم مرغ 1۷1درصد گران شده و 

در مدت يك سال، 2.۷برابر شده است.

زهرا رستگارمقدم
روزنامه نگار

اسماعيل كهرم
بوم شناس و فعال محيط زيست

محمد درويش
فعال محيط زيست

محمدعلي يكتانيك
فعال محيط زيست
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روزنامه نگار
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همه  چيزهايي كه دايي داشت و كريمي نداشت
بيــن دو علي محبوب فوتبــال ايران، آنكــه نزديك تر به رداي 
مديريت به نظر مي رســيد بي گمان دايي بود. شهريار، استايل 
مديريت داشــت، زبان بلد بود، فارغ التحصيل دانشگاه صنعتي 
شريف به حســاب مي آمد و با توجه به همه اينها، خيلي ها حتي 
او را شايسته رياست بر كنفدراسيون فوتبال آسيا مي دانستند؛ 

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 

رياست بر AFC از او مي پرســيدند، رو ترش مي كرد و جواب 
ســر باال مي داد. همين اواخر هم وقتي ســؤال كردند چرا براي 
انتخابات فدراسيون فوتبال  ايران ثبت نام نمي كند، شديدا اين 
ســمت را پس زد. براي دايي همه دنياي فوتبــال يعني اينكه 
كت و شلوار مارك دار بپوشد، لب خط سر بازيكنانش داد بزند، 
بعد از گل، دست هايش را رو به آسمان بگيرد و هر لحظه منتظر 
فرود برق آســاي بهزاد غالمپور روي ســر و كله اش باشد! لذت 
زندگي براي دايي همين هاســت و شايد اگر از او بپرسي، مسند 
رياست جمهوري 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.

27سالگي آخرش نبود
از طغيان گري جواني هاي علي كريمي همين بس كه روزگاري 
مي گفت اگر فوتبال تنها هنرش نبود، قيدش را مي زد و براي امرار 
معاش سراغ يك شــغل ديگر مي رفت. مي گويند در عمارتش 
در دوبي، تماشاي »زير آسمان شــهر« را به فينال جام جهاني 
ترجيح مي داد 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 بايرن مونيخ آلمان شد؛ بهترين فصل همه 
عمر حرفه اي اش! اين كريمي با آدمي كه آن ســال ها شناختيم 
خيلي متفاوت اســت. او بسيار بالغ تر شــده و رؤياپردازي را به 
واقع گرايي تبديل كرده اســت. با اين حــال آزادگي و صراحت 
لهجه آقاي شماره هشت همچنان برقرار است و به همين دليل 
نه تنها 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 حدس زدن 

حركت بعدي اش ناتوان هستيم!

وقتي ستاد مبارزه با كرونا، محدوديت 
تردد شبانه را در شــهرهاي قرمز و 
نارنجي اجرايي كرد، انتظار نمي رفت 
اين محدوديت، محدوديت هاي 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 

خيابان ها ناممكن كرد.
بهانه براي تعديل كردن روشــنايي در معابــر و فضاهاي عمومي 
بعضي از شهرها و بزرگراه ها، صرفه جويي در مصرف انرژي بود. به 
ظاهر اجراي اين برنامه منطقي به نظر مي رسيد؛ وقتي قرار نيست 
ترددي در ساعت هاي 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 يك ماه هنوز جواب قابل قبولي 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 مسئله ساز شود. تجربه 
همگاني اين اســت كه در فصل گرما، به دليل اســتفاده از وسايل 
سرمايشي، مصرف برق باال مي رود و تامينش به مشكل مي خورد. 
در فصل سرد هم مصرف بيش از حد گاز مسئله مي شود. 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 نيروگاه هاي برق نمي رسد 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 
داده اند 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 زيادی به فروش 
نمي رود و صادرات ديگري هم كه نيســت. در اين شرايط يك راه 
پولساز وجود دارد؛ استخراج بيت كوين. در اين يكي دو سال خيلي ها 
از اين طريق به درآمد رسيده اند، استخراج بيت كوين هم كه بدون 

مصرف برق امكان پذير نيست. 
هرچند بعضي ها با اطمينان مي گويند دليل اصلي بحران برق همين 
استخراج بيت كوين است اما هيچ كســي حاضر نشده، دراين باره 
اظهارنظري كند. البته مسئوالن تأييد كرده اند كه عده اي با مجوز 
رسمي در حال استخراج بيت كوين هستند و بعضي غيرقانوني. كم 
كردن روشنايي شهر و بوي نامطبوعي كه مي گويند نتيجه استفاده از 
سوخت مازوت است، اين سؤال را براي شهروندان بي پاسخ گذاشته 

كه مگر آنها چقدر گاز مصرف مي كنند 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؟ 
صرفه جويي انرژي به هر دليلي هم كه باشد، طرفدار دارد اما مدلي كه 
انتخاب شد، قابل قبول بود؟ از نظر خيلي ها جواب منفي است. به نظر 
مي رسد تعديل روشنايي شهر با مدلي كه اجرا شد، دم دستي ترين 
كاري بود كه مي شد انجام داد. مجريان اين طرح، اگر با برنامه ريزي 
بهتري اين طرح را اجرا مي كردند و همه جوانب را درنظر مي گرفتند، 
شايد انتقادات كمتر مي شد. توانير؛ شركت توليد، انتقال و توزيع برق 
ايران مدعي است كه اين تعديل با همكاري و هم فكري ديگر ارگان ها 
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 مسئله هاي اصلي شهر تهران، فضاهاي بي دفاع 
شهري است؛ فضاهايي كه بيشترين جرم و جنايت هاي خياباني را 
شاهد هستند. يكي از راه حل ها براي امن كردن اين فضاها، روشنايي 
است. اما در شب هايي كه شهر خاموش شــد، فضاهاي ناامن هم 
بيشتر شدند. ادعاي مسئوالن اين بود كه تعديل روشنايي فقط در 
بزرگراه ها اتفاق افتاده است اما شهروندان از خاموشي معابر گفتند 
و گاليه هاي نيــروي انتظامي از اين تعديل هــم تأييدي بر حرف 

شهروندان بود.
 يكي از نگراني هاي نيروي انتظامي باال رفتن آمار تصادفات با توجه 
به منع تردد بود. تاريك بودن معابر و ديده نشدن عابرها، دليل اصلي 
تصادفات بود. هرچنــد خودروهاي زيادي در خيابــان نبودند اما 
تاكسي ها و ديگر خودروهايي كه مجوز تردد داشتند، با اين مسئله 
درگير بودند. در تاريكي شــهر، زورگيري هايي كه بعد از گراني ها 
بيشتر از قبل باب شده، راحت تر انجام شد. همه اتفاقات دليلي شد 
تا عابران پياده هم از خيابان ها حذف شوند و در كم شدن جمعيت 
حاضر در خيابان، شهر براي آنهايي كه مجبور بودند بعد از ساعت 
منع تردد، از محل كار به خانه هايشان برگردند، ناامن تر شده است. 
نظر منتقدان اين اســت كه مجريان تعديل مي توانستند به جاي 
خاموش كردن شهر، روشنايي هاي غيرضرروي را حذف كنند. شايد 
از نظر مجريان، روشن بودن معابر ضروري نباشد اما از نظر شهروندان 
روشنايي بليبوردها، ساختمان هاي نيمه كاره و... غيرضروري است 
و به جاي خاموش كردن معابر بايد روشنايي شهري مديريت  شود. 
در شرايط كرونايي، خاموش كردن فضاهاي باز عمومي مثل پارك ها 
هم با انتقاد روبه روست. گفته مي شــود در تعديل روشنايي، فقط 
مهندسان تصميم گيرنده بوده اند و به جامعه شناسي شهري هيچ 

توجهي نشده است.

در خاموشي شهر، مردم را نديديد؟
درباره تاريكي ناگهاني خيابان ها براي صرفه جويي در مصرف برق

ليلي خرسند 
روزنامه نگار

دی چهره 
این شماره

چوقتباجتساطسب
ردهجاراتتناها
تاقيرزترتناسر
رادنسونافرب
تناسداينبلحار

ححماهواامهرب
كسنيمبساكماطخ
يكنولارولوري
مختزيشرتكيتنا
نابهرسناتتون
ماراشراگنرامت

اسهجاومهداج
تهناهبهدنيامن
يضترماتلايبزع
كوكهدنزوماتدش
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افقي:
 1- رويگــر- باز دارنــده- 

استاني در شمال عراق
2- كنايــه از ظاهرســازي  و 
دروغين و نمايشي رفتاركردن 

است- تكرار حرفي
3- حقيرترين- چند رئيس- 

ماريجوانا
4- خشنودي- حفر كردن- 
زباني از شاخه زبان هاي سامي
5- بي رحــم و ســنگدل- 
خميــري چســبنده براي 

آماده سازي  سطح
6- روشــي بــراي اتصــال 
كامپيوتر به شبكه- بي كس- 
شبه جزيره اي در جنوب هند
7- خاندان- ايده آل- مخفي

8- آستانه- صاف و مسطح- 
از عناصر تشكيل دهنده هوا

9- نوعي كارد نــوك تيز- 
شهري در استان يزد- نشانه 

مفعولي
10- آلياژي از آهن و كربن و 
منگنز - نيروي ياري رسان- 

كانال
11- فرو بــردن ســوزن در 

چيزي- دگرگوني
12- رمانــي نوشــته فهيمه 
رحيمــي- خدمتــكار زن- 

مخفف بدتر
13- خوابيده- مقر حكومت 

مارشال پتن- قاضي ورزشي
14- رانــدن مزاحــم- از 
آثار تامس اليوت، شــاعر و 

نويسنده انگليسي
15- پشيماني- نرمي و رواني- 
درختچه اي با ساقه هاي خاردار

  
عمودي:

1- دســته و گروه- اســب 
تندرو- كشيدن ماشه اسلحه
2- پربركــت- كوهــي در 

جنوب همدان- بي حركت
3- كفر آميــز- دوســتي و 

رفاقت
4- تاب و توان- دوســتي- 
مثنــوي ســروده اوحدي 

مراغه اي
5- معزول- محكم و استوار- 

يادداشت
6- ضمير جمع - همنشين 

زن- عالج كردن
دلتنــگ-  و  ملــول   -7

مكان ها- سال آذري
8- گاز نجيب سبك- برشته شده 

-  وسيله نقليه دريايي 
9- تصوير- پايه- تار بافتن 

عنكبوت
10- گوشــت كبابـــــي- 

زيرپوش بي آستين- برهنه
11- نــام تركــي- جــاري- 
حشــره اي مضر كه از ريشــه 

گياهان تغذيه مي كند
12- رنگارنــگ- نام چنــد تن از 

پادشاهان فرانسه بود- غربال
13- مأمــور مراقبــت از راه- از 
سلســله هاي حكومتي ايران كه 

پيرو مذهب شيعه بودند
14- پول چين- همايش علمي- بزدل

15- مايعــي كــه بــراي مصرف 
خارجي روي پوست به كار مي رود- 

غذاي ظهر- مخفف اگر

 اعداد 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع هاي كوچك 3 در 3 يك بار جدول اعداد | 3848
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

487912356
123865479
956347218
269473185
514289763
378156942
842591637
631728594
795634821

متوسط

  8  3    9
5 1      4  
 3    6 8  7
 5 6   8    
         
   2   4 8  
4  3 1    6  
 7      1 4
9    2  5   295864371

681937524
347152986
753418692
124396857
869275413
478629135
932541768
516783249

ساده

متوسط

768435129
519782346
234916857
156348792
842579631
397261485
423157968
675893214
981624573

سخت

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

ساده

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

بياييد به اواخر دهه 70 يا حتي اوايل دهه 80خورشيدي برگرديم؛ به روزهايي كه علي كريمي 
به عنوان يك نابغه پا به توپ، اما ســر به هوا از هواداران فوتبال دلربايي مي كرد. به راستي 
دريبل هايش 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 بي بديل طرف 
هستيم. اين طاووس زيبا اما يك پاي زشت داشت؛ ناسازگاري بيش از حد جادوگر كه باعث مي شد او خيلي از معادالت منطقي 
را نقض كند. برليان فوتبال ايران يك ســال از بهترين روزهاي جواني اش را در خانه نشست، چون به داور بازي اميدها حمله 
كرده بود. بعد هم چند سال از مرغوب ترين روزگار عمرش را پاي به به و چه چه اماراتي ها در االهلي ريخت. تصور كنيد كريمي 
در همان سني كه به االهلي رفت سر از بوندس ليگا درمي آورد؛ فقط خدا مي داند چه دستاوردهاي بيشتري مي توانست داشته 
باشد. همه مهارت كريمي در ساق هايش بود و آن روز اگر به يك نفر مي گفتي اين پسر ياغي سال های بعد قرار است نامزد رياست 

فدراسيون فوتبال شود، طرف بلند بلند مي زد زير خنده!

بهروز رسايلي
روزنامه نگار

كريمی 
در نقش دايی 

15سال پيش چه كسي
  فكر مي كرد ياغي فوتبال ايران

 سوداي مديريت  در سر داشته باشد؟
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آرزو دهقاني
دانشجوي دكتري سالمت در باليا و فوريت هاي دانشگاه شهيد بهشتي   سرعت گيرهاي غيراستاندارد بزرگراه امام رضا

الين كندروي بزرگراه امام رضا محدوده بازار گل ســرعت گيرهاي 
غيراســتاندارد و مرتفــع دارد كه باعــث تصادف و حتــي واژگوني 
خودروها مي شود. از مســئوالن تقاضا داريم نسبت به جمع آوري و 

استانداردسازي اين سرعت گيرهاي خطرناك اقدام كنند.
فاطمي از تهران

  خط يك مترو هر 25دقيقه يك بار مي آيد
خط يك مترو )كهريزك( با وجود اينكه پايانه مسافري چندين شهرك 
اطراف است و همواره با حجم زياد مسافر مواجه است، هر 25دقيقه 
يك بار حركت مي كند كه با اين شرايط امكان رعايت فاصله اجتماعي 
در قطارها وجود ندارد. با مســئوالن هم كه مطرح مي كنيم تكذيب 
مي كنند؛ درحالي كه امثال من كه هــر روز از اين خط تردد مي كنند 

ثانيه ها برايشان مهم است و حساب آن را دارند.
ضيايي از تهران 

  بيمه خويش فرما شدم يارانه ام قطع شد
پس از 18سال كار با شركت، تسويه و خودم را به شكل خويش فرما 
بيمه كردم كه با 20ســال سابقه بتوانم بازنشسته شــوم. حاال يارانه 
من به علت اينكه بيمه خويش فرما هســتم قطع شده است. آيا بيمه 

خويش فرمايي نشانه تمول من است؟ 
فرزاد برخ از تهران

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

پاسخ مسئوالن

به مناسبت چهارمين سالگرد حادثه پالسكو
درس هايي براي بحران هاي آتي 

حادثــه ســاختمان پالســكو در 
30دي ماه1395 به عنوان يك فاجعه 
ملي و به دليل فرسودگي و ناايمن بودن 
سيم كشــي برق، وجود كپسول هاي 
متعدد گاز مايع و مايعات اشــتعال زا و 
انباشت البسه و پوشاك چيده شده در 

راهروها و طبقات ساختمان رقم خورد كه متأسفانه در اين حادثه 
16نيروي جان بركف آتش نشــاني و 10نفر از شهروندان كشته و 
بيش از 500فروشگاه و توليدي پوشــاك تخريب و بيش از 3هزار 

كارگر بيكار شدند.
 براساس سطح بندي حوادث كشور كه توســط سازمان مديريت 
بحران ارائه شده اســت، حادثه اي كه بيش از 10كشته و كمتر از 
100كشته داشته باشــد و يا تعداد مصدومان بين 100 تا هزارنفر 
باشــند، به عنوان حادثه محلي قلمداد مي شود، اما حادثه پالسكو 
در خبرگزاري هاي جهاني نيز بازتاب گســترده داشت و تا حد يك 
حادثه با ابعاد ملي از آن ياد مي شــود. اين موارد نشان مي دهد كه 
حوادثي با اين ابعاد با توجه به اثرات سالمتي، اجتماعي، اقتصادي 
بسيار مهم تلقي مي شوند و تكرار آن، عوارض و خسارات غيرقابل 
جبراني خواهد داشت، همچنين باتوجه به حادثه خيزي كشور ما 
بايد به اين نكته توجه كرد كه پيشگيري از بروز حوادث اينچنيني 
و آمادگي سازمان هاي امدادي و حتي عموم مردم مي تواند مقابله با 

اين اتفاقات و مديريت اينگونه رخدادها را ارتقا دهد.
يكي از مهم ترين اصول در پيشگيري از حوادث در ساختمان هاي 
پرتردد و آمادگي جامعه، ارتقاي ايمني سازه اي و غيرسازه چنين 
ساختمان هايي است. عدم نگهداري منابع ســوختي با حجم باال 
همچون بنزين و نفت در اين ساختمان ها امري ضروري است. مجهز 
كردن طبقات و واحدهاي سازه به دكتورهاي دود و آتش و وسايل 
اطفاي حريق مي تواند جزو نخستين اقدامات جهت ارتقاي آمادگي 
باشد. روش هاي اطفاي حريق، تخليه ايمن ساختمان هاي پرتردد 
و مجتمع هاي 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، ساختمان هاي بلندمرتبه، خروج 
ايمن و اضطراري افراد از ساختمان است. اين بدان معناست كه در 
كوتاه ترين زمان ممكن بتوانيم افراد را از ساختمان خارج  كنيم و اين 
كار را با وجود مشكالتي از قبيل هرج و مرج و شلوغي در ساختمان 
انجام دهيم. لذا راه هاي خروجي و پلكان اضطراري بايد ايمن بوده 
و مسير آن براي تخليه ناگهاني ساختمان مشخص باشد. تابلوي 
خروج اضطراري در تمامي طبقات ســازه هاي پرتردد بايد نصب 
شود. تمامي تابلوهاي خروج اضطراري به درستي در همه جا نصب 
شده  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 آتش ســوزي و حوادث مشابه بايد در 
چنين مراكزي مستقر شود. تخليه اضطراري صوتي براي راهنمايي 
ساكنان ساختمان به صورت مؤثر كه بتوانند به بهترين شكل ممكن 
از ساختمان خارج شوند يكي ديگر از اين موارد است. سيستم هايي 
همچون آژير خطر و سيســتم هاي هشــداردهنده ســنتي براي 
ساختمان هاي بلندمرتبه چندان مناسب نيستند. در چنين مواردي 
ساكنان بايد راهنمايي شوند تا چگونه و از چه مسيري بهتر مي توانند 

به شكلي كنترل شده از ساختمان خارج شوند.
از سوي ديگر ساختمان هاي پرتردد با ايمني كم، بايد شناسايي شده 
و عالوه بر اخطار رفع خطر به صاحبان در راستاي ايمن سازي  كمك 
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 ساختمان هايي كه داراي سيم كشي هاي قديمي هستند، 
نياز به بازرسي مداوم وجود دارد و عملكرد سيم كشي ها و مواردي از 
اين دست بايد به طور مداوم مورد بررسي قرار گيرد تا درصورت لزوم 
به سرويس و نگهداري آنها پرداخته شود. مجهز كردن سازمان هاي 
امدادي به تجهيزات مناسب و آموزش و توانمندسازي كاركنان اين 

سازمان ها نيز عوامل بسيار مهمي در مديريت بحران  خواهد بود.
هماهنگي بين سازمان هاي امدادي از موازي كاري و هدررفت منابع 
مالي، انساني و تجهيزات جلوگيري خواهد كرد، لذا اين هماهنگي ها 
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 سيســتم هاي ايمني 
در برابر آتش، برطــرف كردن ضعف هاي بازرســي و نظارت براي 
ساختمان هاي موجود و قديمي، نياز به تقويت سازماندهي مديريت 
بحران، عدم حضور جدي بيمه ها در ارتقاي ســطح ايمني در برابر 
آتش، توجه و آگاهي اندك جامعه نسبت به اهميت ايمني در برابر 
آتش در ساختمان ها و مولفه هاي آن و نياز جدي به رفتارشناسي 
مردم در هنگام حريق و آموزش عمومي بايد بيشــتر مورد توجه 

نهادها و مديريت كشوري قرار گيرد.

با گذشت بيش از 6ســال از سقوط هواپيماي 
آنتونف خط هوايي تهران - طبس در نزديكي پيگيري

فرودگاه مهرآبــاد كه منجر بــه جان باختن 
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 19مرداد ماه سال93 كه 
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 به شدت 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 شبه عمد 
40نفر، معاونت در قتل شــبه عمد و مشــاركت در تسبيب 

ضرب و جرح شبه عمد 8نفر، با صدور كيفرخواست به مجتمع 
قضايي كاركنان دولت فرستاده شد. در 3جلسه محاكمه كه 
در شعبه1058 آغاز 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 رسيدگي كننده تغيير كرد و قاضي علي اكبر عاليشاه، 
معاون مجتمع قضايي كاركنان دولت كه رسيدگي به پرونده 
ســقوط هواپيماي اي تي آر در دنا و رسيدگي به پرونده هاي 
مهم ديگري را در كارنامه اش دارد عهده دار 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 بررسي هاي 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 بررسي هاي كارشناسي ازجمله 
گزارش كارشناسان وقت سازمان هواپيمايي كشوري نشان 
مي دهد كه هواپيما به دليل شرايط آب و هوايي و مشكالتي 

كه در طراحي آن وجود داشت نبايد پرواز مي كرد 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 اتهام زني كردند كه گزارش تيم كارشناسي نشان 
مي داد 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 مي شد.
در اين جلسه همچنين تعدادي از شاكيان نيز از طوالني شدن 
روند رسيدگي به اين پرونده گاليه كردند. يكي از آنها گفت: 
6 سال از سقوط هواپيما و از دست دادن عزيزان مان مي گذرد 
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.

خودكشي شوهر، راز قتل همسر را فاش كرد
معماي ناپديد شدن زني جوان 

در پايتخت، پس از خودكشي داخلي
نافرجام شوهر وي و اعترافاتش 

به جنايت، آشكار شد.
به گزارش 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 مي روم و شب برمي گردم. امروز هم 
مانند روزهاي قبل به مغازه ام رفتم و غروب كه 
كارم تمام شد آنجا را تعطيل كردم تا به خانه 
بازگردم. وقتي به مقابل خانه ام 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 خانه ام 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 هيچ كس 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 
پرونده اي 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 بيمارستان ها پرداخت، اما 
اثري از زن جوان به دست نيامد. در گام بعدي 
مأموران راهي محل زندگي زن ناپديد شــده 
شدند و در تحقيق از همسايه ها مشخص شد 
كه زن جوان به شــدت با همسرش اختالف 
داشــته اســت؛ به حدي كه آنها بارها صداي 
درگيري و مشــاجره هاي اين زوج را شنيده 
بودند. از ســوي ديگر در بررسي دوربين هاي 
مداربســته اي كه در اطراف خانه زن ناپديد 
شده وجود داشت حقايقي آشكار شد كه مسير 
پرونده را تغيير مي داد. آنطور كه تصاوير نشان 
مي داد 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 دوربين ها خروج زن ناپديد شــده را ثبت 
نكرده بودند. تحقيقات حكايت از اين داشت 
كه شــوهر اين زن پس از خــروج از خانه به 
مغازه مصالح فروشــي 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 مي داد كه مرد جوان راز ناپديد 
شــدن همســرش را مي داند. 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 
سوي وي قوت بگيرد و درحالي كه جست و جو 
براي شناسايي مخفيگاه وي و بازداشتش ادامه 

داشت، مشخص شد كه او اقدام به  خودكشي 
كرده و در يكــي از بيمارســتان هاي تهران 

بستري است.

اقرار به جنايت
مرد جوان پس از بهبودي بازداشــت شد و در 
بازجويي ها به قتل همســرش اقرار كرد. وي 
گفت: سال ها قبل با همسرم ازدواج كردم، اما 
اين اواخر به دليل 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 درحالي كه به شدت عصباني بودم او را خفه 

كردم و جانش را گرفتم. وقتي به خودم آمدم 
كه ديدم همســرم بي جان 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 مصالح فروشي، مقداري 
مصالح و گوني خريدم. جسد همسرم را داخل 
گوني گذاشته و به داخل صندوق عقب انتقال 
دادم. سپس به سمت بيابان هاي 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 لحظه اي رهايم نمي كــرد. وي ادامه 
داد: به شدت از مرگ همســرم پشيمان بودم 
چون همه  چيز در يك لحظه خشم آني من رخ 
داد؛ به همين دليل تصميم گرفتم به زندگي ام 
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 بي جان 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.

 همدستي زن جوان با مرد غريبه
براي قتل شوهرش

 اسرار مرگ سرايدار 
در ميان شعله هاي آتش

زني كه با همدستي مردي شوهرش را به قتل رسانده بود، دستگير شد. به گزارش همشهري، تحقيقات پليس 
در اين باره از 4 ماه قبل به دنبال كشف جسد مردي در كانال آبی در شهرستان فومن واقع در استان گيالن آغاز 
شد. شواهد نشان مي داد 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 انگيزه اي 
مرد جوان را به قتل رسانده است. تحقيقات ادامه يافت تا اينكه 4 ماه بعد كارآگاهان به همسر مقتول مشكوك 
شدند و وي را تحت بازجويي قرار دادند. با اينكه او مدعي بود بي گناه 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 3 ماه ادامه داشت اما شوهرم به من عالقه اي نداشت و من هم نقشه قتل او را 
كشيدم. متهم در ادامه گفت: مردي 38ساله را اجير كردم و همسرم را به بهانه اي به بيرون از شهر بردم و در آنجا 
با همدستي اين مرد با ميله اي 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 به سر مي برند و تحقيقات ادامه دارد.

با مرگ آتشين سرايداري جوان در يك خانه وياليي، پرونده اي در دادسراي جنايي تهران تشكيل 
شده و تيم تحقيق تالش خود را براي كشف اسرار مرگ وي آغاز كرده اند. به گزارش همشهري، 
وقتي گزارش مرگ مشكوك پسري جوان به قاضي حبيب اهلل صادقي بازپرس وي  ژه قتل تهران 
اعالم شد، وي به همراه تيمي از كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي تهران راهي محل حادثه كه 
اتاقك سرايداري در يك خانه وياليي بود شدند. آنها وقتي قدم در اتاقك گذاشتند با جسد سوخته 
سرايدار جوان روبه رو شــدند. اين درحالي بود كه تمام در و ديوار اتاقك و وسايل ها سوخته بود. 
مادر متوفي كه با جسد سوخته پسرش مواجه شده و پليس را خبر كرده بود، به مأموران گفت: 
پسرم سال هاست كه در اين ويال سرايدار است. من معموال هر روز با او تلفني در ارتباط هستم 
اما چند ساعت پيش جواب زنگ هايم را نداد. نگران شدم و خودم را به خانه وياليي رساندم اما با 
جسد سوخته او روبه رو شدم و وحشت زده پليس را خبر كردم. در ادامه بررسي ها مشخص شد كه 
آتش سوزي 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.

در چهارمين جلسه محاكمه متهمان 

سقوط هواپيماي تهران - طبس، متهمان 

قصور را به گردن كادر پرواز انداختند

هرس درختان طبق برنامه همه ساله انجام مي شود
روابط عمومي منطقه 2 شــهرداري 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، بوستان ها و 
بزرگراه ها به صورت برنامه هر ساله انجام مي شود. الزم به توضيح است 
به منظور بهبود فضاهاي شــهري و بوستان ها همزمان با انجام هرس 
درختان، واكاوي باغچه ها،  كاشت نشاء فصلي و 50 اصله درختچه و 
همچنين نصب 4عدد برج نوري و تعويض كفپوش زمين بازي كودكان 
انجام شده است. ضمن اينكه نظافت و پاكســازي معابر، باغچه ها و 

سرويس هاي بهداشتي به صورت روزانه و مستمر انجام مي شود.

هواي هوا را داشته باشيم
هم اكنــون در حــوزه اتوبوســراني  نزديك به  ادامه از 

60درصد ناوگان فرسوده است و فقط مي توان از صفحه اول
40درصد ناوگان تا5سال آينده استفاده كرد. از سوي ديگر در حوزه 
مترو نيز 400 دستگاه قطار نيازمند اورهال هستند. با تمامي اين ها 
اليحه بودجه سال آينده تنها 62 ميليارد تومان براي توسعه مترو درنظر 
گرفته است كه اين هزينه فقط براي ساخت 48 متر مترو كافي است؛ 
همچنين با توجه به جمعيت چند ميليوني تهران، تعداد اتوبوس هاي 
توليدي نيز كم است و ما مجبور هستيم كه تا توليد اتوبوس هاي جديد 
صبر كنيم. البته با توجه به شرايط آلودگي هوا در تهران تأكيد كرده ايم 
كه اتوبوس هاي ديزلي توليدي بايد حتما بــا فيلتر دوده وارد چرخه 
حمل ونقل شوند. همچنين به دنبال آن هستيم كه از اتوبوس هاي برقي 

براي شهر تهران استفاده كنيم.
در حوزه تاكســيراني نيز 40هزار دســتگاه تاكســي در شهر تهران 
نيارمند نوسازي هستند. از ســويي 16هزار نفر براي تعويض تاكسي 
ثبت نام كرده  و ما نيز در شهرداري تهران تالش كرده ايم تا با اعطاي 
تسهيالت ويژه به اين افراد، از نوســازي تاكسي ها حمايت كنيم، اما 
متأســفانه هربار كه براي ارائه تســهيالت ويژه به دارندگان تاكسي 
برنامه ريزي كرديم، قيمت خودرو افزايش يافت و متأســفانه تاكنون 
تنها حدود 2000 دستگاه تاكسي در تهران نوسازي شده اند. از آنجايي 
كه تاكسي ها در سطح شهر تهران پيمايش بااليي دارند، به دنبال آن 
هستيم كه براي به حداقل 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 مي كنند.
موتورسيكلت هاي كاربراتوري و فرســوده نيز سهم بسيار بااليي در 
آلودگي هواي تهران دارند. ما در شهرداري تهران به دنبال آن هستيم 
كه موتورسيكلت هاي كاربراتوري را به ويژه از ناوگان پيك خارج كنيم، 
چرا كه پيك هاي موتوري نيز مانند تاكسي ها در طول روز پيمايش هاي 
زيادي دارند كه مي تواند بر آلودگي هوا اثرگذار باشد. به همين دليل در 
تالش هستيم كه تسهيالت و وام هايي را در اختيار متقاضيان تعويض 
موتورسيكلت قرار دهيم. شــهرداري تهران اخيرا نيز تفاهمنامه اي 
را درخصوص توسعه موتورسيكلت هاي برقي در پايتخت با معاونت 
علمي رياست جمهوري امضا كرده است. اميد است كه بتوان به زودي 
موتورسيكلت هاي برقي با قيمت مناســب در اختيار متقاضيان قرار 
بگيرد. در پايان بايد بگويم همه مي دانيم حــاِل هواي تهران خوب 
نيست، بايد هواي هوا را داشته باشــيم و تنها راه حل معضل آلودگي 
هوا، اجراي قانوني است كه بر عهده مان گذاشته شده است؛ پس بايد با 
حمايت هاي دولت در زمينه نوسازي ناوگان و مشاركت همه دستگاه ها 

هواي پاك را به مردمي كه از آلودگي هوا رنج مي برند، هديه كنيم.

اتهامزني
بهخلبانآنتونف
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يكروزبيشــترتاآغازنخســتين
نمايشگاهمجازيكتابنماندهاست.
نمايشگاهيكهقراراستفرايندخريد
وســفارشكتابدرسامانهاشانجام
شــود،نهمراجعهحضوريياتلفنيو
مخاطبانكتابهايخــودرادرخانه
سفارشدهندوازطريقپستدريافت
كنند.نمايشگاهيكهتجربهايتازهدر

چرخهنشروكتابايرانخواهدبود.

نمايشــگاهمجــازيكتــاب،صرفًا
فروشگاهنيست

»مهم ترين ويژگي نخســتين نمايشگاه 
مجازي كتــاب تهــران اين اســت كه 
مخاطبــان مي توانند بــدون محدوديت 
زماني و مكانــي با مراجعه به ســامانه از 
تازه هاي كتاب باخبر شــوند و چه چيزي 
ارزشمندتر از اينكه اين شرايط به راحتي 
براي عالقه مندان به كتاب فراهم شــده 
 اســت. نمايشــگاه مجازي كتاب تهران 
فرصتي را فراهم كرده تا كتاب به ســراغ 
مخاطب برود و با اختصاص يارانه هايي كه 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي در اختيار 
مشموالن قرار مي دهد، كتاب هاي خود را 

خريداري كنند.«
محسن جوادي سخنان خود را در نشست 
خبري نمايشــگاه مجازي كتاب تهران 
اين گونه آغاز كرد وترجيع بند ســخنان 
او اين بود كه »نمايشــگاه مجازي كتاب 
صرفــاً فروشــگاه نيســت و برنامه هاي 
فرهنگي بســياري نيز در كنــار خريد از 
نمايشــگاه مجازي كتاب برگزار خواهد 
شد. نتوانستيم تمامي اقداماتي را كه در 
نمايشگاه فيزيكي كتاب انجام مي داديم 
در نمايشــگاه مجازي برگــزار كنيم؛ اما 
تالش كرديم كــه فعاليت هاي فرهنگي 
را در قالبــي ديگــر در فضــاي مجازي 
براي مخاطبــان برگزار كنيم كه شــايد 
كاســتي هايي به همراه داشته باشد؛ اما از 
ارزش بسياري برخوردار است. شجاعانه 

به اين ســمت خواهيم رفــت كه تمامي 
كاســتي ها در گام بعــدي، برگــزاري 

نمايشگاه مجازي كتاب برطرف شود.«

1732ناشربهنمايشگاهكتابميآيند
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، رمضان علي 
سبحاني فر، مديرعامل شركت ملي پست 
ايران؛ حجت اهلل صيدي، مديرعامل بانك 
صادرات ايران و هومان حسن پور، 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 سي و ســومين 
نمايشــگاه كتاب تهران پرداخت: »قرار 
بود سي وسومين نمايشــگاه بين المللي 
كتاب تهران فروردين ماه سال جاري در 
مصلي تهران برگزار شــود؛ امــا با توجه 
به شــيوع ويروس كرونا و اثــرات آن در 
كشور، شوراي سياستگذاري نمايشگاه، 
28 تيرماه، رســماً اعالم كرد كه امسال 
نمايشگاه بين المللي كتاب تهران برگزار 
نخواهد شد. در پي اين تصميم، معاونت 
فرهنگي، بسته هاي حمايتي براي حمايت 

از صنعت نشــر معرفي كرد كــه يكي از 
آن ها، برگزاري نمايشگاه مجازي كتاب 
تهران بود كه در 2۵ شــهريورماه و بعد 
از مصوبه شوراي سياستگذاري با الحاق 
بخش فروشــگاهي در اختيار مؤسســه 
 خانه كتاب و ادبيات ايران قرار گرفت.«

 به گفتــه دهقانــكار، »در نخســتين 
نمايشــگاه مجازي كتاب تهران، 1۷32 
ناشــر داخلي ثبت نام كردنــد كه از اين 
ميان، 11۵3 ناشــر، عضو ســامانه ملي 
پست شدند و 11۵2 ناشر فرايند ويرايش 
اطالعات را تكميل كردند و بالغ بر 100 
هزار عنوان كتاب آماده عرضه در سايت 
نمايشگاه مجازي كتاب تهران قرار دارد. 
نمايشــگاه مجازي با حضور 180 ناشر 
خارجي و با 20 هزار عنوان كتاب، 1۴2 
نهــاد فرهنگي و آژانــس ادبي در بخش 
رايت سنتر، 1۴۵ نشست رونمايي كتاب، 
20نشســت بين المللي و 2۵ نشســت 
داخلي با حضور 180 ســخنران داخلي 

و خارجي برگزار خواهد شد.« 

نمايشگاهمجازيجايگزيننمايشگاه
سيوسومنيست

در عين حــال مدير نمايشــگاه مجازي 
كتاب تهران در پايان سخنان خود گفت: 
»نمايشگاه مجازي كتاب تهران، جايگزين 
سي وسومين نمايشگاه بين المللي كتاب 
تهران نيست و اميدواريم در سال جاري و 

مهردادطبرسي
روزنامه نگار

نخستين نمايشگاه مجازي كتاب تهران از اول بهمن آغاز مي شود
دبير جشنواره فيلم كوتاه از اكران فيلم ها در ايران مال مي گويد

گزارشورق زدن كتاب از راه دور

هليانصيري
خبرنگار

سي وهفتمين جشنواره 
فيلم كوتاه تهران امسال 
در شرايط خاصي برگزار 
مي شود و قرار است بخش دوم آن نيز از اول بهمن ماه برگزار شود. 
بخشــي كه اختصاص به نمايش  فيلم ها  دارد و ايران مال ميزبان 
آن است. سيدصادق موسوي، دبير اين دوره از جشنواره از داليل 
حضور فيلم ها در ايران مال مي گويد و اينكه سعي شده فيلم ها در 
پلتفرم ها به نمايش درآيند اما به درخواست برخي از فيلمسازان 
مبني بر اكران فيزيكي و همچنين اسپانســر بودن اين مجموعه 

انتخاب شده است.
آبان مــاه زمان برگزاري 
جشــنواره فيلم كوتاه 
بود اما به دليل باال رفتن 
آمــار ويــروس كرونا و 
همچنيــن عدم رضايت 
برخي از صاحبان فيلم 
به نمايش فيلم هايشان 

به شكل مجازي تنها نشست ها و ورك شاپ هاي جشنواره برگزار 
شد. اكران فيلم ها نيز به مساعد شدن شرايط و بازگشايي سينما ها 
منوط شد. با بازگشايي سالن هاي 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 فيلم ها آغاز شود. سيدصادق موسوي، دبير جشنواره فيلم 
كوتاه درباره علت انتخاب ايران مال براي اكران فيلم هاي كوتاه به 
همشهري مي گويد: »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 به دليل شرايط موجود در 
تالش بوديم اكران فيلم ها به شــكل مجازي و از طريق پلتفرم ها 
باشد اما بيش از ۷0فيلمساز از ما خواستند كه فيلم هايشان اكران 
فيزيكي داشته باشــد و همين امر باعث شد كه ايران مال را براي 
اكران انتخاب كنيم.« موسوي همچنين درباره حضور فيلم هاي 
كوتاه در جشنواره فجر امسال  توضيح داد: »همه فيلم هاي كوتاه 
داستاني كه تا ســقف زماني 1۵دقيقه بودند را به جشنواره فجر 
معرفي كرده ايم.« به نظر مي رســد نزديك بــه ۴0فيلم كوتاه به 

دبيرخانه اين دوره از جشنواره معرفي شده است.
  

بزرگداشتاميرلطفياندرجشنوارهفيلمكوتاه
امير لطفيــان متولــد 1339 در همــدان عكاس و فيلمســاز 
پيشكسوت سينماي ايران است. وي مؤسس جشنواره پويانمايي 
تهران اســت و مديريت اجرايي ۴ دوره از اين رويداد را برعهده 
داشته اســت. در اين دوره از جشنواره مراســم بزرگداشت وي 

برگزار خواهد شد. 

منتقدانازاميدهاياولكسبجوايزاسكار2021
دررشتههايمختلفميگويند

درسال2020اكرانبسياريازفيلمهاي
مهمباتأخيرمواجهشــدياحتيبرخی
ازآنهااكراننشــدوناگزيــرازطريق
شناختهشدهترينپلتفرمهاياينترنتينمايشفيلم،پخششد.درنتيجهدرسال
2020آكادمياسكاربخشيازقواعدانتخابفيلمهابرايشركتدراينمراسمرا

تغييردادتافيلمهايبيشتريبتواننددرمراسماسكار2021حضورپيداكنند.به
گزارشاســكرينرنت،باتوجهبهاينكهمنتقدانهمچناندرحالامتيازدادنبه
فيلمهاهستندوتاكنونفيلمهاييجوايزمنتقدانرابهعنوانبهترينآثارسينمايي
سال2020دريافتكردهاند،شــايدبتوانايدهايازپراميدترينفيلمهايسالدر

اسكار2021رابانگاهيبهفهرستمنتخبمنتقدانازهماكنونبهدستداد.

شانسهاياصلي

نمايشبهاحترامفيلمسازان

طلسمياماهاشكست
يكي از اين نمايش هــا »ياماها«ی كهبد 
تاراج است كه پيش از اين 2بار آماده اجرا 
شــد، اما تعطيلي هاي مقطعي باعث شد 
كه گروه منتظر فرصت جديدی براي اجرا 
باشد. حاال كهبد تاراج با گروهش از اول 
بهمن ماه در سالن قشقايي اجراي خود را 
آغاز مي كند. اين نمايش قرار است ساعت 
18:۴۵ روي صحنه برود. ياماها ازجمله 
نمايش هايي اســت كه در تئاتر فجر نيز 
اجرا خواهد داشــت. در تاالر سايه تئاتر 
هم نمايش »برونسي« مرتضي شاه كرم 
اجراي خــود را آغاز مي كند. برونســي 
۴مقطع از زندگي شــهيد عبدالحسين 
برونسي كه شامل سربازي، زمان انقالب، 
بعد از انقالب و دوران جنگ و شــهادت 
است را نشــان مي دهد. در اين نمايش 
۴موقعيت منفك از هم كــه به يكديگر 
مرتبط انــد در ۴تابلو به تصوير كشــيده 
مي شوند. اين نمايش در يك ساعت و هر 

روز ساعت 18 روي صحنه است.

ايوبخاندژاكامازراهرسيد
امير دژاكام هم »ايوب خان« را از شــب 
گذشــته روي صحنه آورد. اين نمايش 
۷0دقيقــه اي هــر روز ســاعت 18:30 
اجرا مي شــود. در اين نمايــش بيش از 
 1۵بازيگــر بــازي مي كنند. داســتان 
»ايوب خان« در اواخر دهــه۴0 و اوايل 
دهه۵0 مي گــذرد. ايــن نمايش ها 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 مي رود و كارگردان 20درصد 

تخفيف هم برای آن گذاشته است.

مهرگان،فعالدرميانتماشاخانهها
برخي از تماشــاخانه هاي خصوصي نيز 
تصميم گرفته اند تا اجراي خودشــان را 
از سر بگيرند. سالن شماره يك مهرگان 
ميزبان نمايش »آرت« نوشــته ياسمينا 
رضا اســت كه جــالل احمد پــور آن را 
كارگرداني كــرده و خود نيــز به عنوان 
بازيگر در اين نمايش حضــور دارد. اين 
نمايش تا 1۵بهمن روي صحنه اســت. 
سالن شماره2مهرگان هم ميزبان نمايش 
»گرســنه ها«ی حامد شيخي است. اين 

نمايش را كه شــيخي خود آن را  نوشته 
برگرفته از نمايشنامه هاي »آواره« نوشته 
ماتئي ويســني يك و »گرســنگان« اثر 
ويليام سارويان و رمان »كوري« اثر ژوزه 
ســاراماگو بوده كه هر روز ساعت1۷:30 
اجرا مي شــود. در همين تماشاخانه كه 
به نظر قرار است روزهاي فعال خود را به 
نسبت ديگر تماشــاخانه ها داشته باشد، 
ميثاق يوسفي »رســيدن ديرهنگام« را 
اجرا مي كند. اين نمايش يك ســاعتي از 
چهارم بهمن اجراي خود را آغاز مي كند. 
از ديگــر نمايش هاي اين تماشــاخانه، 
»ظمــان، مكان، ذبــان« بــه طراحي، 
نويســندگي و كارگرداني حسين اناري 
است كه از 29دي ماه تا 1۵بهمن ماه اجرا 
دارد. ظمان، مكان، ذبــان در ژانر درام، 
رئال توليد شــده و هرشب ساعت19 در 
بن بست خيابان خارك روي صحنه است.

ميكائيلشهرستانيدرسنگلج
تماشاخانه ســنگلج هم در اين روزهاي 
زمســتاني ميزبــان نمايــش »لبخند 
باشكوه آقاي گيل« مي شود كه ميكائيل 
شهرستاني آن را كارگرداني كرده است؛ 
يكي از نمايشنامه هاي اكبر رادي كه پيش 
از اين هادي مرزبــان آن را روي صحنه 
برده اســت. اين نمايش هــم از كارهاي 
پربازيگري است كه در ميان نمايش هاي 
روي صحنــه رفته ديده مي شــود. اين 
نمايش تا 2۷بهمن اجرا داشته و به طور 
حتم در جشــنواره تئاتر فجــر نيز اجرا 

خواهد داشت.

خوانشنمايشنامههادرفضايمجازي
باتوجه به بازگشايي سالن هاي نمايشي 
و نزديك شدن به آغاز جشــنواره تئاتر 
فجر هنوز تماشــاخانه هاي ديگر برنامه 
اجراهايشــان را اعــالم نكرده اند. يكي 
از ديگــر فعاليت هــا، نمايشــنامه هاي 
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؛ 
نمايشنامه هاي كوتاِه ۷ تا 10دقيقه اي كه 
به صورت درام هاي راديويي، كارگرداني 
و توليد شــده اند. زهره يحيايي هم تيتر 
را كارگرداني مي كند كه ســالله ارغوان 

نقش خوان آن است.

بازگشايي تماشاخانه ها با استقبال گروه ها ي نمايشي 
روبرو شده است

ميانماندنورفتن

10روزبعدازاعالمبازگشايي
مجددســالنهاينمايشي
ونزديكشــدنبهروزهاي
برگزاريسيونهمينجشنوارهتئاترفجر،تنها2يا3سالننمايشي
ترجيحدادندكهاجراهايخودراازسربگيرند؛فعاليتيكهبهعقيده
صاحبانتماشاخانههايكريسكاستواجراهاييكهكارگردانان
معتقدنددراينزمانكمممكناستبازخورداميدواركنندهاينداشته

باشد،اماچارهايجزپذيرفتنشنيست.

سرزمينكوچنشينان
»سرزمينكوچنشينان«
بهكارگردانيكلوئهژائو
بارهاازسويمنتقداندر
سال2020موردتحسين
قرارگرفتهاست.بازي
فرانسيسمكدورمند
همدراينفيلمبسيارموردتحسينمنتقدانواقعشده
است.اوبهاحتمالزياديكيازگزينههاياصليدريافت
جايزهاسكارخواهدبود.درصورتيكهمكدورمنداسكاررا
ازآنخودكند،اينسومينبارياستكهاينجايزهمعتبربه
ويتعلقميگيرد.كلوئهژائونيزازاميدهاياولدريافت
جايزهاسكاردررشتهبهترينكارگردانياست.اينفيلمدر
رشتهبهترينفيلمنامه،فيلمبرداريوتدويننيزبهاحتمال

زيادنامزددريافتجايزهاسكارخواهدشد.

دادگاهشيكاگو7
شــيكاگو دادگاه
7بهاحتمــالزياداميد
اولدريافــتجايزه
بهترينفيلماســكار
2021خواهدبود.آرون
سوركين،كارگرداناين
فيلممعتقداستكهدادگاهشيكاگو7ميتوانددستكمدر
2رشتهبهترينكارگردانيوبهترينفيلمنامهغيراقتباسي
كانديداشودوبهاحتمالزياددراينرشتهآخرشانساول
دريافتجايزهخواهدبود.ساشاكوهنازبازيگرانمطرح
اينفيلمنيزبهاحتمالزياددررشتهبازيگرينقشمكمل

كانديدايدريافتجايزهاسكارخواهدشد.

بلكباتمماريني
چادويكبازمنوويوال
ديويسبهخاطربازيدر
نقشهاياصلياينفيلم
بســيارموردتحسين
منتقدانقرارگرفتهاندو
ايندونفرازهماكنون
شانسهاياولدريافتجوايزبهترينبازيگرمردوبهترين
بازيگرزندراســكار2021محسوبميشوند.بسيارياز
منتقداناحتمالنامزديفيلم»بلكباتمماريني«دررشته
بهترينفيلمراقطعيدانستهاند.همچنينمنتقدان،اين
فيلمراازشــانسهاياولدريافتجايزهدررشتههاي
بهترينفيلمنامهاقتباسي،طراحيتوليدوحتيتدوين
دانستهاند.بهاحتمالزيادنامگلينتورمانبهدليلبازي

درخشــانشدراينفيلم،درفهرستنامزدهايدريافت
بهترينبازيگرمكملمردقرارخواهدگرفت.

زنجواناميدبخش
اينفيلمكهبهكارگرداني،
و تهيهكنندگــي
فنر امرالد نويسندگي
ساختهشــدهازاقبال
منتقدانبرخوردارشده
اســت.ازنظرمنتقدان
»زنجواناميدبخش«ازفيلمنامههوشمندانهايبرخوردار
بودهوكريموليگاندراينفيلمبازيدرخشانيازخودارائه
دادهاست.درماههاياخيرميزاناستقبالازاينفيلمدر
ميانمنتقدانوتماشاگراننيزبيشترشدهواكنونمنتقدان
مطمئنهســتندكه»زنجواناميدبخش«ميتوانددر
بخشهايبهترينفيلمنامهغيراقتباسيوبهترينبازيگر
زن،كانديدايدريافتجايزهاسكارشود.منتقدانحتيبر
اينباورندكهاينفيلمميتوانددربخشهايبهترينفيلم

وشايدحتيبهترينكارگردانهمنامزدشود.

ميناري
»مينــاري«فيلمــي
زندگينامهايازكشور
كرهاستكهقراراست
براينخســتينباردر
ســاندنس جشنواره
نشاندادهشــود.لي
ايساكچونگكارگردانكرهايدراينفيلمنگاهيبهدوران
كودكيخوددارد.ازنظرمنتقداناينفيلمبهاحتمالزياد
در2بخشبهترينفيلموبهترينفيلمنامهغيراقتباسي
نامزددريافتجايزهاســكارخواهدشد؛حتياينفيلم
شانسنامزديدربخشبهترينموسيقيفيلمرانيزدارد.به
اعتقادمنتقدان،استيونيئوننيزميتوانددربخشبهترين

بازيگرمردكانديدايكسبجايزهاسكارشود.

يهوداومسيحسياه
شــاكاكينگاينفيلم
را زندگينامــهاي
كارگردانيكردهاست.
اينفيلمهنــوزاكران
نشده،وليانتظارميرود
بتواندازشانسبااليي
برايدريافتجوايززياديازجشــنوارههايبينالمللي
برخوردارباشد.اينفيلمدربارهفردهمپتون،رهبرحزب

»پلنگسياه«درسالهايپايانيدهه1960ميالدياست.از
نظرمنتقدانبهاحتمالزياددنيــلكالويابهخاطربازي
درخشــانخوددراينفيلمبرندهجايزهاسكاردربخش
بهترينبازيگرمكملمردخواهدشد.اينفيلمبهاحتمال
زيادبهعنوانيكيازنامزدهايمطرحدربخشبهترينفيلم
سالحضورخواهديافت.احتماالاينفيلمدربخشهاي
بهترينفيلمنامهغيراقتباســيوتدويــنوهمينطور

فيلمبردارينيزنامزددريافتجوايزاسكارخواهدشد.

مانك
اززمانيكهفيلم»مانك«
از يكــي بهعنــوان
نامزدهــايحاضردر
اسكار2021درنظرگرفته
شده،اينفيلمدرصدر
فهرستمنتقدانبراي
دريافتجايزهبهترينفيلمسالقرارگرفتهاست.اگرچه
فيلممانكپسازاكران،كمتربااستقبالمواجهشد،اما
همچناناميداولدريافتجايزهاسكاردررشتهبهترين
فيلممحسوبميشــودوديويدفينچرهمچنانشانس
نامزديدررشتهبهترينكارگردانيرادارد.امابرايندنظر
منتقدانحكايتازاينداردكهاوديگرشــانساولبراي
كسبجايزهبهترينكارگردانينيست.حضورگرياولدمن
درفهرست5نفرهبهترينبازيگرانمردنيزنامشخصاست.
بااينحالآمانداسيفريدهمچنانگزينهاولدريافتجايزه
دررشتهبهترينبازيگرمكملاست.همچناننيزاحتمال
ميرودايــنفيلمدربخشهــايبهتريــنفيلمنامه
غيراقتباســي،تدوين،فيلمبرداريوموســيقيفيلم

كانديدايدريافتجايزهشود.

پدر
فلوريانزلر،كارگردان
فرانسوي،اينفيلمرابا
اثــر از اقتبــاس
نمايشــنامهايخودبه
هميننامساختهاست.
ايــنفيلــمدرباره
پيرمردياستكهبامسائلمرتبطباازدستدادنحافظه
خودروبهروست.بازيدرخشانآنتونيهاپكينزدراين
فيلمبهاحتمالزيادميتوانددومينجايزهاسكارراازآن
ويكند.اوليوياكلمننيزبهدليلنقشآفرينيدراينفيلم
ميتواندبرايدومينبارنامزددريافتجايزهاسكارشود.
فيلم»پدر«احتماالدربخشهايبهترينفيلم،كارگرداني
وفيلمنامهاقتباسينامزددريافتجايزهاسكارخواهدشد.

دا5خون
»دا5خون«بهكارگرداني
از لــي اســپايك
شانسهاياولدريافت
جايزهاسكاردررشته
بهترينفيلمخواهدبود.
اينفيلمروايتگرحضور
دوبارهكهنهسربازانسياهپوستآمريكاييدرويتنام
استكهبهدنبالرهبرگروهخودوگنجميگردند.احتماال
دلرويليندوبرايبازيدرايــنفيلمنيزنامزددريافت
اسكاردررشتهبهترينبازيگرمردخواهدشد.چادويك
بازمن،بازيگرفقيدنيزبهاحتمالزياددررشتهبهترين
بازيگرمكملمردكانديداخواهدبود.اســپايكليهم
ممكناستبهدليلساختاينفيلمدومينجايزهاسكار

بهترينكارگردانيرادريافتكند.

صداي»متال«
»صــدايمتــال«به
كارگردانــيداريوس
داســتان مــاردر،
درامر)طبال(يكگروه
موزيكراروايتميكند
كهدرحالازدستدادن
شنواييخوداست.ريزاحمدبهدليلايفاينقشدراين
فيلمدرصدرفهرستبهترينبازيگرانمنتخبمنتقدان
قرارگرفتهاســت.اواميداولفيلم»صدايمتال«براي
دريافتجايزهاسكاردررشتهبهترينبازيگرمرداست.پل
راسينيزاحتماالدررشتهبهترينبازيگرمكملمرد،نامزد

دريافتاسكارخواهدشد.

فهيمهپناهآذر
روزنامه نگار

آرشنهاوندي
روزنامه نگار

يا سال هاي بعد شاهد برگزاري نمايشگاه 
فيزيكي باشيم.«

پيشرفتهترينابزارهايجستوجودر
خدمتنمايشگاهكتاب

آزاده بلندنظر، معــاون خانه كتاب نيز به 
توضيح درباره سامانه نمايشگاه و چگونگي 
تقسيم بندي كتاب ها در سامانه پرداخت: 
»نمايشگاه مجازي كتاب تهران براساس 
الگوي تقســيم بندي 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 تقسيم بندي صورت 
بگيرد. امكان جســت وجوي پيشــرفته 
در سايت نمايشگاه براســاس فيلدهاي 
مختلف فراهم شده است. اگر خريداري 
نام نويسنده، شابك، ناشــر و... را داشته 
باشد مي تواند با وارد كردن اين اطالعات 
به كتاب يــا كتاب هاي مــورد نظر خود 
دسترســي پيدا كند. ما در اين سيستم 
از پيشــرفته ترين ابزارهــاي موتورهاي 
جســت وجو اســتفاده كرده ايم. بعد از 
جست وجو فهرست كتاب هاي مرتبط با 
موضوع براي خريدار نمايش و به خريدار 

پيشنهاد داده مي شود.«
  

نخستين نمايشــگاه مجازي كتاب از اول 
تا ششــم بهمن برگزار مي شود. كتاب ها 
 در 2 پايــگاه tehranbookfair.ir و 
book.icif.ir در دســترس اســت و 
عالقه مندان كتــاب مي توانند كتاب هاي 
خود را با تخفيف 20درصدي از نمايشگاه 

خريداري كنند.
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   دردسري به نام الكسي
الكســي ناوالنــي ايــن روزها 
شناخته شــده ترين چهره مخالف 
دولت روســيه و والديمير پوتين 
است. ناوالني رهبري حزب »روسيه 
فردا« را به عهــده دارد كه مبارزه 
با فســاد دولتي را هــدف اصلي 

فعاليت اش اعالم كرده است.
 ناوالني طي 9ســال گذشته دائما 
بين خانه و زندان در رفت  و  آمد بوده 
است. فقط در سال 2018يعني زماني 
كه به شدت در پي بسيج مردم براي 
تحريم انتخابات رياست جمهوري 
بود، دست كم 10بار و هر بار به مدت 

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 
به عنوان شهردار معرفي كرده است.
در ســال 2018او در برابر شخص 
پوتين قد علم كرد و مدعي كرسي 
رياســت جمهوري شد. صالحيت 
او بــراي حضــور در انتخابــات 
رياســت جمهوري اما تأييد نشد. 
دليلش پرونده قضايي اي بود كه از 

چند  ماه قبل براي او گشوده شد.
پوتين انتخابات ســال 2018را هم 
برنده شد و براي چهارمين بار كرسي 
رياست جمهوري را به چنگ آورد، 
اما حضور اين حقوقدان جسور در 
فضاي سياسي روســيه، براي او به 

يك دردسر جدي تبديل شد.
ناوالني فعاليت سياســي اش را با 
وبالگ نويسي و اعتراض به فساد 
در دولت آغاز كرد، اما رفته رفته 
بــه شــبكه هاي اجتماعي روي 
آورد. شايد حضور پرقدرت او در 
شبكه هاي اجتماعي باعث شده 
بود تا طي همه اين سال ها دولت 
روســيه نتواند به سمت حذف او 
قدم بــردارد. ناوالني حزب حاكم 
»روسيه متحد« به رهبري والديمير 
پوتين را »حــزب كالهبردارها« 
مي  خواند؛ عبارتــي كه اكنون در 
فضاي سياسي روســيه و به وفور 
استفاده مي شود و ديگر مترادف 

اين حزب شده است.

 سعيد الحاج
تحليلگر مسائل تركيه

كيوسك

 بازداشت الكســي ناوالني 
منتقــد سرشــناس دولت گزارش

روســيه بــا واكنش هاي 
گســترده در ســطح دنيا مواجه شده و 
اتحاديه اروپا، آمريكا و برخي كشــورهاي 
همسايه روسيه خواستار آزادي او شده اند. 
به گزارش بي بي  ســي، ناوالني 44ســاله 
بالفاصله بعد از اينكه پروازش در مسكو به 

زمين نشست بازداشت شد.
او 5 ماه بعد از آنكه به خاطر 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 
توجه ها از مشــكالت داخلي خود به اين 

مسئله مي پردازند.
سازمان زندان هاي 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، »بي قانوني در 

باالترين حد« آن بوده است.
بازداشــت او، با واكنش هاي 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 مي كنند تا منتقدان 
خود را ســاكت كنند. او خواستار »آزادي 
فوري و بدون قيد و شــرط« ناوالني شده 

است.
مشاور امنيت ملي جو بايدن، رئيس جمهور 
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 مي خواهند 

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 

شده اند.
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 
كرده اند. ليتواني همچنين از اتحاديه اروپا 
خواسته است سريعا تحريم های 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 
مي خواهد به روســيه برگردد و يكشنبه 
به وعده اش 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 به دليل مسائل فني به جاي 
فرودگاه ونوكوو، جايي كه هزاران هوادار 
ناوالنــي منتظــر او بودند، در فــرودگاه 
شــرمتيه وو فرود مي آيــد. ناوالني بعد از 
فرود هواپيما به پاســگاه فرودگاه منتقل 

شد و شب را همانجا سپري كرد.
دادســتاني روســيه اعالم كرده است در 
پرونده اي جداگانه، بــه اتهام هاي مالي او 
از جمله انتقال پول به حساب هاي خيريه 

رسيدگي مي كند.
ليــزل شــوالوا، خبرنگار بخش روســيه 
بي بي ســي كه در اين پــرواز حاضر بوده 
گفته كه احســاس عمومي در اين پرواز 
اين بود كه طبق برنامه پيش نخواهد رفت 
و وقتي خلبان اعــالم كرد فرودگاه مقصد 
تغيير مي كند، ناوالني با صداي بلند از همه 
آنهايي كه در پرواز بودند معذرت خواهي 
كــرد. او هنــگام حركــت از هواپيما به 
ترمينال در اتوبوس بــه خبرنگاران گفت 
كه نمي ترســد و از اينكه به خانه برگشته 
خوشــحال اســت. او وقتي كه همراه با 
همسرش به افسر كنترل پاسپورت نزديك 

مي شد، با خنده به او گفته بود: »احتماال 
مدت زيادي منتظر من بوده ايد.«

چند لحظه بعد، از او خواسته شد كه 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 بي پاسخ ماند.
بعد از انتقال پرواز ناوالني به يك فرودگاه 
ديگر، هواداران او كه بيــرون از فرودگاه 
ونوكوو منتظر او بودند به شدت خشمگين 

و با پليس درگير شدند.
دولت روسيه به شــدت تالش مي كند تا 
اينطور وانمود كند كــه ناوالني هواداران 
كمي دارد، اما صحنه هاي پرآشوب بيرون 

فرودگاه برخالف ادعاي آنها بود.
ناوالنــي، دردســری  واقعــي و بــزرگ 
بــراي دولت و بــراي والديميــر پوتين، 
رئيس جمهور روســيه اســت. بازداشت 
ناوالني، ريســك تبديل او به شخصيتي 
مانند نلســون ماندال و مــوج جديدي از 
تحريم هاي غــرب را مي توانــد به همراه 

داشته باشد.
انفعال در مقابل او هم مي تواند در ســال 
انتخابــات، ميدان دادن به يك دشــمن 

جدي باشد. 

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

بازگشت دشمن شماره يك 
پوتين به مسكو

بــه نوشــته واشنگتن پســت 50درصد از 
شــركت كنند گان به جــو بايــدن در مورد 
تصميم هايش در آينده اعتماد كامل دارند. اعتماد 
50درصدي به بايدن، در ابتداي شروع كار دولتش 
بيشتر از اعتماد 38درصدي مردم به دونالد ترامپ 

در نقطه آغاز كارش در سال2016 است. 

روزنامه فايننشال تايمز ]انگليس[

روزنامه واشنگتن پست ]آمريكا[

بايدن  فرمان هاي ترامپ را لغو مي كند

آمريكا؛ دوپاره بر سر بايدن

جو بايدن، رئيس جمهور منتخب آمريكا، قصد 
دارد ده ها فرمان اجرايي ترامپ را بالفاصله پس از 
برگزاري مراسم تحليف لغو كند. به نوشته روزنامه 
فايننشال تايمز، برداشتن منع سفر شهروندان از 
كشورهاي عمدتا مسلمان به آمريكا و همچنين 
بازگشت اين كشور به پيمان آب وهوايي پاريس، 

2مورد از اين فرمان ها خواهد بود. 

نگاه

 تركيه و خليج فارس؛
پس از آشتي قطر با عربستان

تركيه در دوران حاكميت حزب عدالت 
و توسعه روابط بسيار دوستانه اي با تمام 
كشورهاي عربي خليج فارس، مخصوصا 
در سطح تجاري بر قرار كرده بود. اما اين روابط به دليل موضع تركيه 
نسبت به انقالب هاي عربي ســال 2011 و به طور مشخص انقالب 
مصر، رو به ســردي گراييد. در جريان بحران خليج فارس، تركيه به 
سرعت حمايت هاي سياسي، اقتصادي، تجاري و حتي نظامي خود از 
قطر را آغاز كرد؛ به گونه اي كه پس از 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 بين المللي 

حمايت كرد.
البته اين حمايت ها با دشــمني نسبت به ساير كشــورهاي عربي، 
مخصوصا عربســتان ســعودي همراه نبود. براي مثال رجب طيب 
اردوغان، رئيس جمهور تركيه در آن مقطع از ضرورت بردباري »برادر 
بزرگ تر« عربي در خليج فارس و لزوم جلوگيري از وقوع بحران ميان 
كشورهاي دوست و برادر سخن مي گويد. 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 
تالش هاي كويت براي حل بحران قطر با ساير كشورهاي عربي بوده 
اســت. اما به رغم تمام اين اقدامات، روابط تركيه با قطر و مخصوصا 
موضوع پايگاه نظامي اين كشور در دوحه، به يكي از محورهاي بحران 
خليج فارس تبديل شــد؛ بحراني كه حاال با مصالحه قطر و عربستان 
رو به پايان است. اكنون اين سؤال مطرح مي شــود كه پايان بحران 
خليج فارس، چه تأثيري بر روابط تركيه با كشورهاي عربي اين منطقه 

خواهد داشت؟

پلي به سوي مصالحه بزرگ تر
با وجود آنكه مصالحه خليج فارس هنوز در مراحل ابتدايي است، اما 
از هم اكنون فصل جديدي را در سطح منطقه و مخصوصا روابط ميان 
كشورهاي حاشــيه عربي خليج فارس آغاز كرده است. در اين ميان 
شواهد و نشانه هايي وجود دارد كه براساس آن مي توان گفت مصالحه 
اخير، نقطه عطفي در روابط تركيه با خليج فارس نيز به شمار مي آيد. 
برخي معتقدند اين مصالحه، نياز قطر به تركيه را كاهش داده و تمركز 
دوحه را بر كسب رضايت همســايگانش معطوف مي كند. 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 
شكل گيري مصالحه، بدون آنكه عقب نشيني از سوي قطر رخ دهد را 
به خوبي درك مي كند و حاضر به از دست دادن اين پشتوانه در آينده 
نيست؛ به ويژه كه همگي مي دانند مصالحه خليج فارس هنوز توافقي 
شكننده است و آنچه در سال 2017رخ داد به سادگي با امضاي يك 

توافق روي كاغذ از بين نخواهد رفت.
قطر طي سال هاي گذشته در نقاط مختلفي، از مواضع سياسي گرفته تا 
توسعه روابط تجاري و سرمايه گذاري، 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 ســال هاي گذشــته تالش كرد حتي در اوج 
بحران هاي ميان 2كشــور، روابط خود با پادشــاهي سعودي را در 
بهترين سطح ممكن حفظ كند. اين در حالي است كه طي هفته هاي 
اخير، پس از قطعي شــدن پيروزي بايدن و درك نشانه هاي دوران 
جديد، عربســتان پيام هاي متعددي مبني بر نيت خود براي بهبود 
روابط با تركيه ارسال كرده اســت؛ پيام هايي كه بدون شك پاسخ 
مثبت دريافــت خواهد كرد. جالب آنكه حتــي برخي گزارش هاي 
غيررســمي، از ميانجيگري قطر بين تركيه و عربســتان نيز خبر 
مي دهند. عالوه بر اين، اظهارات مقامات ارشد تركيه نشان مي دهد 
اراده مشابهي براي بهبود روابط اين كشــور با مصر نيز وجود دارد؛ 
اراده اي كه با توجه به منافع مشترك 2كشور در ليبي، منابع انرژي 
مديترانه و مخصوصا نگراني  هاي قاهره پس از افزايش نقش اسرائيل 

در منطقه عربي مي تواند عملي شود.
در مقابل به نظر مي رسد امارات، تنها استثناي قاعده جديد در روابط 
تركيه با كشورهاي عرب خليج فارس اســت؛ چرا كه نه تنها 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 بي پاسخ 
مانده است. مي دانيم كه اختالفات ميان تركيه و امارات طي سال هاي 
گذشــته از قالب يك رقابت منطقه اي فراتر رفته است. از ديد آنكارا، 
امارات متهم به دست داشتن در كودتاي ناكام سال 2016، حمايت 
از نيروهاي مســلح كرد جدايي طلب در مرزهاي سوريه و همچنين 
تحريك آمريكا عليه سياست هاي تركيه است. در مقابل، امارات نيز 
تركيه را به حمايت از اپوزيسيون عربي، مخصوصا نيروهاي اسالمگراي 

مخالف ابوظبي متهم مي كند.
در مجموع مي توان گفت مصالحه كشــورهاي خليج فارس تا كنون 
تناقضي با منافع تركيه نداشته اســت؛ به ويژه كه اين مصالحه بدون 
هرگونه عقب نشيني از جانب قطر به وقوع پيوست. از سوي ديگر اين 
مصالحه، زمينه را براي بهبود روابط آنكارا با قدرت هاي منطقه اي نظير 
رياض و قاهره نيز مهيا كرده است؛ امري كه با سياست اين كشور براي 
كاهش تنش هاي منطقه اي، به كارگيري ديپلماسي و آمادگي براي 
دوران جديد )دولت بايدن( همخواني دارد. باز هم بايد تأكيد كرد كه 
مصالحه خليج فارس در مراحل اوليه خود است؛ بنابراين همچنان به 
زمان زيادي براي پشت سر گذاشــتن آزمايش هاي متعدد و تثبيت 
وضعيت جديد نياز دارد. با گذشــت زمان مي تــوان قضاوت بهتري 
درباره تأثير اين مصالحه بر شــرايط خاورميانه و صف كشي نيروهاي 

مختلف در آن داشت.

2 روز مانده به پايان كار دونالد 
ترامپ در كاخ ســفيد، شبكه آمريكا

خبري ســي ان ان 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 سي ان ان، 
ترامپ روز يكشنبه جلسه اي 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 
مي شود. 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 داشــته اند هم مشمول عفو 
رئيس جمهور 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 )اف بــي آي( 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 مطرح شدن انتقادهاي گسترده 
عليه آنها شده است. 25هزار نيروي گارد ملي 
قرار است با حضور در واشــنگتن امنيت اين 

مراسم را تأمين كنند. 

ارتش رژيم صهيونيستي به تازگي براي 
نخستين بار اسنادي را منتشر كرده كه خاورميانه

نشان مي دهد حمالت موشكي عراق به 
سرزمين هاي اشغالي در سال1991، 14كشته و ده ها 
زخمي بر جاي گذاشته اســت. اين در حالي است كه 
اسرائيل تاكنون، موفقيت آميز بودن حمالت موشكي 
عراق را در آن سال  تكذيب مي كرده است. اين اسناد در 
قالب مجموعه اي از گزارش هــا، تصاوير و فيلم هايي 
منتشر شده كه ترس و وحشــت شهرك نشينان از به 
صدا درآمــدن آژير خطر، صداي انفجــار و همچنين 
خرابي هاي به جا مانده از اصابت موشك هاي عراقي را 

نشان مي دهد.
عراق در سال1991 و درحالي كه زير فشار بي سابقه اي 
از سوي جامعه جهاني براي خروج از كويت قرار داشت 
در بيانيه اي اعالم كرد در صورت عقب نشيني اسرائيل 
به مرزهاي سال1967 حاضر 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 ســرزمين هاي اشــغالي را با موشك هاي 
اســكاد مورد هدف قرار مي دهد. اين هشدار سرانجام 

در بامداد 17ژانويه سال1991 با شليك موشك هاي 
اسكاد به سوي شــهرهاي تل آويو و حيفا محقق شد. 
بيش از 40موشك طي مدت يك  ماه به سمت مناطق 
فلسطين اشغالي شليك شد. اگرچه حجم اين حمالت 
به گونه اي بود كه تا مدت ها، بخش هايي از اين دو شهر 
تخليه شده بود،اما منابع رسمي اسرائيل آمار قربانيان 

را هيچ گاه 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 مي گردد. در نگاه اول، نقشه توزيع 
حمالت موشكي به خوبي نشان مي دهد عراق به دنبال 
تخريب مناطق مركزي و پرجمعيت در تل آويو، 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 موشك هاي نقطه زن، روشن 
است كه هرگونه جنگ موشكي در آينده چه نتايجي 

براي مناطق مسكوني اسرائيل خواهد داشت.
جالب آنكه براساس اسناد و گزارش هاي منتشر شده، 
نگراني از حمالت موشكي عراق تنها محدود به سطح 

شهرك نشينان نبوده و فرماندهان نظامي اسرائيلي را 
نيز در بر گرفته است. پايگاه خبري يديعوت آحرونوت 
در اين باره مي نويســد: رهبران سياسي و فرماندهي 
نظامي طي هفته هاي اوليه در آماده باش دائم به ســر 
برده و شاهد ميزان تخريب موشك هاي عراقي بودند. 
اما نگراني اصلي  آنها درباره احتمال استفاده صدام از 
موشك هايي با كالهك شيميايي بود. آن هم درحالي كه 
نظام دفاع موشكي رژيم صهيونيستي توانايي چنداني 
براي مهار اين موشك ها نداشــت. ازجمله نتايج اين 
نگراني ها، توزيع گســترده ماسك هاي ضد شيميايي 
و گاز خردل در ميان شهرك نشينان و همچنين باقي 
ماندن آنان براي مدت هاي طوالني در پناهگاه هاي از 

پيش ساخته بود.
حمالت ســنگين موشــكي عراق، هيچ گاه با پاسخ 
مستقيمي از سوي رژيم صهيونيستي روبه رو نشد. بندر 
بن سلطان، سفير وقت سعودي در واشنگتن مي گويد: 
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 ملت هاي عربي برخوردار مي شود.

جزئيات حمالت موشكي و خسارت هاي جاني
طبق اسناد منتشــر شده، در ســال1991 مجموعا 
43موشــك اســكاد عراقي، نقــاط مختلفــي را در 

سرزمين هاي اشغالي فلســطين مورد هدف قرار داده 
است. از اين ميان، 26موشك به سوي تل آويو، 8موشك 
به سوي حيفا، 5موشك به سوي ديمونه و 4موشك هم 
در اثر خطاي فني به ســوي كرانه غربي شليك شده 
اســت. در مقابل براي مهار اين حمالت، 54موشك 
از ســامانه دفاعي پاتريوت شليك شده است؛ البته در 
اســناد مذكور، هيچ جزئياتي درباره ميزان موفقيت 
سامانه دفاعي ساخت آمريكا مقابل اسكادهاي روسي 
ديده نمي شود. همچنين براساس اين اسناد، مجموعه 
خسارت هاي انساني در اثر حمالت عراق، 229نفر ذكر 
شده كه از اين ميان، 14نفر كشته شده اند. همچنين 
بيش از 500نفر از شهرك نشينان طي يك ماه حمالت 
موشــكي عراق دچار حمالت عصبي شــديد و ساير 
بيماري هاي رواني شده اند كه به تدريج، تحت درمان 
قرار گرفتند. تمام اينها در حالي است كه منابع عراقي از 
دهه1990، ميزان تلفات انساني اين حمالت را بيش از 

70كشته و صدها مجروح اعالم كرده اند.
عبدالباري عطوان، سردبير روزنامه راي اليوم در اين باره 
مي نويسد: طي 30سال گذشته رسانه هاي اسرائيلي و 
همچنين برخي وابســتگان عراقي آنها سعي در نفي 
و يا حتي تمســخر موشــك هاي عراق داشتند. حاال 
اما روشن شــده كه اين موشك ها چگونه امنيت رژيم 
صهيونيستي را به مدت يك ماه در هم شكسته و آنان را 
در نگراني استراتژيك نسبت به تكرار حمالت مشابه 

فرو برده است. 

شبي كه موشك هاي اسكاد به آسمان تل آويو رسيد
بازخواني اسناد مربوط به حمالت موشكي سال1991 عراق به سرزمين هاي اشغالي نشان مي دهد 

روايت رسانه هاي اسرائيلي از اين حمالت دروغ بوده است

فهرست 100نفره ترامپ در صف عفو



  سه شــنبه 30 دي 1399  ســال بيســت و نهم   شــماره 8139

سازماننيازمنديها
 خيابان قائم مقام فراهاني

 ميدان شعاع 
 خيابان شهيد خدري

شماره29 
 تلفن:  88861819

جهشتوليد

 چاپ: همشهري
 تلفن: 48075000

روزنامهاجتماعي،فرهنگي،اقتصادي
 صاحبامتياز: مؤسسه همشهري

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

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

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

سازمانآگهيهايروزنامه
همشهري

 خيابان قائم مقام فراهاني
 ميدان شعاع ، خيابان شهيد خدري

شماره29 - طبقه اول
  تلفن: 84321700

توزيعواشتراك
شركت رسانه گستر كيهان

 تلفن:66650099

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

newspaper.hamshahrionline.ir:سايتروزنامههمشهري 

عكس:ايرنا/ناصرنيلي موجياچادرشبنوعيپارچهدستبافاستكهكاربرديگرمايشيداردوقدمتبافتآندرقزوينبهبيشاز400سالميرسد.

 گردش در شــهر، پديده نويني نيست. 
آدم ها هر زمان كه دلشــان بگيرد، يا 
هواي پرسه  زدن توي سرشان بيفتد، 
از خانه بيرون مي روند تــا لحظاتي را 

در خيابــان و پياده رو قدم بزنند يا حتي اگر شــده كمي 
دورتر از محله خودشــان مي روند تــا فضايي متفاوت تر 
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 مي رويم. در همه اين موارد، 
يك بهانه يا يك عامل ثانويه شما را مجبور به حركت در 
شهر كرده اســت. يعني گردش و پرسه زني شما متاثر از 
عامل ديگري بوده و در نتيجه آن وارد شــهر شده ايد، در 
خيابان ها حركت كرده ايد، مغازه هــا را ديده ايد و بعد از 
انجام كارتان دوباره به خانه و محله خود بازگشــته ايد. 
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 
خيابان ها عبور مي كنند. 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. خيابان هايي 
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 پياده رو و خيابان 
هميشــه اما از اين نظم معمول پيروي نمي كند. كساني 
هســتند كه جنس دلباختگي شان به شــهر اما به گونه 
ديگري است. اين عده، جهاني ديگر دارند و شهر براي شان 
از طراوت ديگري برخوردار اســت. اسير دست عادت ها 
نشده اند و وقتي در خياباني پرســه مي زنند تمناي شان 
براي كشــف آن ســويه هاي زيبايي از زندگي است كه 
عادت ها نمي گذارند ما آنها را ببينيم. قاب زيباي پنجره 
خانه اي قديمي، ترتيب درختاني كه سايه انداخته اند توي 
راه و قدم  زدن شمرده آدم ها وقتي مسير يك كوچه بلند 
را آهسته طي مي كنند؛ همه اينها مي تواند در جاي خود 
بخشي از زيبايي يك شهر باشــد. ديوارها، رنگ خانه ها، 
كشف خزه ها روي آجر خانه هاي قديمي، ديدن درهايي 
كه هنوز كلون دارند، ديدن مغازه هايي كه 50ســاله اند، 
رفتن به كافه ها يا رستوران هايي كه وقتي شهر تازه درست 
شده بود نخستين بار كسي آنها را برپا كرد و بعد ماندند و 
اكنون در تجمع برج ها و مراكز خريد متعدد به فراموشي 

سپرده شده اند.
آنها كه شــهر را براي محيط گردشــگري خود انتخاب 
مي كنند، انسان هاي جالبي هستند. روياهاي قشنگي 
دارند و در تالش براي كشف مكان هاي متعدد اين شهر 
بزرگ گاه جاهايي را شناســايي مي كنند كه ما ساليان 
بسياري اســت آنها را فراموش كرده ايم. اين شيفتگان 
شهر، به ستايش تمام سويه هاي خرد و به ظاهر ناچيزي 
مي پردازند كه بســياري از ما مدت نامعلومي است كه 
خود را از ديدن آنها محروم كرده ايم. مكان هاي تاريخي 
و فرهنگي متعددي كه مي توانند گاهي پذيراي قدم هاي 
ما باشند و ما آنها را نمي بينيم. در اين مدل پرسه زدن، 
شهر به گونه اي ديگر مصرف مي شود و به چشم مي آيد. 
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 قاب ها تماشايي تر 
مي شوند، خيابان ها رنگ مي گيرند، درختان چنار بهتر 
ديده مي شوند و به ياد مي آوريم كه تهران، زيبايي هايی 
هم دارد. مكان تاريخي هــم دارد و حفاظت از تمام اين 
مكان هاي ديدني كاري ضروري است. در اين پرسه زدن 
شهر تو را به سمت كشف ناشناخته ها مي برد، مرزهاي 
خيابان و كوچه ها را ناديده مي گيــري و از هر ديواري 
براي خود قابي جهت تماشــا بر مي داري. چنين است 
كه رسيدن به كوچه هاي تا پيش از اين نديده به غايت 
ارزشمند مي شــود. رفتن به مكان هاي تاريخي، يافتن 
نشــان آدميان، ديدن برگ هاي ريختــه پاييز بر كف 
پياده روها و پرسه زدن در خيابان ها تماشايي تر مي شود. 
اين عاشقان شهر، راويان خوب شهر مي شوند، راوياني 
كه سويه هاي قشنگ زندگي را برايمان روايت مي كنند.

داوودپنهانيقصه شهر
روزنامه نگار

شالقخوردندرمراسمعروسي
نيل: خبرنگار اينديپندنت از احياي رســم شــالق زدن 
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 ميله اي تكيه داده و شــالق مي خورند. شــيخ مختار 
سالم، ريش سفيد قبيله جعلين در اين باره گفت:  الپوتان 
نشان دهنده ميراث فرهنگي مردم آن منطقه است. براي 

ما، شالق زدن يعني شكيبايي و سلحشوري.

اجارههمراهبرايخريدرفتن
توكيو: مردي در ژاپن در ازاي دريافت 10هزار ين به عالوه 
دريافت هزينه سفر و غذا، خدماتي همچون همراهي در 
خريدكردن، حريف  تمريني براي بازي هاي بومي و باالخره 
مصاحبت با شخص سفارش دهنده را مي پذيرد. به  گزارش 
اينديپندنت، شوجي موريموتوي 37ساله مي گويد: پس از 
اينكه بيكاری متوجه تنهايي آدم ها شدم و از اين فرصت 
براي امرار معاش استفاده مي كنم؛ در ژاپن تعداد آدم هاي 
تنهايي كه از تنهايي خريدرفتن متنفرند بسيار زياد است.

بدبوترينمادهجهان
فرايبورگ: ســايت آديتي ســنترال طي گزارشي ماده 
شيميايي موسوم به thioacetone را به عنوان بدبوترين 
ماده شيميايي جهان معرفي كرد. اين ماده شيميايي در 
سال1889 ميالدي 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 ياد شده 

دچار تهوع و سرگيجه شده و به بيمارستان منتقل شدند.

نامهنگاريلولهايبامعدنچيها
شاندونگ: 12معدنچي كه بيش از يك هفته است در 
معدن طاليي در چين حبس شده اند از طريق يك لوله  با 
محيط بيرون نامه نگاري مي كنند. به گزارش بي بي سي، 
گــزارش اين حادثــه با تأخيــري يك روزه به دســت 
 نيروهــاي امداد رســيد و به همين خاطــر امدادگران 
تا شروع عمليات نجات، زمان طاليي را از دست دادند. 
در آخرين نامه از معدنچي ها آنها به باالآمدن آب اشاره 

كرده اند.

كشفدوبارهشهر

 حضرتاميرالمؤمنينعليع: افضل الّناس من جاهد هواه؛ برترين مردم كسي است كه با هواي نفس 
خويش پيكار كند.

    اذان ظهر:  12:15    غروب آفتــاب: 17:18    اذان مغرب: 17:38
  نيمه شب شــرعي: 23:31    اذان صبح: 5:44    طلوع آفتاب: 7:12

هزاردانهگوهر
ازديده،گرسرشكچوبارانچكدرواست

كاندرغمت،چوبرقبشدروزگاِرعمر
حافظ،سخنبگويكهبرصفحهجهان

ايننقشماندازقلمتيادگاِرعمر
يادگار، نشاني است كه از هر كسي به يادبود بر جا مانَد تا او را به خاطر آورند؛ نقشي ست 
كزو باز مي مانَد، از خِط قلم تا صداي سخِن عشق در اين گنبِد دوار. حافظ در حِق صحبِت 
دوسِت با مهر و وفا، مي پرسد: »غباِر راِه گذارت كجاست تا حافظ/ به يادگار نسيِم صبا 
نگه دارد؟«  فردوسي يادگار نيك را ارج مي نهد: »ُخُنك آن كزو نيكويي يادگار/ بِمانَد 
اگر بنده، گر شهريار« و اسدي طوسي پند مي دهد: »َمبادت بجز داد، كاري دگر/ بِه از 
وي َمدان يادگاري دگر«  خاقاني كه جهان را يادگاري بِه از اشعار او نيست، خطاب به 
دوست مي گويد: »رفتي و در جهان، ســخن از كاروباِر توست« و مي افزايد: »آن نه يار، 
آن يادگار عمر بود/ بس به آيين يادگاري داشتم«  سعدي افسوس مي خوَرد: »به يادگاِر 
كسي، دامِن نسيِم صبا/ گرفته ايم و چه حاصل؟ كه باد در چنگ است!« يادگارِ بيدل در 
هر نََفس از چمِن عمر، وداع با ُگلي بوده و مي سرايد: »از دلم بگذشت و خون، در چشِم 
حيرت ساز ماند/ گرِد رنگي يادگارم زآن بهارِ ناز ماند«  صائب، دمي صد بار مرواريِد اشك 
را از چشم روان مي كند و مي گويد: »تهي دستم، چه سازم؟ يادگاِر دل همين دارم!« و 
در يادبوِد دوست مي سرايد: »به جلوه اي كه در اين بحر كرد ابِر بهار/ هزار دانه گوهر به 

يادگار گذاشت«

ياد

ياد

ياد

در همــان آخرين ديدار حضــوري كه در 
روزنامه همشهري با زنده ياد خانم اللمي 
داشــتم، از ضرورت ايجاد نگاهي نو در 

عرصه هاي رسانه اي سخن مي گفت. 
به تعبير او، جنس كار در حوزه هاي 
اجتماعي مي طلبد كه ســاختار 

فعاليت ها نه از باال به پايين، بلكه به شــيوه اي افقي باشد و تاكيد 
مي كرد كه ما هم عرض يكديگر هستيم. درحالي كه عموما ساختار 
عمودي در مديريت ها حاكم اســت. حال كاري مانند شوراياري 
هم از جنس تصميم گيري مشــاركتي است هرچند به تعبير من، 
در نســبت بين مردم و مديريت هاي شهري، ســاختار مناسب 
شطرنجي است. او در حوزه فعاليت هاي شوراياران هم پيشينه اي 
درخشان داشت و ده ها 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 
درحالي كــه چنين رويكــردي را در مجموعه مديريت شــهري 
احســاس نمي كرد. از نگاه او مي توان چنين دريافت كه نهادهاي 
اجتماعي همچون شوراهاي شهر در همان ساختار افقي مي توانند 
عرصه مشكل گشايي باشند. نكته مهم در رفتار و گفتار و نوشتار او 
اين بود كه با هيچ كس عقد اخوت نبسته بود و اگر انحرافي را شاهد 

بود، پنهان نمي كرد. اين امر در كنار پافشاري بر مناسبات حرفه اي، 
از او شخصيتي متفاوت ساخته بود. كسي كه در عين شجاعت بيان 
از حفظ ضوابط دوري نمي كند. نمونه اي 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 مي زنيد. آيا طرح مسائل 
به اينگونه در فضاي عمومي به حل مسئله كمك مي كند؟ يا باعث 
تشديد اختالف و يارگيري هاي سياسي مي شود؟ در اين صورت 
كدام روش به صالح شهروندان است؟ تواضع او رياكارانه نبود و پاي 
در همان مسئوليت پذيري و مسئوليت شناسي داشت. او شايد تنها 
بازمانده از حوزه خبري شوراي نخست بود كه پيوسته در گروه هاي 
شــهري و اجتماعي دســت به قلم مي برد و از مصائب و مســائل 
گروه هايي سخن مي گفت كه كسي آنها را نمي ديد و صداي آنها را 
نمي شنيد و در عين حال، گزارشگر جلسات شورا بود. سمت هاي 
باال و پايين چندان او را خرســند يا ناخرسند نمي ساخت و انجام 
درست كار بود كه به او تشخص مي داد. ازاين رو در همان ايامي هم 
كه سمتي باالتر داشت، در همان رديف خبرنگاران شورا مي نشست 
تا گزارشگر دست اول صحن باشد و شخصا با پرسش هاي چالشي 
با اعضاي شورا و مديران شهري و شهرونداني كه براي حل مشكل 
خود مراجعه مي كردند، گفت وگو مي كرد. جاي وي هرچند خالي 

است اما راه و روشي كه برجاي نهاد، ماندگار مي ماند.

ياد

راهورسمحرفهايمرحوماللمي

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 طنين انــداز الاله االاهلل و نه فقط شــيون زندگان بر داغ 
مردگان، بلكه گورســتانی پر از صداي بچه هاست؛ آنها كه هر 
روز با دبه  اي در دست سالنه سالنه، راهي گورستان بزرگ شهر 
مي شوند و كوچه هاي منتهي به بهشت زهراي زنجان پر از ردپاي 
قدم هاي خيس آنهاست. )آب فروشان كوچك گورستان، روزنامه 

شهروند، 4شهريور1396(.
او با چنان حساســيتي وضعيت كودكان قبرســتان زنجان را 
توصيف مي كند كه خواننده مي پندارد او براي حمايت از كودكان 
همشهري اش گزارش مي دهد. اما وقتي از ساجده، دختر عرب 
خوزســتاني مي گويد بيشــتر به نويســنده عربي مي ماند كه 

مي خواهد نشان دهد تفاوتي ميان آرزوهاي ساجده و پدرش با 
آدم هاي شهري وجود ندارد. ساجده و پدرش مي خواهند او درس 

بخواند، اما مدرسه راهنمايي در روستاي او نيست:

پدر و مادرها  مي گويند نمي خواهد مدرسه برويد؟
-نه آنها دوست دارند درس بخوانيم و ســواد داشته باشيم، اما 
مدرســه راهنمايي نبود. خودمان هم خيلي دوســت داشتيم، 
اما ماشين نبود ما را ببرد. اگر ماشــين بود، درس مي خوانديم. 
من پرستار  مي شدم. از اينجا بعضي ها رفتند دانشگاه. )شهروند 

8آذر 1394(.
داســتان بچه هاي كار در قبرســتان يا بازمانده از تحصيل را به 
كرات خوانده ايم و شايد متأسفانه عادي شــده باشد، اما مقاله 
اللمي از روســتاي كزاز اســتان اراك هنوز تكان دهنده است. 
در گزارش هايي از روستاهاي قزاقســتان من خوانده بودم كه با 
توســعه باغ های 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 نمي كردم در كنار چشمانمان مردم 
يك روســتاي اراك تا اين حد قرباني توسعه ضد محيط زيست 

شده باشند.
او داستان تلخ كودكان و زنان كزاز اراك را بر ذهن خواننده آوار 
مي كند: درد، نام ديگر مادراِن كزاز اســت؛ نه فقط مادراني كه 
هواي آلوده، بچه هــاي معلول، بچه هاي مريــض و بچه هايي با 
قلب هاي سوراخ روي دستشان گذاشته، بلكه زناني هم هستند 
كه مادر شدن حاال برايشان آرزويي سوخته است. آنها بچه هاي 
مرده مي زايند، بچه هايشــان در چندماهگي در شكم هايشــان 

مي ميرند و كزاز پر است از اين زنان. )شهروند 22مهر 1393(
او داســتان تلخ مادراني را كه بچه هايشــان قبــل از 4ماهگي 
مي ميرند و مجبور به سقط مي شوند و زندگي بيش از 2هزار نفري 
كه آلودگي نفتي سالمتي آنها، حيوانات و زمين شان را تباه كرده 
چنان توصيف مي كند كه قلب آدمــي را آتش مي زند. نمي دانم 
چند خبرنگار داريم كه هنوز كوله پشــتي خود را برمي دارند كه 
صداي مردم بيرون از پايتخت باشند. نمي توان از خبرنگاراني كه 
وضعيت معيشتشان خود داستاني غم انگيز است، انتظار داشت 
همچون شيده اللمي سنت گزارش نويســي تحقيقي را حفظ 
كنند و صداي دخترك معصوم هويزه يا مادران روســتاي كزاز 
باشند كه به تعبير او، تقويم بارداري آنها ديگر نه 9 ماه، بلكه 2 ماه، 

10روز يا 3 ماه است.

ازچشممعلم؛داغيبردل،اشكيبردامن
ساعت 5 بعدازظهر 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 شبكه ها رفتم. مرگ شيده 

اللمي - دانشجوي به يادماندني ســال هاي دور همين درس و 
روزنامه نگار صاحب نام اين سال ها - خبري است كه اگرچه به 
سرعت مي چرخد، اما نمي تواند در دايره باورهايم بنشيند. در 
بهت فرومي روم و به امكان و امتناع قبولش در ذهن مي انديشم.

مگر مي شود او را كه مي خواست »گورخواب ها« را هم به زندگي 
برگرداند، چنين بي صدا و آرام به گور سپرد؟ مگر مي توان به ســادگي مرگ او را با جاي 

خبرهاي برجسته و ماندگارش تيتر كرد؟
يكي دو تلفن به دوستان همشهري كار پرسش را تمام كرد: آري »مي شود« مثل باد رفت 
و »مي توان« 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 نوشته هايش. شيده اللمي را در سال85 شناختم، از همان كالس 
درس كه دانسته ها و ندانسته هايم را در توسعه و توسعه نيافتگي و ارتباطات با دانشجويانم به 
اشتراك مي گذاشتم و هنوز هم مي گذارم. دانشجويان آن دوره جمعي دردآشنا و انگيزه مند 
بودند كه راه دشــوار و دراز ميان دانش ارتباطات و حرفه روزنامه نگاري را با عالقه و تعهد 
آسان و كوتاه مي كردند و شيده اللمي از سرآمدان آنها بود؛ دغدغه بسيار داشت و استعداد 
بي پايان و ذوق درخشــاني را در خدمت آن قرار داد. مسئله »روزنامه نگاري تحقيقي« را 
براي پايان نامه اش برگزيد و با دكتر فرقاني و دكتر افخمي كار را به نيكويي و ماندگاري به 
پايان برد. از آن پس شيده را  مي شد در مسير شكوفايي حرفه اي ديد، آنچه را مي دانست 
در هرجا كه مي توانست، دنبال مي كرد؛ در خبرگزاري نوپاي ميراث فرهنگ، در روزنامه 
شهروند، در زنان و زندگي، در ايران24، در همشهري، در انجمن صنفي روزنامه نگاران، در 
تكاپوهاي بي وقفه پژوهشي او آرام و بي ادعا »يك روزنامه نگار تمام عيار تحقيقي« شده بود 
و ژانر روزنامه نگاري اجتماعي را به درستي در مطبوعات و رسانه هاي كشور پيش برد. ريشه 
در اين خاك داشت و به دردهاي اين جامعه حساس بود، مي كوشيد تا آنچه را مي بيند و 
مي داند به دردها و دغدغه هايي براي همگان تبديل كند و البته در اين راه قدم نيز به انصاف 
بردارد و از دشواري هاي كار روزنامه نگاري شانه خالي نكند؛ اگرچه خانه به دوش هم باشد. 
كاش مي ماند و از مرگ نيز مي گذشت و هنر »دردنگاري مردم دردمند« اين سرزمين را 
با دانش و تخصص و تعهد شايسته اش به مدارهاي باالتر مي  رساند. كاش بود و داغ رفتن 
ناگهاني خويش را به دل ها نمي نهاد، راستي كه »خوش درخشيد ولي دولت مستعجل بود«.

احمدمسجدجامعي
عضو شوراي شهر تهران

ياد
زهرابهروزآذر

مديركل اموربانوان شهرداري تهران احمدميدري
معاون وزير رفاه، كار و تأمين اجتماعی

هاديخانيكي
استاد دانشگاه عالمه طباطبايي

صدايكودكانزنجان،هويزه،كزاز
و...خاموششد

حامدمظاهريان
رئيس هيئت مديره موسسه همشهری

فقدانصدايروزنامهنگارياجتماعي
درگذشت خانم شــيده اللمي به عنوان يك روزنامه نگار زن 

كه سال ها در حوزه مسائل و آسيب هاي اجتماعي فعاالنه 
و دغدغه مند نوشته بود، بسيار تأسف بار بود. حل معضالت 
اجتماعي به جز با نورافكن روزنامه نگاران امكان پذير نيست. 

روزنامه نگاري اجتماعي، به خصوص از نوعي كه شيده اللمي از راويان و مجريان آن بود، 
ابزاري مهم و مؤثر در سياســتگذاري اجتماعي است. جامعه نيازمند روزنامه نگاراني 
است كه صداي گويا و رسا و بدون لكنت مردم باشند و بر روندهاي تصميم سازي درباره 
مسائل اجتماعي اثر بگذارند. روي دوم اين سكه كاري است كه رسانه هاي مسئول و 
دغدغه مند با آسيب هاي اجتماعي مي كنند و همين موضوع آنها را از روزمرگي نجات 
مي دهد؛ گره گشايي. روزنامه نگاري تحقيقي، كه خانم اللمي دغدغه آن را داشت، از 
بيان تلخي ها به طرح راه حل ها و بيان نقد اجتماعي مي رســد. مسائل زنان در ايران 
همواره و بيش از هر موضوع اجتماعــي ديگري نيازمند اين نــوع از روزنامه نگاري 
اجتماعي اســت. وقتي به تجربه هاي پيشــين شــيده اللمي و گروه همكارانش در 
روزنامه هاي شهروند و همشهري نگاه مي كنيم به خوبي مي توانيم جاي خالي چنين 
روح بلندي را در سپهر رســانه و جامعه ببينيم. جامعه ما در روزهاي سخت ناشي از 
همه گيري كرونا و تنگناهاي اقتصادي و بحران هاي درهم تنيده اي كه با آن مواجه است 
بيش از هر زمان ديگري به روزنامه نگاري اجتماعي نياز دارد و در چنين شرايطي است 
كه فقدان اللمي بيش از هر زمان ديگري احساس مي شود. اميد آمرزش براي ايشان و 

تسلي خاطر براي بازماندگان.

برایبانویتوانایروزنامهنگار

صفحات روزنامه ها بــا موضوعات 
گوناگــون  مخاطــب خــاص 
دارد و هــم عــام، امــا صفحات 

اجتماعی و جامعه روزنامه ها حكايــت دردهای مردم 
اســت .  حال  اگر روزنامه نگار صفحه اجتماعی باشی، 
رسالت تو بسی گران اســت و هر لحظه بايد دل به دل 
جامعه بزنی و دل بدهی به جــان و دل مردم.بايد همه 
تن گوش شــوی و همه تن جان اين مــردم، تا قلمت 
گويای درد و رنج های مردمانت شــود و گاه آنقدر غرق 
درد و رنج های مردم خويش می شــوی كه خويشــتن 
خــود را فراموش می كنــی و از خواســته های زندگی 
 شخصی خود می گذری و شــايد خود زمانی قربانی ...

 بانو شيده اللمی عزيِز روزنامه نگاران، همه تن جان و دل 
شهروندان بود و قلمش آيينه ای از دردها و رنج ها ...به 
نوبه خود هجران اين بانــوی عزيز و توانمند را به جامعه 

مطبوعات كشور تسليت عرض می كنم.
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كودكان قرباني و كابوس انتقام

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

مرد جوان 22ساله قوچاني كه در 
ســال1383 به جرم تجاوز و قتل 
بيش از20 كودك و بزرگســال به 
دار مجازات آويخته شد، خودش 
را مستحق مجازات نمي   دانست و 
باور داشت قربانيان خود را از زندگي 
دردناك و فالكت باري نجات داده 

است�
محمد بسيجه، معروف به بيجه عضو 
يك خانواده 15نفري بود، در كودكي 
مادرش را به   علت بيماري از دست داد 
و هيچ خاطره   اي 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 كه از زمان 
كودكي، حيوانات مريض را مي   كشته 
و سپس آتش مي   زده تا آنها از زندگي 
زجر نكشند� بيجه به قتل 20زن، مرد 
و كودك اعتراف كرد؛ هرچند تعداد 
واقعي قربانيان هيچ   گاه 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 مصاحبه   هاي 

باليني جرم شناسانه اعدام شد�
»پدوفيليا« يا تمايــل بيمارگون 
جنســي به كودكان كــه اغلب با 
آزار آنــان همراه اســت، يكي از 
هولناك   ترين و آسيب زننده   ترين 
اختالالت رواني است� افراد داراي 
اين اختالل از آميــزش همراه با 
آزار انسان   هاي ضعيف   تر از خود و 
به   خصوص كودكان لذت مي   برند� 
آميختگــي لذت با قتــل و آزار و 
مسير   هاي شــناختي اين انحراف 
فكري، هنوز به   خوبي روشن نيست�

 افرادي كه نوع حــاد اين اختالل 
در آنها تشخيص داده مي   شود، در 
زندان   هاي امنيتــي ويژه و جزاير 
دورافتاده نگهداري مي   شوند؛ زيرا 
دانش روانپزشــكي و روانشناسي 
درمان قطعي بــراي انواع حاد اين 
اختالل در اختيار ندارد و فعال تنها 
راه ممكن، دور كــردن اين افراد از 
جامعه و به   خصوص كودكان است� 
در هم تنيدگــي لــذت و آزار در 
دســتگاه فكري اين افراد، قدرت 
انتخاب را در لحظه عمل از آنان سلب 
مي   كند� سطح آزار ديدگي و نفرت 
از آزار   دهنده نامشخص يا محبوب 
به حدي در اين افراد باالســت كه 
ظاهرا آنان با جابه   جا كردن و انداختن 
اين بار سنگين روي كودكان ديگر 
كه مشابه سني خودشان در زمان 
آزارديدگي هســتند، خودشان 
را از زير بار اين نفرت و خشــم رها 
مي   سازند� ابعاد تأثير خشونت ورزي 
و توليد نفرت در جامعه و خانواده 
قابل محاسبه نيســت و زندگي 
انسان   ها بيش از هر عامل بيروني 
ديگري توسط خشم و نفرت خود 

آدميان آسيب پذير است�

وانكاوی معاصر ر

گزارش دو

 11ارديبهشت 1383، كيومرث فومني صابري )گل آقا( طنزنويس 
برجسته كشور درگذشت. او پس از تحمل دوره اي طوالني بيماري 
سرطان خون، درحالي   كه تعداد اندكي از اين موضوع خبر داشتند، 
در بيمارستان مهر تهران آخرين روز زندگي   اش را تجربه كرد. پيكر 
گل   آقا با پيام تسليت مقام معظم رهبري كه توسط غالمعلي حداد 
عادل قرائت شد از مقابل مؤسسه گل   آقا تا بهشت زهرا تشييع شد. 
مراسم ترحيم در مسجد نور تهران با حضور رئيس   جمهور و تعداد 
زيادي از شخصيت   هاي برجسته كشوري و لشگري، علمي، فرهنگي، 
هنري و سياسي كه سال   ها، موضوع طنزهاي گل آقا بودند، برگزارشد.

قتل در   اردوگاه فقر 
قاتل كودكان پاكدشتي به اتهام قتل 20نفر به دار مجازات آويخته شد

جواد عزيزي ����������������������������������������� 

محمد بســيجه، كه روزنامه   هــا به او 
لقب بيجه داده بودند، در مدت 2سال، 
17كودك و 3بزرگســال را در منطقه 
پاكدشــت و حوالي كوره پزخانه   ها به 
قتل رساند. جناياتي كه به   گفته خودش 
نه از ارتكاب آنها خوشــحال مي   شد و 
نه ناراحــت. او بيشــتر قربانيانش را با 
تزريق ســيانور يا ضربات چاقو به قتل 
می رســاند و گاهي به تماشاي لحظه 
مرگ آنها مي   نشست و براي اينكه ردي 
از خودش به جا نگذارد اجسادشــان را 
مي   ســوزاند، به چاه مي   انداخت يا در 
بيابان دفن مي   كرد. تا اينكه شهريور83 
توسط پليس دستگير شــد و هرچند 
خودش مدعي بود كه بر اثر عقده   هاي 
ناشــي از فقر و بدبختي براي تجاوز به 
بچه   ها و كشتن آنها تحريك مي   شده، 
اما مهم   ترين سؤالي كه خانواده قربانيان 
در جريان جلســات محاكمه به   دنبال 
پاسخش بودند، اينكه چرا 2سال طول 
كشيد تا پليس توانست اين جنايتكار 

بي   رحم را دستگير كند؟ 
اين ســؤال وقتي جدي   تر مي   شود كه 
بدانيم منطقه پاكدشــت در اوايل دهه 
80، منطقه بــزرگ و پرجمعيتي نبود 
و بيجه آن قدر ســرنخ از خودش به جا 
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 
همسايه   ها انتخاب كرده بود: »محمد. ج 
همسايه ما بود و پدرش بنايي مي   كرد، 
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 خفه   اش كردم.« 
يا »مسعود. ش، هفت ســاله بود. آنها 
همســايه ما بودند و در اسباب كشي به 
آنها كمك كرده بودم. صدايش كردم. 
وقتي آمــد گفتم بيا با هــم خروس و 

مرغ   ها را جمع كنيم. بــه او تجاوز كردم و با تزريق ســيانور به 
پهلويش، او را به قتل رســاندم.« كشته شــدن چند كودك در 
محدوده و محله   اي كوچك نشــان مي   داد كه قاتل نيز احتماال 
در همان محدوده زندگــي مي   كند 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 نديده   ايم؟ 
دوستم محمد هم به دروغ گفت كه ما 2نفر را ديديم كه دنبال 

سيدجواد كردند و ديگر نمي   دانيم چه 
شد. نمي   دانم چرا محمد آن حرف را زد 
اما احساس كردم كه بعد از اين حرف، 
مأموران بايد ما را دستگير مي   كردند، 
اما آنها بي   تفاوت از كنار ما گذشــتند. 
مأموران هيچ   گاه به سراغ من نيامدند. 

انگار كه آنها مرا نمي   ديدند«. 
ســرنخ ديگري كه مي   توانســت باعث 
دستگيري اين قاتل سريالي شود، پسري 
بود كه بيجه قصد كشتن او را داشت، اما 
او زنده ماند. »بــه كوره پزخانه نزديك 
خانه مان رفته بودم كه ديدم پســري 
ترياك مي   كشــد 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 
ديده   اند و نجاتش داده   اند. بعد از يك   ماه 
همديگر را ديديم. از من سؤال كرد چرا 
مي   خواستي مرا بكشي؟ او دو- سه نفر 
را آورد و گفت كه من مي   خواســتم 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 مي   كند 
و تاوان آن را هــم مي   پردازد، اما در اين 
پرونده اشتباه مأموران قابل چشم   پوشي 
نيست، زيرا تاوان آن را نه   تنها مأمور بلكه 
خانواده   هاي بي   گناه نيز مي   پردازند«. و 
به   خاطر 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 قتل   هاي سريالي كودكان پاكدشتي سراسر درد 
است و رنج. داستان خانواده   هايي بي   بضاعت و فقير كه به   گفته 
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 سال83، يعني يك   ماه 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 چند   ماه بعد و 
در آخرين روزهاي سال 83 در سن 22سالگي در پاكدشت و در 

مألعام به دار مجازات آويخته شد.

عليرضا احمدي    ���������������������������������������������������������������������������������������
فروردين1383 درحالي آغاز شد كه فضاي سياسي كشور تحت   تأثير 
دو موضوع مهم بود؛ در داخل پيروزي اصولگرايان در انتخابات هفتمين 
دوره مجلس    شوراي اسالمي، پس از حاشيه   هاي بسيار پيرامون پايان 
كار مجلس ششم، نقل محافل بود و به   نظر مي   رسيد آنان بعد از دو فتح 
مهم )شورا و مجلس   شوراي اسالمي( خود را براي پيروزي نهايي در 
انتخابات رياست   جمهوري سال آينده آماده مي   كنند� ازسوي ديگر 
در حوزه سياست   خارجي، بحران پرونده    هسته   اي ايران ابعاد تازه   تري 
به   خود گرفت� پس از جنجال   هاي ايجاد شــده پيرامون فعاليت   هاي 
صلح   آميز هسته   اي ايران، تالش   هاي 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 به    اين سادگي   ها ختم به خير شود�
ســومين قطعنامه آژانس بين   المللي انرژي اتمي درآخرين روزهاي 
اسفندماه1382، فعاليت   هاي هسته ای    ايران 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 اسفندماه1382 شــوراي حكام تا ژوئن2004 )ارديبهشت و 
خرداد( به ايران »مهلت« مي   داد تا اعتمادسازي   هاي الزم را انجام دهد 
در غير اين   صورت آژانس مي   توانست پرونده ايران را به شوراي امنيت 

سازمان ملل بفرستد�
قطعنامه پاياني اجالس شوراي حكام با واكنش ايران مواجه شد و عالوه 
موضع   گيري   هاي مسئوالن مربوط ازجمله سخنگوي وزارت    امورخارجه 
كه لحن قطعنامه را »توهين آميز« دانست، انجام برخي اقدامات عملي 
هم در دســتوركار قرار گرفت� ايران ابتدا با به تعويق   انداختن سفر 
بازرسان آژانس عكس   العمل نشان داد و بعد از آن در آخرين روزهاي 
اسفندماه، با راه   اندازي تأسيسات »يو� سي� اف« اصفهان، پروژه تبديل 
»اكســيد اورانيوم« ) UO2( به كيك زرد و سپس تبديل آن به »تترا 
فلورايد اورانيوم« ) UF4( آغاز و در فروردين   ماه1383 براي نخستين   بار 

در كشور، تترا فلورايد اورانيوم توليد شد�
فرآوري هسته   اي ايران در تأسيســات اصفهان با واكنش اروپايي   ها 
مواجه شد و اتحاديه اروپا فعاليت   هاي هسته   اي اخير ايران را خالف 
تعهدات بيانيه تهران دانســت، اما پيروز حسيني، نماينده ايران در 
آژانس بين   المللي انرژي اتمي با رد ادعاهاي مطرح شده اعالم كرد كه 
»ايران ضمن پايبندي به مفاد بيانيه تهران و تعليق داوطلبانه غني   سازي 
اورانيوم، فرآوري اورانيوم در تأسيسات هسته   اي اصفهان را برنامه   اي 

مجزا مي   داند و به آن ادامه مي   دهد�« 
در نيمه    نخست سال1383 رويكرد ايران در پرونده هسته   اي، براساس 
راهبردهاي »كميته    عالي هسته   اي«، بر »تعامل با آژانس براي جلوگيري 
از بروز مشكالت بيشتر« اســتوار بود، اما بهانه   جويي   هاي آژانس از 
اهداف پشت   پرده ديگري حكايت مي   كرد و به   نظر مي   رسيد شوراي 
حكام اراده   اي براي بستن پرونده ايران ندارد و بازرسان آژانس هر روز 
بر حجم پرونده ايران مي   افزاينــد� با وجود اينكه البرادعي، مديركل 
آژانس بين   المللي انرژي   اتمي 18فروردين   ماه به ايران ســفر كرد و از 
گفت   وگوهاي ســازنده با ايران خبرداد، اما روند تحوالت خالف اين 
موضوع را نشان مي   داد؛ كمي بعد از حضور البرادعي و بازرسان آژانس 
در ايران، ديپلمات   هاي غربي اعالم كردند بازرسان در يكي از تأسيسات 
هسته   اي ايران به آثاري از اورانيوم فوق   غني   شده دست يافته   اند� اين 
موضوع با واكنش ايران مواجه شد و ســخنگوي وزارت    امورخارجه 
جنجال   هاي مطرح شده را »خبرسازي كامال ناشيانه« و »بي اساس« 
دانست و منشأ برخي آلودگي   ها را »برخي قطعات وارداتي« اعالم كرد�
كشمكش   هاي پرونده هسته   اي ايران تا شهريورماه1383 ادامه يافت و 
قرار بود در اجالس سپتامبر )شهريور( شوراي حكام، پرونده ايران بار 
ديگر مطرح شود� راهبرد اياالت   متحده كشاندن پرونده هسته   اي ايران 
به شوراي    امنيت سازمان   ملل و بردن ايران به زيرفصل هفتم منشور 
ملل متحد بود كه اجازه »اقدام نظامي« را صادر مي   كرد� ايران نيز در 
اين مقطع يو� سي� اف اصفهان را راه   اندازي، تعليق قطعه   سازي و مونتاژ 
را لغو و فرآيند تبديل 37تن كيك   زرد به گاز هگزافلورايد اورانيوم را 
هم آغاز كرده بود� اين تحوالت درنهايت به صدور قطعنامه28شهريور 

شوراي حكام انجاميد كه به يك »ضرب    االجل« )تا 5آذرماه1383( 
به ايران تعبير شــد� شــوراي    حكام با »ابراز نگراني عميق« درباره 
تصميم   هاي هسته   اي جديد ايران، از تهران خواست »فورا و به شكل 
قابل   اثبات« همه فعاليت   هاي غني   ســازي را در بخش   هاي 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 قطعنامه   اي كه تعليق غني   سازي را تحميل كند، نمي   پذيرد« 
اما تحركات ديپلماتيك با هدف دوركردن پرونده ايران از شــوراي 
   امنيت سازمان   ملل در دستوركار قرار گرفت و »ديپلماسي طرح   ها« 
ميان ايران و اروپا در جريان بود و دوطــرف طرح   هاي مكتوب خود 
را براي حل   وفصل پرونده هســته   اي ايران ارائه كردند و درحالي   كه 
تعليق بلندمدت غني   سازي »خط قرمز« ايران بود، اروپايي ها به   دنبال 
تشويق جمهوري   اسالمي به تعامل هسته   اي و توسعه روابط اقتصادي، 
تكنولوژيكي و امنيتي و آمريكايي   ها با هدايت جان بولتون درپي ارجاع 

پرونده به شوراي    امنيت و برخورد سخت با ايران بودند�
در اين ميان در شرايطي كه فضاي سياسي داخل كشور حال   وهواي 
انتخاباتي به   خود گرفته بود و گزينه   هــاي مختلفي براي حضور در 
عرصه رقابت انتخابات رياست   جمهوري مطرح مي   شد، درطول مهر 
و آبان1383، مذاكرات نفسگير ايران و سه   كشور اروپايي )فرانسه، 
آلمان و انگلســتان( قبل از برگزاري اجالس آذرماه شوراي حكام، 
به   صورت فشرده ادامه داشت و نهايتا نمايندگان دوطرف در25آبان 
1383 )15نوامبر2004( متن توافــق پاريس را در تهران امضا كردند� 
دراين توافق سه   كشور اتحاديه اروپا بر حقوق ايران براساس »ان� پي� 
تي« اذعان كردند و ايران هم اعالم كرد »به    صورت داوطلبانه اجراي 

پروتكل    الحاقي را تا زمان تصويب ادامه مي   دهد«�
همچنين ايران تصميم   گرفت به   صورت داوطلبانه برنامه تعليق 
غني   ســازي خود را »ادامه« و »توســعه« دهد »تا شامل همه 
فعاليت   هاي مربوط به غني   سازي 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 آزمايش   هــا يا توليد درهر تاسيســات تبديل اورانيوم 
شود«� براســاس اين توافق، اروپايي   ها اذعان كردند كه تعليق 
صورت   گرفته در فعاليت   هاي هســته   اي ايران »اقدام داوطلبانه 

اعتمادساز« است، نه يك »الزام حقوقي«�
در توافق پاريس سه   كشور اروپايي متعهد شدند پس از تأييد تعليق    
غني   سازي از سوي ايران، مذاكرات با اتحاديه اروپا درباره موافقتنامه 
تجارت و همكاري از سر گرفته شود، از آغاز مذاكرات پيوستن ايران 
به سازمان تجارت   جهاني حمايت كنند، براي مبارزه با تروريسم شامل 
فعاليت   هاي القاعده و ساير گروه   هاي تروريستي مانند منافقين عزم 
   جدي داشته باشند و از فرآيند سياسي در عراق با هدف ايجاد يك 
دولت منتخب قانوني حمايت مداوم به   عمل آورند� اين توافق تحول 
مثبتي در روابط ايران و آژانس بين   المللي انرژي اتمي به   وجود آورد و 
اجالس نوامبر )آذرماه( شوراي حكام در فضاي تعاملي   تري 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 عدم   انحراف فعاليت   هاي هسته   اي ايران 

به سمت »فعاليت    هاي ممنوعه« در قطعنامه تصريح شد�
بالفاصله پس از توافق پاريس، مذاكرات ايران و سه   كشور اروپايي 
براي دســتيابي به راه   حل بلندمدت در زمينه مسائل هسته   اي در 
بروكسل آغاز شد و تا پايان ســال هم ادامه يافت� نكته اين بود كه 
اروپايي   هــا به   دنبال تعليق بلندمدت غني   ســازي بودند و با ارائه 
مشوق   هاي اقتصادي سعي مي   كردند ايران را متقاعد كنند و به   نظر 
مي   رسيد آمريكا هم در اين زمينه چراغ   سبز نشان داده    است، اما 
روند تحوالت ُكند پيش مي   رفــت و طرف   هاي اروپايي منتظر روي 
كار آمدن دولت جديد در ايران بودنــد، كما اينكه با تغيير دولت و 
تيم   مذاكره   كننده هسته   اي ايران، پرونده در سال1384 درمسير 

جديدي قرار گرفت�

مذاكرات ايران با اروپا درباره پرونده هسته   اي 
در آستانه تغيير دولت ايراني وارد مرحله تازه   اي شد
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تغييراتسال 1383شاخص هاي ساالنه

0.96  واحد 6.96 درصدرشد اقتصادي

0.4  واحد 15.2 درصدتورم 

6.4   درصد 12.113.01شاخص كل سهام 

38   درصد 29.028 ميليارد تومانواردات

32   درصد 6.232 ميليارد تومانصادرات غير نفتي

0.7   درصد 875 توماندالر آمريكا

21.3  درصد 104.538 تومانسكه طال )تمام(

24.9   درصد 106.602 تومانحداقل دستمزد

110.5   درصد 80 تومانقيمت هر ليتر بنزين

وضعيت مسكن در سال 83
)قيمت هرمترمربع به تومان(

قيمت آپارتمان 
در شهرهاي منتخب

قيمت آپارتمان 
در تهران

قيمت اجاره بهاي 
آپارتمان در تهران

259.600584.1002.743متوسط قيمت 
2  2.6  14 درصد تغيير نسبت به سال قبل

باالترين متوسط قيمت 
)شهر يا منطقه(

اصفهان 
337.400

منطقه يک 
1.149.300

منطقه 3 
4.294 

4  4  13 درصد تغيير نسبت به سال قبل
كمترين متوسط قيمت 

)شهر يا منطقه(
كرمان 

 185.400
منطقه 20 
347.300 

منطقه 19 
1.855 

0.2  0.1  2  درصد تغيير نسبت به سال قبل
بيشترين درصد رشد 

)شهر يا منطقه(
ساري

 43
منطقه 3
  14

منطقه 11 
  7 

كمترين درصد رشد 
)شهر يا منطقه(

قم و ايالم
  3

منطقه 12
  10

مناطق 4 و20 
  3

درآمد و هزينه ماهانه 
خانوارهاي منتخب  

درصد از 
هزينه كل

سال 1383 
)قيمت به تومان(

درصد تغيير 
نسبت به سال قبل

463.85220.7ميانگين كل درآمدهاي خانوارهاي منتخب
100502.86922.4ميانگين كل هزينه هاي خانوار

26.8134.61716.9مسكن، آب ، برق و سوخت
24.8124.83317.9هزينه هاي خوراكي و آشاميدني

15.075.59432.5حمل و نقل
8.944.62245.7كاالها و خدمات متفرقه

5.527.81726.9لوازم منزل و خدمات خانه
5.527.53412.5پوشاك و كفش

4.120.8586.6درمان و بهداشت
3.416.99925.8تفريح و امور فرهنگي

2.211.25629.2رستوران و هتل
1.89.29241.3تحصيل 
1.47.19030.9ارتباطات
0.42.25814.3دخانيات

74.6375.77824.0ميانگين هزينه هاي غير خوراكي

هزينه هاي ماهانه برخي 
اقالم خوراكي خانوار  

درصداز هزينه 
خوراكي 

سال 1383
)قيمت به تومان(

درصد تغيير نسبت به 
سال قبل

34.9 16.720.835ميوه هاي تازه
11.0 14.918.559گوشت دام

13.5 10.312.866سبزي هاي تازه
14.6 9.511.903برنج و غالت

12.2 8.911.114گوشت پرندگان
16.0 6.37.963فرآورده هاي شير

16.9 3.24.062انواع شير
4.4 3.13.904انواع نان

27.3 2.93.622گوشت حيوانات دريايي
23.3 2.43.095تخم پرندگان

2.5 2.32.828روغن هاي نباتي
8.8 1.82.280خشكبار و آجيل

0.2 1.72.122چاي، قهوه و كاكائو
6.9 1.41.702حبوب

3.9 1.21.531قند و شكر

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

تمام كساني كه اهل مطالعه و پژوهش در حوزه حديث 
هستند علي   اكبر غفاري و انتشارات »مكتبه الصدوق« را 
مي   شناسند. غفاري را بايد مهم   ترين پل ميان كتاب   هاي 
چاپ سنگي مذهبي و كتاب   هاي چاپ امروزي دانست. 
او كسي بود كه با چاپ، تصحيح و ترجمه مهم   ترين 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 كمره   اي بــود. او هيچ وقت لباس روحانيت 
به تن نكرد اما مــورد توجه و احترام بســياري از علما 
بود؛ ازجمله عالمــه سيدشــرف الدين او را »آيت    اهلل« 

دانسته بود.
عالمه شعراني، محدث ارموي و عالمه طباطبايي را بايد 
ازجمله مهم   ترين افرادي دانســت كه بر غفاري تأثير 

گذاشــته   اند. او خود در مصاحبه   اي توضيح مي   دهد كه 
هنگام تصحيح و ترجمه كتاب »كافي« برخي از مشكالت 
كتاب را با مشورت   هاي عالمه طباطبايي حل   وفصل كرده 
و براي تصحيح »تفسير ابوالفتوح رازي« با عالمه شعراني 

همكاري داشته است.
فعاليت   هاي غفاري محــدود به ترجمه و تصحيح چاپ 
كتاب نبود او حدود 1۷ســال در دانشــگاه امام صادق، 
تربيت مدرس، دانشــكده الهيات تهران و دانشگاه آزاد 
تدريس كرد. غفاري يك ســال پيش از وفات به   عنوان 

چهره ماندگار معرفي شد و ســرانجام در سال 1383از 
دنيا رفت و در كنار شيخ صدوق، كسي كه بيش از همه 
به او دل داده بود مدفون شد. كتاب   هاي »من اليحضره 
الفقيه«، »االســتبصار«، »تهذيب االحكام«، »ترجمه 
مقاتل الطالبين«، »تحف العقول عن آل الرسول«، »تفسير 
ابوالفتوح رازي«، و »كمال الديــن و تمام النعمه« تنها 
برخي از آثار تحقيق   شده توسط علي   اكبر غفاري هستند 
كه همچنان بعد از گذشت سال   ها به   عنوان معتبرترين 

چاپ از آنها ياد مي   شود.

اهل حدیث 
همه كساني كه اهل پژوهش پيرامون 
احاديث هستند، غفاري را مي شناسند 

چهره اول
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مطبوعات خارجی

یک سال یک خبر

كتاب

  آرش نهاوندي       ���������������������������������������������
 روزنامه نيويورك تايمر در 23ژوئن 2004)3تير 
1383( در مطلبي به قلم »برزو درگاهي« از افزايش 
سرمايه گذاري فرانسه در ايران خبر داد. به نوشته 
اين روزنامه، در نبود ارتبــاط تجاري ايران ميان و 
آمريكا، كمپاني هاي اروپايي و به ويژه در سال هاي 
اخير كمپاني هاي فرانســوي حضورشــان را در 
ســال هاي اخير در اقتصاد ايران تقويت كرده اند. 
خودروهاي جديد پژو و ســيتروئن فرانسوي در 
بزگراه هاي پرترافيك و خيابان هاي تهران به وفور 
به چشم مي خورند. تجار و فعاالن عرصه اقتصادي 
فرانسه نيز در رستوران هاي تهران شام مي   خورند 
و بر ســكوهاي نفتي ايران در خليج فــارس كار 
مي كنند. اير فرانس نيز پس از وقفه اي هفت ساله 
پروازهاي خود را به تهران از سر گرفته است. كمپاني 

خودروساز رنو نيز قرار است در ايران سرمايه گذاري 
كند. اين نخســتين ســرمايه گذاري بلندمدت و 
مستقيم فرانسه در ايران از زمان انقالب سال135۷ 
است. »برنار اوركا« از مشاوران شركت هاي فرانسوي 
كه قصد دارند در ايران سرمايه گذاري كنند، درباره 
حضور گسترده كمپاني هاي فرانســوي در ايران 
مي گويد: فرانسوي ها بسيار مشتاق حضور در ايران 
هستند. ايران تنها كشور بزرگ خاورميانه است كه 
مي توان در آن ســرمايه گذاري كرد، چرا كه ديگر 
كشورهاي خاورميانه كم و بيش در شرايط انقالبي 
يا در آستانه انقالب به ســرمي برند. اگر چه اكنون 
كمپاني هاي آلماني و ايراني بيشــترين حضور را 
در ايران دارند، اما فرانســه به زودي از نظر حجم 
ســرمايه گذاري و حضور در بازار ايران حتي شايد 

ازاين كشورها نيز پيشي بگيرد.

 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 پله   برقي در پايتخت به بهره   برداري رسيد. 
شــهردار وقت تهران در افتتاحيه اين پل ابراز كرد كه 
اســتفاده از فناوري جديد، افزايش ايمني عابران و باال 
نگه داشتن سرعت وسايل نقليه همگي از اهداف اجراي 

اين پروژه بوده اســت. اين درحالي بود كه اســتفاده 
از پله برقي بــراي پل هاي عابرپياده بيــش از نيم قرن 
قبل در كشــورهاي توســعه   يافته كامال امري رايج و 
معمولي به   حساب مي   آمد. در پايان مراسم هم محمود 
احمدي نژاد، شهردار وقت تهران جهت مشاركت براي 
ســاخت 5پل ديگر با امكان پله برقي از سرمايه   گذاران 
دعوت به همكاري كرد؛ شايد بد نباشد بدانيد كه ايده 

ساخت پل عابر پياده نخســتين بار در سال 1905و در 
كشور فرانسه مطرح شد كه در دهه   هاي 50و 60ميالدي 
به   شــكل زيرگذر و بعدها در دهه ۷0ميالدي به   شكل 
امروزي، بر باالي خيابان   ها خودنمايي كرد. همچنين 
ساخت نخســتين پله   برقي   ها هم به ابتداي قرن قبل 
بازمي   گردد. نخســتين پل   هاي عابرپياده در كشور ما 

تقريبا همزمان با كشورهاي غربي نصب شد.

شين� عزيزمنش ��������������������������������������������������������������������������������������������������

سال83 را بايد ســال توجه به تجديدچاپ   ها و توجه به بازخواني متون كهن لقب 
داد. وقتي ناشران دنبال تجديد چاپ و سرمايه   گذاري روي بازخواني متون هستند، 
مي   توان از ثبات در بازار سخن گفت. در سايه تثبيت قيمت كاغذ و همچنين آرامش 
نسبي، شــاخص   هاي بازار كتاب افزايش معمولي خود را كه از ابتداي دهه80آغاز 
كرده   اند، ادامه مي دهند. 18ميليون نسخه كتاب كه شــامل 42هزار و 26عنوان 
مي   شود، با متوســط تيراژ 4هزار نسخه براي هر كتاب در ســال1383در كشور 
منتشر شد. 22 هزار و 283عنوان كتاب چاپ اول كه 32هزار و 36۷عنوان آن تاليف 
و 9هزار و 659عنوان ترجمه بودند؛ تركيب كتاب   هاي منتشر شده در اين سال را 

شكل مي دهند. دين، كودك و نوجوان و ادبيات به   ترتيب پرعنوان   ترين موضوعات 
كتاب   ها در اين سال بودند. بيشتر فروش ناشــران همزمان با برگزاري هفدهمين 
نمايشگاه بين   المللي كتاب تهران رقم خورد كه از 14تا 24در محل نمايشگاه   هاي 
بين   المللي تهران برگزار شــد. 131هزار و 366عنوان كتاب داخلي توسط هزار و 
123ناشر در غرفه   هاي نمايشگاه عرضه شدند. ۷28ناشر عمومي، 128ناشر كودك 
و نوجوان، 69ناشر آموزشي و 198ناشــر دانشگاهي تركيب ناشران در اين دوره از 
نمايشگاه بود. نشر ني، بهترين ناشر كتاب   هاي بزرگسال بخش خصوصي و بوستان 
كتاب قم وابسته به دفتر تبليغات اسالمي، انتشارات به نشر )آستان قدس رضوي( 
بهترين ناشران بخش دولتي معرفي شدند. انتشارات انصاريان، عنوان بهترين ناشر 

شهرستاني را دريافت كرد.

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

فروردين   ماه1383با يك خبر مهم اقتصادي در حوزه 
انرژي آغاز شــد؛ يكي از بزرگ   تريــن تفاهمنامه   هاي 
انرژي ايران با يك كشــور خارجي، درآخرين روزهاي 
تعطيالت   نــوروزي به ارزش بيــش    از 20ميليارد دالر 
به امضا رسيد. براســاس اين تفاهمنامه قرار شد چين 
درمدت 25سال، 110ميليون تن گازطبيعي مايع شده 
از ايران خريــداري كند. اين تفاهمنامــه كه يك گام 
مهم در تبديل ايران بــه صادركننده گازطبيعي مايع 
به   شمار مي   رفت، بين شــركت ملي صادرات گاز ايران 
و يك شركت تجاري چيني به   نام »زوهايي زفرونگ« 
امضا شد و براســاس آن از ســال 2008چين ساالنه 
5/2ميليون تــن گازطبيعي مايع شــده از ايران وارد 
مي   كرد. چنــد روز بعــد در ارديبهشــت   ماه هم خط 
انتقال نفت    خزر باعنوان خط لولــه كراس )نكا- ري( 
و با هدف اجراي عمليات معاوضه يا سوآپ )خريداري 
نفت   وگاز كشــورهاي حوزه درياي خزر براي مصرف 
درشمال   كشــور و صدور معادل آن از خليج   فارس به 
كشورهاي اروپايي و خاوردور( ساخته شد. قرار براين 
بود كه در مرحله نخست روزانه 120تا 150هزاربشكه 
نفت خام كشورهاي روســيه، قزاقستان و تركمنستان 
به وســيله نفتكش به بندرنكا منتقل و از طريق خط 
لوله به پااليشــگاه   هاي ري و تبريز هدايت شود. بهار 
خوش   يمن1383در حوزه انرژي در تابستان هم ادامه 
يافت و سد كارون3 )بلندترين سد كشور( در شهريورماه 
به   پايان رسيد و آبان همان   سال عمليات آبگيري آغاز 
شــد. ســد و نيروگاه كارون3 در 28 كيلومتري شرق 
ايذه و در فاصله 610كيلومتري مصب رودخانه كارون 
در شمال   شرقي استان خوزستان واقع شده   است. اين 
طرح در 120كيلومتري باالدست سد شهيد عباسپور 
)كارون يك( قرار گرفته   بود. كارون3، بلندترين ســد 
بتني ساخته شده در كشور و دارنده بزرگ   ترين مخزن 

آبي ميان سدهاي بتني دوقوسي اســت.    آبان هم    ماه 
پرخبري بــراي اقتصاد ايران در ســال1383بود؛ فاز 
نخست طرح پارس   جنوبي در بيســتمين روز اين   ماه 
به   صورت رســمي به   بهره   برداري رســيد. افتتاح اين 
فاز از پارس   جنوبي ســبب ارتقاي چشــمگير دانش و 
مهارت پيمانكاران ايراني در اجراي ابرپروژه   هاي گازي 
مي   شــد. در آخرين روزهاي آبــان1383 نيز يكي از 
مهم   ترين اخبار اقتصادي سال   هاي اخير كشور اعالم 
شد؛ »ايران در توليد گندم به   خودكفايي رسيد.« پس 
   از پيروزي انقالب، قطع وابســتگي به واردات گندم از 
محوري   ترين اهداف مسئوالن ارشد نظام بود تا اينكه از 
سال1368 به    بعد و در قالب برنامه   هاي پنج ساله توسعه 
كشــور، اجراي طرح   هاي افزايش توليد گندم ازسوي 
دولت در دســتوركار قرارگرفت و درسال1380طرح 

خودكفايي گندم ازسوي دولت و مجلس شوراي   اسالمي 
تصويــب و اجراي آن آغاز شــد. راهبــرد خودكفايي 
در توليــد گندم ظرف مدت    3ســال محقق شــد و با 
برنامه   هاي اجرا شده، ميزان خريد گندم مازاد برمصرف 
كشاورزان از 56هزارو666تن در سال 1380، به بيش 
از 11هزارو160تن در سال 1383و به 9۷درصد رشد 
رسيد كه 100هزارتن بيش از گندم موردنياز كشور در 
آن ســال بود. خاتمي، رئيس   جمهور، در جشني كه به 
اين مناســبت در26آبان   ماه برگزار شد، اعالم كرد كه 
ساخت سدها، توسعه شبكه   هاي آبياري، بهره   برداري 
از آب، آبياري قطره   اي، تأمين ماشين   هاي كشاورزي، 
تأمين نهاده   هاي كشاورزي و اهتمام به تحقيق و ترويج 
كشاورزي از اقدامات اساســي صورت گرفته در زمينه 

خودكفايي گندم بوده   است.

ماسك 
افسردگي

   شروان اميرزاده     ����������������������������������
گل آقا، سال 14، شماره ۷، آذر 1383 

جشن خودكفايي 
ميزان خريد گندم مازاد برمصرف به بيش از 11هزار و160 تن رسيد 

دوان دوان از پاريس 
حضور اقتصادي فرانسه در ايران افزايش مي يابد 

 جشن با نيم قرن تأخير
نخستين پل عابر مجهز به پله برقي در تهران افتتاح شد

بازخواني و باز چاپ
ثبات نسبي بازار كاغذ، ناشران را سراغ قفسه   هاي قديمي دفترشان كشاند 

فکاهی

اقتصاد

خ گراني بنزين، ركود مسكننر
علي عمادي  نگاهي به آمارهاي اقتصادي سال 1383

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 بي توقف، وارد ركود شده و حتي ميانگين قيمت آپارتمان مسكوني 
و اجاره بها در تهران منفي شد� بين هزينه ها بيشترين رشــد مربوط به كاال و خدمات متفرقه بود كه ميان آنها 

خدمات مالي و لوازم آرايشي بيشترين افزايش قيمت را نشان مي دادند� بين خوراكي ها هم ميوه بيشترين رشد 
قيمت را داشت� بين استان ها، 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�



2و3صفحـــــــههاي گزارش ويژه

چه وقت چيپ زدن بود آقاي گل   محمدي؟ 
تيم ملي فوتبال با بدشانسي در پنالتي   ها، از رسيدن به فينال جام ملت   هاي 2004 بازماند

ورزش

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

سريال

جواد نصرتي     �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
از ميان همه آن نيمه   نهايي   هايي كه ايران ناباورانه در جام ملت   ها باخته، بازي با چين در سال 2004 هرگز 
فراموش نخواهد شد؛ ايران قبال بارها قرباني ناداوري شده بود اما اين بازي، سرفصل جديدي از بي   مروتي 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 بي   نظير به قامت قهرمانان درآمدند و البته در انتها ناكام ماندند. برانكو كه 2سال 
قبل تيم اميد ايران را در بازي   هاي 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 نيم ساعت آخر زده شد و در بازي 
دوم با عمان، گل دقيقه 94محمد نصرتي مدافع جوان تيم، ايران را به مساوي رساند و در بازي   ها نگه داشت. 
ايران در اين مسابقه    كه دعوا و كتك   كاري2 يار خودي )رحمان رضايي و ناجي بداوي( در زمين فوتبال، سوژه 
رسانه   هاي دنيا شد، دو، هيچ عقب بود تا اينكه در دقيقه61 علي كريمي يكي از گل   ها را جبران كرد. موج حمالت 
را سرانجام نصرتي با ضربه سر تماشايي   اش در دقيقه 94به گل تبديل كرد. شكست در اين بازي، آن هم در 
شرايطي كه بازي آخر برابر ژاپن برگزار مي   شد، مي   توانست 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 جام ملت   هاي قبلي در لبنان در همين مرحله برابر كره   جنوبي باخته و حذف شده بود، در يكي از 
كالسيك   هاي فراموش   نشدني تاريخ جام ملت   ها، انتقام سختي از رقيب سنتي   اش گرفت. علي كريمي در اين 
بازي هت   تريك كرد تا ايران در نهايت 4بر3 برنده شود. عملكرد درخشان كريمي در اين بازي   ها و كسب عنوان 
آقاي گلي آن، نقش پررنگي در انتخاب او به   عنوان بازيكن سال آسيا در همين سال داشت. در نيمه نهايي، چين، 
حريف به   مراتب آسان   تري براي ايران بود اما به همان نسبت، داور دشمن سرسختي بود. چين كه با آري هان، 
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 نيمه دوم، ستار زارع بازيكن حريف را به آرامي هل داد اما 
بزرگ   نمايي 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 نيمه دوم، علي كريمي در موقعيت تك به تك قرار داشت كه تكل از پشت 

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 پنالتي   ها 
روي سر ايران افتاد. ايران در بيش از 40سال گذشته هرگز در ضربات پنالتي در نيمه نهايي برنده نشده و اين بار 
هم داستان همان بود. بعد از گل شدن پنالتي   هاي علي دايي، مهدي مهدوي   كيا و جواد نكونام، ايران 3بر 2جلو 
بود اما ايمان مبعلي توپش را به ديرك كوبيد و يحي گل   محمدي، يكي از بدترين پنالتي   هاي تاريخ فوتبال ايران 
را زد. ضربه آرام چيپ او را دروازه   بان چين مهار كرد. بعد از اين پنالتي، عادل فردوسي   پور، گزارشگر بازي هم 
جمله   اي گفت كه در تاريخ فوتبال ماندگار شد؛ »چه وقت چيپ زدن بود آقاي گل   محمدي؟«رؤياي فينال، 
دوباره خاموش شد و تركيب مرگبار ناداوري و بدشانسي در پنالتي، دوباره يكي از شايسته   ترين تيم   هاي تاريخ 
فوتبال ايران را در جام ملت   ها ناكام گذاشت. اين رقابت   ها براي ايران، با پيروزي 4بر 2 برابر بحرين در ديدار 

رده   بندي به پايان رسيد تا دست   كم انتقام شكست تلخ در مقدماتي جام جهاني 2002 از بحرين گرفته شود.

محمدمسعود احدی �����������������������������������������������������������

پخش سريال   هاي مناسبتي از تلويزيون در ايام مشخصي از سال 
مانند دهه اول محرم يا  ماه رمضان، با پخش مجموعه تلويزيوني 
»نيمه پنهان ماه« به كارگرداني مجيد جعفري در سال1373آغاز 
شــد. از ابتداي دهه80، صداوســيما توجه بيشتري را معطوف 
كميت و كيفيت ســريال   هاي 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 مجموعه   ها 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 نقش   هاي اصلي آن هم بود. داستان درباره فردي 
از طبقه فرودست جامعه به نام ماشاءاهلل است كه با دسيسه   چيني 
باجناق ثروتمندش، تمام دارايي خود را از دست مي   دهد. حميد 
لواليي كه پيش از اين، عمده شــهرتش را مديون بازي در نقش 
خشايار مســتوفي بود، با ايفاي نقش ماشاءاهلل يكباره احيا شد و 
توانست تبديل به بازيگر بسياري از سريال   هاي دهه80شود. در 
دي   ماه1396، مريم اميرجاللي در مصاحبه با آرش ظلي   پور 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 به   عنوان 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.

سوگ در سوگ

  الناز بايرام زاده  ��������������������������������������������������������������������

26بهمن   ماه ســال 1383، پنجم 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 مي   شد. قبل از روايت 

حادثه، بهتر است به پيشينه اين مسجد تاريخي نگاه كنيم.
مسجد ارگ در محوطه ارگ سلطنتي تهران، به   دست اميرسليمان 
خان قاجار قوانلو ملقب به محمد قاسم   خان ظهيرالدوله؛ همسر 
بيگم   جان خانم )دختر فتحعلي    شاه(، مقابل كاخ گلستان در انتهاي 
خيابان باب   همايون تهران ســاخته شــد. با گذر زمان به دستور 
دخترش »ملك جهان خانم مهدعليا« مادر ناصرالدين شاه قاجار، 
تغييراتي در بناي مسجد انجام شد و آنجا با نام »مسجد و مدرسه 
مادر شاه« مشهور شد. مسجد در 2طبقه ساخته شده بود، طبقه 
نخست مخصوص مادر شاه و زنان درباري، به   ويژه زنان ناصرالدين 
شــاه قاجار بود و طبقه دوم به كنيزها اختصاص داشت. بعدها در 
سال 1328شمسي مسجد فعلي، به   دست جمعي از بازاريان تهران، 
در 2طبقه به پيشنهاد آيت   اهلل بروجردي به جاي مسجد مادر شاه 
ساخته شد. مسجد جديد در ابتدا تنها داراي يك شبستان و صحن 
عمومي بود، كه مجدداً در سال 1340صحن ديگري به آن اضافه 
شد. مسجد ارگ مورد عالقه بازاريان تهران بود و اغلب آنجا را براي 
اداي فرايض ديني انتخاب مي   كردند. زماني كه مهدعليا براي اقامه 
نماز زنان حرمخانه، اين مسجد را تعمير مي   كرد، هرگز فكرش را هم 

نمي   كرد كه يك سده بعد آتش به سراغ مسجد بيايد.
در آن غروب زمســتاني ســال 83، قرار 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 حادثه   اي ناگوار در كمين 
است. صداي بانگ    اهلل   اكبر در فضا طنين انداخت، صداي ملكوتي 
مؤذن كه اذان را با صداي بلند تالوت مي   كرد شوري در دل   ها به   پا 
كرده بود. نمازگزاران در صف هاي 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 شعله   هاي مهيب آتش همه   جا را در برگرفت. نماز به هم خورد، 
هياهو در گرفت و سقف روي نمازگزاران فرود آمد. به   دليل ازدحام 
مردم، در ورودي مسجد امكان خروج سريع آن همه جمعيت را 
نداشــت و در زماني كوتاه دود همه   جا را فرا گرفت. صداي فرياد و 
ناله   هاي مجروحان دل سنگ را آب مي   كرد. دقايقي نگذشته بود 
كه صداي آژير آتش   نشاني چون نويدي آميد   بخش بلند شد، آنها 
سرانجام آتش را به سختي مهار كردند اما خاموش   شدن شعله   ها به 
داد قربانيان نرسيد. امدادگران مجروحاني را كه به   شدت سوخته 
بودند از داخل مسجد بيرون كشــيدند، و تعدادي از عزاداران كه 
پيشاني   شان مزين به سربند ياحسين شهيد بود؛ چنان سوخته 
بودند كه قابل شناســايي نبودند. عده   اي از مجروحان نيز بر اثر 

شــدت جراحات وارده در بيمارستان درگذشتند. علت گسترش 
آتش    اين بود كه متوليان مسجد، براي جلوگيري از نفوذ سرماي 
استخوان   سوز بهمن   ماه، سقف 800متري شبستان را كه با برزنت 
پوشانده شده بود، براي عايق كاري آغشته به پارافين كرده بودند. 
پارافين موجود روي برزنت   ها باعث گسترش حريق و ريختن آتش 
بر سر نمازگزاران شده بود. چون راه ورودي مسجد باريك بود، بر اثر 
كثرت جمعيت عده   اي زير دست و پا ماندند و عده ديگري با شكستن 

پنجره   هاي 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 تحقيق   ها براي شناسايي عامالن 
اين حادثه آغاز شد، كارشناســان در بررسي   ها و پيگيري   هاي 
خود، هيأت امناي مسجد را 40درصد، هيأت امناي عزاداران را 
40درصد و نهادهاي باالدستي و نظارت بر مساجد را 20درصد 
در اين حادثــه مقصر اعالم كردنــد. 16ســال از آن واقعه تلخ 
آتش   سوزي گذشته، اما بي   شك داغش تا ابد بر دل داغديدگان 
مي   ماند. بيشتر خانواده كشته   شدگان مســجد ارگ تهران، از 
دولت ديه دريافت كردنــد اما چون ديه ماه حــرام نبود، براي 
دريافت ديه    ماه حرام مجدداً طرح شكايت كرده   اند. اين مسجد 
فراز و نشيب   هاي زيادي را پشت سر گذاشت، و بعد از آتش   سوزي 
مرمت شد و دوباره به پايگاه عزاداري حاج منصور ارضي تبديل 
شد. امروز اما همچنان پرونده آن سانحه سرگردان و بالتكليف 

است.

سال داستان جسارت
 مجموعه داستان احمد دهقان
 » من قاتل پسرتان هستم« 

منتشر شد

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

ســال   هاي پاياني دولت اصالحات بود. دوران اصالحات ســال   هاي 
حضور و شكفتن نويسندگان جوان بود. نسل جديدي از نويسندگان 
كه بيشترشان در دوره رونق روزنامه   نگاري نويسندگي را تجربه كرده 
بودند، در سال   هاي پاياني اصالحات داســتان   ها و كتاب   هاي خود را 

چاپ كردند.
2رمان در اين سال بسيار تحسين شــدند. نخستين رمان كه بسيار 
موردتوجه قرار گرفت و ســال بعد براي نويســنده   اش دردسرســاز 

شــد، رمان    »آداب بي   قراري« نوشــته »يعقوب يادعلي« بود؛ رماني 
داستان   گو كه در ميان واقعيت و وهم پيش مي   رفت. داستان يادعلي 
شخصيت    پردازي خوبي داشت و تعليق خود را تا پايان داستان حفظ 
مي   كرد. آداب بي   قراري روايت مردي بود كه همسرش او را ترك كرده 
و براي رهايي از مالل و روزمرگي نقشه شومي    كشيده بود. ديگر رمان 
بسيار ستايش   شده سال، »آبي    تر از گناه« نوشته »محمد حسيني« بود 
كه روايتي اعتراف   گونه داشت؛ پسر جواني كه از شهرستان به تهران 
مهاجرت كرده و براي زن و مرد پيري شعر مي   خواند. پيرمرد و زنش 
به قتل مي   رسيدند و جوان شعرخوان به   عنوان متهم اول پرونده قتل 

دستگير مي   شد. جوان شعرخوان در طول رمان اعتراف مي   كرد و پرده 
از راز   هايي برمي   داشت.

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 داستان   هايي با 
نگاه جسورانه و بي   سابقه به جنگ بازگشته بود. اين داستان   ها روايتي 
سرراست داشــتند و چيزي كه آنها را متمايز مي   كرد، زبان خشن و 

بي   رحم نويسنده بود كه فضاي سنگين و خشن جنگ را واقع   گرايانه 
توصيف مي   كرد؛ چيزي كــه در ادبيات جنــگ و دفاع   مقدس ايران 

بي   سابقه بود.
نويســنده جوان ديگري كه در اين ســال خوش درخشيد و دومين 
مجموعه داستان خود را منتشر كرد، »مهسا محب علي« بود. مجموعه 
داســتان »عاشــقيت در پاورقي« او كتابي شامل 8داســتان كوتاه 
با موضوع محوري مســئله عشــق و مرگ بود. شــخصيت محوري 
داســتان   هاي محب   علي زنان بودند و او در داســتان   هايش بيشتر به 

درونيات شخصيت   هاي داستان مي   پرداخت.

پناهي بر آشيانه 
مردادماه1383حسين پناهي در دژكوه آرام گرفت

درگذشت   لرزاده؛ خالق دنياي آبي كاشي   ها
مسجد امام سجادع؛ يادگاري در دل تهران

افتتاح نيمه تمام 
فرودگاه بين   المللي امام ره در روز افتتاح با حضور نيرو   هاي نظامي تعطيل شد

دور از مركز

معماری

همشهری 

  فرزاد سپهر ����������������������������������������������������������������������������������
مردادماه سال1383شاعري جان به جان   آفرين 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 نمايشنامه   ها و فيلم   هاي 
تلويزيوني يادآور شيرين   كاري   هاي ماندگار در ذهن مخاطب مي   شود. 
كتاب   هاي شعر و نمايشنامه   هاي حسين پناهي همچنان مخاطب دارند و 
بازي   هاي به يادماندني او در سريال   ها و نمايش   هاي تلويزيوني براي مردم 
آشناست. حسين پناهي در ســال1335در دژكوه از روستاهاي استان 
كهگيلويه و بويراحمد 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. دهه   هاي 60و 70در صدا و سيما با نمايش   هايي مانند »محله 
برو بيا«، »محله بهداشــت«، »دو مرغابي در مه «و »يك گل و بهار« از 

هنرمندان نوآور و مورد توجه مخاطبان تلويزيون بود. ساده حرف مي   زد و 
به شكل خودش مي   خنديد، ناراحت و عصباني مي   شد و نگاه مخاطبش 
را به دنياي اطراف متفاوت مي   كرد. پناهي در كنار بازيگري بيشتر خود را 
شاعر مي   دانست. انتشار كتاب   هاي شعر »سالم خداحافظ«، »ستاره   ها« و 
»راه با رفيق« با صداي خودش با استقبال خوب دوستداران شعر و صداي 
او همراه شد. فيلم   هاي »در مسير تندباد«، »سايه خيال« و »مهاجران« 
به همراه نقش   هايي كوتاه در فيلم   هاي »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 
سريال   هاي ماندگار او بود. نام دختر حسين پناهي در كتاب »نامه   هايي به 
آنا« آمده است. همسرش شوكت صادقي به همراه آنا و 2 فرزند ديگرش 
ليال و سينا در كنار دوستداران شعر و هنر حسين پناهي خانواده او هستند.

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

 در فاصله تورق تاريخ معماري معاصر ايران در اين مجال كوتاه، بزنگاه   هايي 
بودند كه فرصت نبود از برخي آثار معماري تجليل الزم را به عمل آوريم؛ 
تندباد حادثه   هاي سياســي كه عموما بر ساختار و ساحت شهرها سايه 
مي   انداختند، ما را وادار مي   كرد در اين هياهو، به سراغ بناهايي برويم كه 
ريل سياست مي   خواست. اكنون اما در يادبود مرگ استاد حسين بن محمد 
معمار معروف به لرزاده ياد مساجدي را كه او ساخت در خيابان   هاي تهران 
مرور مي كنيم؛ 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 سال   هاي منتهي به سال 1383هم باشــد؛ دوراني كه در آن تهران 
در تب و تاب گراني مسكن مي   سوخت و مســتأجران در جست   وجوي 
يافتن سرپناهي ارزان، راهي انواع و اقسام وادي   هاي بي   نتيجه شدند؛ از 
پيش خريدهاي دروغين تا رجعت به شهرك   ها و شهرهاي اطراف پايتخت. 
در چنين روزگاري حســين لرزاده در گرماي شــهريور   ماه درگذشت؛ 
معماري صاحب سبك كه نشانش را در بسياري از بناهاي يك قرن اخير 
مي   توان 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 شامه   اي در ساختن و ذائقه   اي 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، رگه اي از كاشي و 
پيچ و خم تذهيب ايراني را وارد كرد؛ كتيبه   هاي سنگي او به خط نستعليق 

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 مي   داد. 
او استاد استفاده از مصالحي بوم   آورد شبيه به كاشــي و آجر و گچ بود؛ 
كاسه   سازي 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 مي   كرد همراهي   اش 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 1316، گنبد مسجد شيخ لطف   اهلل را از اصفهان به تهران 
آورد و بر فراز كاخ مرمر دوباره متولد كرد و همان گنبد، دستمايه اي شد 
براي حركتش به سمت مسجد   سازي    تا ساخت مسجدي كم   نظير، بي   ريا 

و فروتن به نام مسجد امام سجاد)ع(.

  محمد سرابي�������������������������������������������������������������������������������������
روز 26ارديبهشت 1383فاز نخست از فرودگاه امام خميني )ره( با حضور 
وزير راه و ترابري و مقامات داخلي و خارجي افتتاح شــد اما مراسم افتتاح 
فرودگاه بين   المللي پايتخت با حضور نيرو   هاي نظامي برهم خورد. نخستين 
هواپيما به زحمت و با تأخير توانست فرود بيايد و هواپيماي دوم نيز تحت نظر 
هواپيما   هاي جنگنده به فرودگاه اصفهان هدايت شد. خودرو   هاي نظامي 
روي باند فرودگاه آمده و مانع فرود هواپيما شدند. طرح ساخت فرودگاه 
بزرگ بين   المللي در جنوب تهران به سال   هاي 40باز مي   گشت كه بخشي 
از آن آغاز شده بود اما با وقوع انقالب متوقف شد. در سال   هاي 70پروژه از 
سرگرفته شد و تا سال83 بخشي از آن آماده بهره   برداري شد. بعد از اتفاقات 
روز افتتاح، معاون فرهنگي و تبليغات دفاعي ســتاد كل نيرو   هاي مسلح 
در گفت   وگو با خبرنگاران اعالم كرد عقد قرارداد با شركت   هاي اماراتي و 
تركيه   اي معضالتي در مسائل امنيتي فرودگاه ايجاد مي   كرد. در بيانيه ستاد 
كل نيرو   هاي مسلح هم شرايط امنيتي به   عنوان دليل تعطيلي فرودگاه اعالم 
شده بود. شركت تركيه   اي »تاو« كه به   عنوان مسئول بخش   هاي 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 بهره   برداري از 
فرودگاه وجود داشت سخن گفت و تأكيد كرد كه شركت تاو از بين چندين 
شركت خارجي انتخاب شده و تا    10ماه قبل هيچ فرد و دستگاهي درباره 
جلوگيري از خدمات آنها اظهارنظري نكرده بود. 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 قرارداد   ها برمي   گردد 
كه جنبه مالي دارد. فرودگاه امام )ره( 10ارديبهشت سال بعد با پرواز   هاي    
امارات و ديگر كشورها شــروع به   كار كرد و فرودگاه مهر   آباد به پرواز   هاي 

داخلي اختصاص يافت.
انبوه سازی مسکن

  در سال83 وزير مســكن و شهرسازي گفت كه تا ســال 1400نياز به 
افزايش محدوده   هاي شــهري نداريم و بايد با بيشتر كردن ارتفاع، نياز به 

مســكن را تامين كنيم چنان   كه با اضافه كردن يــك طبقه به خانه   هاي 
موجود مشكل مسكن حل مي   شود. با وجود تمام پروژه   هاي مسكن دولتي 
همچنان ســازندگان خصوصي اين بازار را در دست داشتند. در سال76 
كمتر از يك درصد خانه   هاي شهري توســط انبوه   سازان ساخته شده بود 
و در سال82 اين رقم تنها دوبرابر شده بود. حاشيه   نشيني و ساخت   وساز 
غيرمجاز همچنان در مراكز استان   ها رشد مي   كرد. در 26ارديبهشت83 
شهردار مشهد اعالم كرد كه در اين شهر پليس ساختمان تاسيس مي   شود 
تا شهرداري بتواند هم بر ساخت   وساز غيرمجاز و هم بر استحكام و رعايت 
اصول فني نظارت كند. به   گفته او فقيرترين اقشــار جامعه از روستا   ها به 
حاشيه شهر مشهد مهاجرت كرده   اند. در اين سال شوراي شهر مشهد هم 
ساخت 50هكتار فضاي سبز جديد را تصويب كرد تا مانع ساخت   وساز در 

حاشيه بلوار   ها شود. 
رونمايی از خيابان سيمون بوليوار

 8آذر اين سال »هوگو چاوز« رئيس   جمهور ونزوئال كه به ايران آمده بود به 
پارك گفت   وگو رفت و با حضور شهردار تهران، محمود احمدي   نژاد از تنديس 
»سيمون بوليوار« رونمايي شد. خيابان سيمون بوليوار در انتهاي غربي 
بزرگراه اشرفي اصفهاني نيز با حضور او نامگذاري شد. ساخت بزرگراه   هاي 
جديد در تهران ادامه داشــت و بنا بود ادامه بزرگراه همت تا شــهرداري 
منطقه22 كشيده شود. پروژه بزرگراه امام علي هم با خريد امالك در مناطق 
8، 13، 14و 16ادامه داشت. بزرگراه   هاي صياد شيرازي، يادگار امام و نواب 
و تونل   هاي بزرگراه رسالت هم در حال توسعه بودند. در اين سال 64تقاطع 
غيرهمسطح در بزرگراه   ها و معابر تهران در حال ساخت بود. در 17تير83 
اليحه »زوج و فرد كردن خودرو   ها« در شوراي شهر تهران به تصويب رسيد 
تا در محدوده 150كيلومترمربعي كه همان محدوده آلودگي هواســت 
اجرا شود. پيش   بيني مي   شد با اين كار 11درصد از سفر   هاي درون شهري 
و 30درصد از مصرف ســوخت كاســته    شــود اما براي موفقيت آن بايد 
1250دستگاه اتوبوس به ناوگان اتوبوس   راني شهر اضافه می شد. در تابستان 
1398اين طرح لغو و با طرح   هاي ديگر محدوديت رفت   وآمد جايگزين شد.

عزاداران حسيني در آتش   سوزي مسجد ارگ تهران سوختند
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مجوزگرفتن و انتشار آلبوم »اسكناس« در سال1383 با هر متر 
و معياري از ضوابط پيش  نهاده شده براي اين كار، اتفاق همچنان 
دور از انتظار و قابل تأملي مي   نمايد. شايد در نگاه اول به مضمون 
و ســاختار و بافتار ترانه   هاي آلبوم اسكناس، اين مجموعه، كاري 
از جنس اتفاقات سطحي موسوم شــده به »مبتذل« يا »بازاري« 
برآورد شود كه تنها به واسطه پيشقدمي نسبت به ديگر كارهاي 
هم   گونه   اش، به معروفيت رسيده است اما در نگاهي دقيق   تر چه بسا 
بتوان آن را نمونه   اي متناسب با مؤلفه   هاي ساختاري گونه »رپ« 
قلمداد كرد كه نمونه   هاي ايراني   شده   اش پيش از اين با گروه هاي 
لس   آنجلسي آزموده و معرفي شده بود؛ انتخاب مضامين از ميان 
سوژه   هاي حاد مورد ابتالي جامعه و نگرش اعتراضي و انتقادي به 
آن، پردازش كالم و قافيه   ها بر مبناي ريتم و از همه مهم   تر استفاده 
از واژه   هاي خياباني در زباني بــا بافت محاوره   اي، مؤلفه   هاي قابل 

ردگيري و ارزيابي در كليت آلبوم اسكناس هستند.
از اين منظر براينــد كالم   پردازي شــاهكار بينش   پژوه 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 

آن را ساخته و پرداخته   اند، معرفي و متمايز كرد.
فارغ از ارزيابي   هاي كيفــي معمول، در نگاهي امــروزي به اين 
مجموعه، مي   توان دست   كم از منظر مضامين و سوژه ترانه   هايش، 
آن را به گزارشي از يك بزنگاه در تاريخ معاصر تأويل كرد كه در يك 
بالتكليفي اجتماعي و انســداد سياسي، تولد طبقه نوكيسه   اي را 
نويد مي   داد كه اين روزها نمونه   هاي در حال تكثير آن ذيل عناويني 
چون »اينفلوئنسر« يا »شاخ    هاي مجازي« بر تمام شئونات فضاي 
فرهنگي و اجتماعي ما – از ســينما و تئاتر تا موسيقي و ورزش و 

حتي سياست و پزشكي - چنبره زده   اند.

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

15اسفند   ماه سال 1383بود كه نمايشگاه شاهكارهاي نگارگري ايران در 
موزه هنرهاي معاصر افتتاح شد اما همين نمايشگاه در تمامي 6 ماه نخست 
سال 1384هم در اين موزه برپا بود و چندبار تمديد و تا پيش از نمايشگاه 
بحث   برانگيز جنبش هنر مدرن، به يكي از موفق   ترين نمايشگاه   هاي 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 موزه   اي مي   دانستند 
كه با استناد به نا  مش بايد به سراغ هنرهاي جديد مي   رفت و نه نگارگري. با 
اين   حال اين نمايشگاه يكي از مهم   ترين نمايشگاه   هاي موزه هنرهاي معاصر 
در دوران مديريت سميع   آذر است؛ اول از آن    رو كه جمع   آوري اين تعداد آثار 
نفيس و انتقال   شان به موزه    تا پيش از آن تاريخ رخ نداده بود و بسياري از آن 
آثار براي نخستين بار بود كه به نمايش عمومي درمي   آمدند. به   عنوان مثال 
مي   توان به نمايش شاهنامه بايسنقري اشاره كرد كه يكي از باارزش   ترين 
شاهنامه   هاي مصور موجود در ايران است كه در اختيار كتا   بخانه مجموعه 
كاخ گلستان قرار داشت و براي نخستين بار به موزه هنرهاي معاصر قرض 
داده مي   شد. در عين   حال نشست   هاي اين نمايشگاه با دبيري شراره صالحي 
در اسفند   ماه 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 كامل   ترين 

كتاب   هاي مصور در باب نگارگري ايران است.

مهرداد رهسپار ��������������������������������������������������������������������������
شرق ميدان فردوســي، كوچه پارس كه داخل مي شديد، 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 مي شد؛ با تماشاگر بسيار اندك. ساختماني به   شدت 
لرزان و در آســتانه فروريختن بود. گروه هايي كه در سال هاي آخر به 
اين اداره رفت   وآمد داشتند، به خوبي به   خاطر دارند كه چگونه همواره 
چهارستون اين ساختمان مي لرزيد و نمي ريخت. اداره تئاتر، جز اين 
جاي ديگري در اختيار نداشت. مالك ساختمان مدت ها بود كه از اداره 
تئاتر خواسته بود تا سالن را تخليه كنند. سرانجام در پاييز 1383حكم 
تخليه به   صورت قانوني صادر شد. هنرمندان تئاتر اعتراض مختصري 
كردند اما اثر نداشت. ساختمان تخليه شــد. مدتي زمزمه بازسازي و 
مقاوم سازي 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 ويژه اي داشت و نه ايمني كافي داشت اما قديمي هاي 

تئاتر آن را بسيار دوست داشتند. بسياري از گروه هاي تئاتر نسل هاي 
قبل در اتاق هاي اين ساختمان تمرين كرده بودند و در راه پله هاي اين 
ساختمان مي نشستند و گپ مي زدند و استراحت مي كردند. با تخليه 
اين ساختمان، هرچند اداره تئاتر صاحب ساختمان  ايمن تري )نه لزوما 
بهتري( شد اما براي بسياري از گروه هاي تئاتر، ساختمان قديمي اداره 
تئاتر با همه آن ناامني، لرزش هاي ســقف و كف و راه پله هاي عريض 
خاطره انگيز بود. در آن سال ها ساختمان عاريه و لرزان اداره تئاتر، براي 

هنرمندان تئاتر، استعاره اي از وضعيت تئاتر بود.

مرا رودي بدان
حسين منزوي در ارديبهشت1383زندگي را 
بدرود مي   گويد اما غزل او در سال   هاي نبودنش 
روزبه   روز جلوه بيشتري پيدا مي   كند؛ آن   قدر 

كه امروز جايگاهي اسطوره   اي يافته است

مرتضي كاردر��������������������������������������������������������
مرا آتش صدا كن تا بســوزانم سراپايت/ مرا 
باران صال ده، تا ببارم بر عطش   هايت/ مرا اندوه 
بشناس و كمك كن تا بياميزم/ مثال سرنوشتم با 
سرشت چشم زيبايت/ مرا رودي بدان و ياري   ام 
كن تا در   آويزم/ به شوق جذبه   وارت تا فرو ريزم 
به دريايت/ كمك كن يك شبح باشم مه   آلود و 
گم   اندر   گم/ كنار سايه    قنديل   ها در غار رؤيايت/ 
خيالي، وعده   اي،    وهمي، اميدي، مژده   اي، يادي/ 
به هر نامي كه خوش داري تو، بارم ده به دنيايت 
/ اگر بايد زني همچون زنان قصه   ها باشي/ نه 
عذرا دوستت دارم نه شيرين و نه لياليت/ كه 
من با پاكبازي   هاي ويس و شور رودابه/ خوشت 
مي   دارم و ديوانگي   هاي زليخايت!/ اگر در من 
هنوز آاليشــي از مار مي   بيني كمك كن تا از 
اين پيروزتر باشم در اغوايت/ كمك كن مثل 
ابليسي كه آتش   وار مي   تازد/ شبيخون آورم 
يك روز يا يك شب به پروايت/ كمك كن تا به 
دستي سيب و دستي خوشه گندم/ رسيدن را 
و چيدن را بياموزم به حوايت/ مرا آن نيمه    ديگر 
ـ   آن   ـ روح سرگردان/ كه كامل مي   شود با  بدان 

نيمه    خود، روح تنهايت�
  

نه سال   هايي كه هوشــنگ ابتهاج فرمانرواي 
غزل فارسي بود، نه وقتي كه غزل   هاي قيصر 
امين   پور اقبال خاص و عام يافته بود، نه زماني كه 
غزل   هاي محمدعلي بهمني زمزمه زبان   ها شده 
بود، نه سال   هاي بسياري كه سيمين بهبهاني 
به   عنوان تنها نماينده غزل نو برشمرده مي   شد، 
كمتر كسي گمان مي   كرد سرانجام سكه غزل 

امروز به نام حسين منزوي ضرب شود�
جوان اول غزل امروز كه در سال   هاي دهه 50 
جايزه فروغ را از آِن خود مي   كند، در سال   هاي 
عسرت به زنجان بازمي   گردد و تا پايان عمر آنجا 
مي   ماند� محصول سال   هاي خلوت   گزيدگي 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 مي   گيرد�
غزل   هاي حسين منزوي طيف   هاي گوناگوني 
را شامل مي   شود� او در دهه70 زيبايي   شناسي 
تازه خود را در غزل ادامه مي   دهد و غزل   هاي او 
ـ    در سال   هايي كه غزل رونق بسيار مي   گيرد   ـ 
سرمشق شاعران بسياري است كه مي   خواهند 
غزل امروز را به پيش ببرند� اما همه غزل   هاي او 
ذيل غزل نو قرار نمي   گيرند� او انگار به جايگاه 
تاريخي خود از پيش آگاه اســت� بسياري از 
غزل   هاي او محاكات با تاريخ و اسطوره   هاي شعر 
فارسي است؛ چه آنجا كه ايشان را نفي مي   كند 
و چه آنجا كه مثل بســياري از غزلسرايان به 
بازآفريني   شان مشغول مي   شود تا به زبان خود، 
ايشان را روايت كند� او در غزل   ها خيلي وقت   ها 
حديث نفس مي   كند و عسرت و سرگشتگي 
خود را حكايت مي   كند و بعــد انگار به   خود 
نهيب مي   زند و متوجه جايگاه خود مي   شود و 

جاودانگي   اش را در غزل به رخ مي   كشد�
شايد حسين منزوي گمان نمي   كرد آنچه در 
باور دارد اين   قدر زود اتفاق بيفتد و خيل انبوه 
دوستداران غزل   هايش از راه برسند و او جايگاه 
اسطوره   اي پيدا كند� اگر مي   دانست شايد در 
رفتن كمتر شــتاب مي   كرد� حسين منزوي 
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شعر

حسنا مرادي  ������������������������������������������������������������������������
مهسا محب   علي، نويســندگي را از كارگاه   هاي نويسندگي 
رضا براهني شــروع كرد و در كمتر از 10ســال، نخستين 
مجموعه داســتان خود، »صدا« را چاپ كــرد. او تا به حال 
3رمان و 2مجموعه   داســتان نوشــته و چاپ كرده اســت. 
داستان   هاي محب   علي، داســتان   هايي شهري هستند كه 
بيشترشــان وجهي ســمبليك هم دارند. او قهرمان بيشتر 
داســتان   هايش را از قشــر مرفه جامعه انتخاب مي   كند و 
شخصيت   هاي اصلي داســتان   هاي او زناني شهري و پولدار 
هســتند كه در قالب زندگي مدرن، با چالش   هاي سنتي و 

كهن   الگوي جامعه مانند عشــق، مرگ و... دست   وپنجه نرم 
مي   كنند. محب   علي، نويســنده   اي مدرن است كه به ندرت 
پيش مي   آيــد زبان داســتانش به ســمت پيچيده   گويي و 
ساختارشكني برود. كلماتش را از بين كلمات ساده    روزمره 
آدم   ها انتخاب مي   كند و نثري ساده و روان دارد. او در انتخاب 
و به كاربردن كلمات گزيده   گو است و نثرش به نثر ميني   مال 
نزديك اســت. با اين حال بعضي ها اين ميني   مال بودن زبان 
داستانگويي او را به   حســاب ضعف او در شخصيت   پردازي 
مي   دانند. سطحي ماندن شخصيت   ها، يكي از ايرادات اصلي 
رمان   هاي اوســت؛ در واقع محب   علي در ساخت و پرداخت 

و زبان داســتان   هاي كوتاهش موفق   تر عمل كــرده و بهتر 
توانسته ساختار داســتاني قصه   هاي كوتاهش را بپروراند. 
راوي داستان   هاي او متفاوت هستند و از انتخاب زاويه ديدها 
و روايت   هاي گوناگــون و متفاوت مانند دوم شــخص براي 
رمانش هم ترسي ندارد. »مثل خواننده   هاي اپرا مي   تواند با 
صداي دو اكتاو بم   تر از صداي خودش فرياد بكشــد. تلخي 
را مك مي   زنم. جانور كوچكي از پايين   ترين مهره پشتم راه 
مي   افتد، آرام باال مي   آيد و از توي گردنم خودش را ول مي   كند 
توي كله   ام. كله   ام خالي مي   شود، خالي خالي. چيزي از درونم 
شــره مي   كند. صداي ناله گلين خانم از طبقه پايين مي   آيد. 

»خانوم هاردادي؟« مامان ملــوك باز كجا رفته؟ باز گرومپ 
گرومپ اتاق آرش مي   ريزد بيرون. حتما حاال توي چارچوب 
اتاق آرش ايستاده و دارد با موسيقي هارد راك    اپراش را ادامه 
مي   دهد. »آب رو قطع مي   كنــن. برق رو قطع مي   كنن. گاز رو 
قطع مي   كنن. هيشكي توي شهر نمي   مونه. بلند شو....« صداي 
برخورد چيزي با در آوازش را قطع مي   كند؛ البد آرش مثل 
هميشه لنگه كفش يا دمپايي   اش را پرت كرده سمت در. چند 
لحظه سكوت و حاال آخرين پرده اپراش را اجرا مي   كند. وسط 
هال مي   ايستد و رو به سقف فرياد مي   كشد. واقعا حيف است 
اين صداي بم و پرحجم فقط صرف تربيت بچه   هاش مي   شود.« 

نگران نباش! 
محب   علي؛ رمان   نويسي كه با 

داستان   هاي كوتاهش مي   درخشد

نثر

آرش نهاوندي�����������������������������������������������������������������������������
روزنامه نيويورك تايمز در تاريخ 3ژوئيه 2004)13تير 1383( در 
مطلبي به قلم »ادوارد وونگ« به موقعيت سياسي ايران در عراق 
پس از سقوط صدام حسين، پرداخت. طبق نظر مقامات آمريكايي 
و عراقي، به   دليل بحران   هايي 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 
شكل دهي به سپهر سياسي عراق پس از صدام، براي دولت ايران 
پيش آمده است. به نوشته نيويورك تايمز، دولت ايران با حمايت 
اقتصادي و مالي از گروه   هاي شيعه در حال تقويت نفوذ سياسي 
خود در عراق است. در پي سرنگوني صدام حسين، تردد از مرزهاي 
ايران و عراق آسان   تر از گذشــته صورت مي   گيرد و تعداد زيادی 
زائران ايراني نيز براي زيارت اماكن مقدسه به جنوب عراق مي   روند. 
در اين گزارش نيويورك تايمز به نقل از مقامات آمريكايي نسبت به 
نزديكي دولت ايران با روحانيون شيعه در عراق ابراز نگراني شده 

است. به ادعاي مقامات آمريكايي، روحانيون عراقي پر نفوذ نظير 
مقتدي صدر احتماال بخشي از منابع مالي خود را از طريق ايران 
تامين مي   كنند. به ادعاي برخي از مقامات غربي، ايران خواهان 
اداره عراق توسط رجال سياســي داراي گرايشات مذهبي شيعه 
است. يك ديپلمات غربي در اين   باره مدعي شده است كه ايراني   ها 
مي   خواهند آمريكا در عراق شكست بخورد. به ادعاي اين ديپلمات 
غربي، ايران خواستار برقراري ثبات در عراق است تا از بي   ثباتي در 
ايران پيشگيري كند. با سقوط صدام، رقابت سياسي براي كسب 
قدرت سياسي در عراق كه به نوعي از مراكز اصلي تشيع محسوب 
مي   شود، شدت يافته اســت. آمريكا نگران اين است كه در آينده 
عراق توسط شيعياني نزديك به ايران اداره شود. نيويورك تايمز 
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 آيت   اهلل)امام( خميني نصب شــده كه 

مورد احترام روحانيون شيعه عراقي نظير مقتدي صدر است.

سعيد مروتي  ������������������������������������������������������������������������������
اگر شاخصه ســينماي ايران در عصر اصالحات را جان گرفتن فيلم 
اجتماعي بدانيم، اين ويژگي در سال هاي پاياني دولت خاتمي، كمرنگ 
و به حاشيه رانده شد. اتفاقاتي كه سال 83 هنگام اكران »مارمولك« 
رخ داد نشــان مي داد 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 مخالفت ها شد و به شــكل محترمانه اي آن را 
توقيف كرد. مارمولك بيشتر از هر فيلم ديگري تماشاگر داشت و هر 
روز يك سالن را از دست مي داد. تبريزي هم براي جبران مافات فيلم 
عرفاني »يك تكه نان« را ساخت. يكي از مواردي كه زياد مورد انتقاد 
رسانه هاي راستگرا قرار مي گرفت وضعيت سينماي دفاع مقدس بود. 
البته كه داستان توليد انبوه فيلم جنگي به سبك ميانه هاي دهه 70 
سرآمده بود و با پايان عصر اكشن ســازي ، بخش خصوصي ديگر وارد 
اين حوزه نمي شــد. از ســوي ديگر كارگردان هاي سينماي جنگ، 
بيشتر فيلم شهري مي ساختند و ترجيح مي دادند وارد حوزه پرهزينه 
و پردردسر سينماي جنگ و بوروكراســي فرساينده گرفتن امكانات 
جنگي نشــوند. مجموعه اينها توليد فيلم جنگي را در دهه 80 پايين 
آورده بود. هرچند سال 83 سه فيلم از سه فيلمساز مهم دفاع مقدس 
روي پرده آمد: »مزرعه پدري«)رسول مالقلي پور(، »دوئل«)احمد رضا 
درويش( و »اشك سرما« )عزيز اهلل حميد نژاد(. در مزرعه پدري افسوس 
از دست دادن رزمندگان با حسي ناسيوناليستي تركيب شده بود و در 
مورد پديده جنگ، فيلمساز حرف تازه اي را مطرح مي كرد كه در زمان 
اكران كمتر كسي به آن توجه و اشاره كرد. اندوهي كه سراسر مزرعه 
پدري را فراگرفته بود، محصول نگاه مشــفقانه مالقلي پور به تك تك 
كاراكترهايش بود. مزرعه پدري كاراكترهايي تازه را وارد ســينماي 
دفاع مقدس كرد. ممد ساكت)جمشيد هاشم پور( الت توبه كرده اي كه 
در سراسر فيلم مي كوشد با خالي كه در جواني بر بازويش كوبيده را پاك 
كند و در انتهاي فيلم سلحشورانه مقابل دشمن مي ايستد، شخصيتي 
بود كه مشابه اش 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 مي كرد. سعيد راد ستاره دهه 50 و اوايل دهه 
60، پس از سال ها 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 مي رفت مورد توجه قرار نگرفت. 
تم اصلي فيلم هم بيشتر به ســينماي وسترن نزديك بود تا سينماي 

دفاع مقدس.
در» اشك سرما« فيلمساز با مصالح اندك و شخصيت هاي كم تعداد، به 
نتيجه مطلوبي مي رسد. حميد نژاد فيلم عاشقانه اش را در فضاي جنگ 
مي سازد و از محدوديت كاراكترها، به تمركز بر روابط و انسجامي دست 
مي يابد كه به نوعي يادآور فيلم موفق و ستايش شده »هور در آتش« 

است. سادگي اشك ســرما و گرمايي كه محصول عشق است فيلم را 
سرپا نگه مي دارد.

در سالي كه كيميايي با »سرباز هاي جمعه« همچنان در جست وجوي 
رئاليسم اجتماعي مطلوبش بود، داريوش مهرجويي با »مهمان مامان« 
سفره صفا و مهرباني پهن مي كرد. بهروز افخمي هم در »گاو خوني« 
تجربه اي محتوم به شكست را از سر مي گذراند. از رمان غيرقابل اقتباس 
جعفر مدرس صادقي هيچ فيلمسازي نمي توانست فيلم خوبي بسازد. 
براي اصطالح تازه باب شده سينماي معناگرا، فيلم هايي چون »قدمگاه« 
ساخته مي شد و خسرو معصومي با »رســم عاشق كشي« نخستين 
قسمت از داستان هاي جنگلش را كليد زد و توانست وارد فضايي شود 
كه به آن عالقه نشان مي داد. دسترسي آسان به فيلم خارجي و كاهش 
تماشاگران فيلم ايراني، باعث شد عليرضا داوود نژاد از فيلم هاي ارزان و 
خانوادگي اش به سمت فيلم هاي پربازيگر و پرهزينه اي چون »مالقات با 
طوطي« و »هشت پا« برود. فيلم هاي عجيب و غريبي كه جزجاه طلبي 
و اعتماد به نفس سازنده شــان نكته ديگري نداشت و داستان رقابت 
با فيلم خارجي خيلي زود به ســر رســيد. ســال 83 كه پايان يافت، 
پرتماشاگر ترين فيلم »كما« بود كه نزديك به 2 ميليون 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 
فيلم هاي قديمي را با سرعتي بيشتر دنبال كند. نتيجه پرتماشاگر ترين 
فيلم سال 84 بود؛ »شارالتان« فيلم منفور منتقدان براي سينمارو هاي 
اكران 84 مفرح و دلچســب بود. مثل »آكواريوم« كه با بازگشت ايرج 
قادري در مقابل دوربين، خاطرات قديمي را براي ســينما روها زنده 
مي كرد. بازگشت فيلمفارسي ترجيع بند مطالب انتقادي زيادي شد ولي 
كمتر كسي محافظه كاري سينماي ايران و رويكرد مديريت فرهنگي 
براي كنترل هرچه بيشتر و محدوديت هاي هر دم فزاينده را مورد توجه 
قرار مي داد. در همين سال ها 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 مهم ترين و جنجالي ترين رخدادهاي سياسي 
اجتماعي اكران شود. چنان كه »مكس« در عصر اصالحات توقيف و در 

دولت بعدي اكرانش با قدري جرح و تعديل بالمانع دانسته شد.

ندا زندي �������������������������������������������������������������������������������������
در دهه80، انتشــار كتاب   هاي حوزه هنر رشد چشمگيري پيدا كرد 
و افزايش تعداد دانشجويان دانشــگاه   ها و هنرجويان آموزشگاه   هاي 
آزاد، اين جســارت را به ناشــران مختلف داد تا كتاب   هاي اين حوزه 
را جدي بگيرند. تا پيش از اين، ناشــران بيشــتر به انتشار كتاب   هاي 
كاربردي و آموزشي تمايل داشــتند اما با جدي شدن حوزه مطالعات 
هنر و پاگرفتن گفتمان   هاي تئوريك متنوع، ناشران اين جرات را پيدا 
كردند تا روي كتاب   هاي نظري هنر- كه در دهه70كمتر روي خوش 
به اين نوع كتاب   ها نشان مي   دادندـ  ســرمايه   گذاري كنند. در چنين 
فضايي بود كه انتشارات »مينوي خرد« به مديريت پروانه شعباني در 
سال1383فعاليت خود را آغاز كرد. اين انتشارات كتاب   هايي در حوزه 
نظريه هنر- كه سينما، تئاتر و هنرهاي تجسمي را دربرمي   گرفت- و نيز 
نقد ادبي منتشر كرد كه به سرعت مورد توجه عالقه   مندان قرار گرفت؛ 
خصوصا اينكه جلدهاي منحصربه   فرد سياه و سفيد كتاب   هاي اين نشر 
آنها را از ديگر كتاب   هاي موجود در قفسه كتابفروشي   ها متمايز مي   كند. 
گروهي از مترجمان كه در ترويج برخي مفاهيم و ايده   هاي نظري هنر 
و نقد ادبي در دهه 80نقش داشتند، با اين نشر همكاري مي   كنند. مدير 
اين انتشارات در ابتدا، سوداي تأســيس دانشگاهي كوچك در رشته 

فلسفه را داشت اما با موفق نشــدن اين ايده، راه تاسيس انتشارات را 
در پيش گرفت. در وب   سايت اين انتشــارات درباره اين موضوع آمده: 
»شرايط تأسيس دانشگاه، چنان بود كه تقريبا پس از گذشت يك سال 
بر من آشكار شد كه ايجادش ناممكن اســت. تنها نهادي كه مي شد 
اندكي به امكان برآوردن خواست   هاي علمي به آن اميد بست، انتشارات 
بود. تعاريف از پيش موجود نشر كمتر به تعريف آن به   عنوان نهاد توليد 
فكر مجال بروز مي   داد. 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 مي   شد...«. انتشارات مينوي خرد در سال   هاي آتي 
كتاب   هايي را در زمينه فلسفه، تاريخ و انديشه سياسي به موضوعات 
ديگرش افزود و مجموعه   اي خواندني و قابل تأمل را براي كتابخوانان 
فراهم آورد. انتشار مجموعه آثار ســيدجواد طباطبايي و احتماال به 
تبعيت از افكار وي، چــاپ كتاب   هايي همچون »چرا روشــنفكران 
ليبراليسم را دوست ندارند« نوشته ريمون بودن، »متفكران چپ نو« 
از راجر اسكروتن، »روشــنفكري: آگاهي كاذب و ايد   ئولوژي« نوشته 
هومن قاسمي و كتاب   هايي از موسي غني   نژاد بيانگر مشي فكري اين 

انتشارات است.

به انتخابآگهی
عبدالرضا نعمت اللهی
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