
شكاف در ديوار
تحريم نفتي

حادثه در كمين 4هزار مدرسه كانكسي

  بيژن زنگنه: فروش نفت به شدت افزایش یافته است
  براساس برآوردهای همشهری صادرات روزانه نفت ایران

در ماه های پایانی دولت ترامپ به 900هزار بشکه رسيده است

آخرین جزئيات از آتش سوزي خوابگاه كانکسي معلمان كنگرستاني خوزستان

 در صورت مشاهده افراد بي خانمان با سامانه137 تماس بگيرید
فهرست و نشاني گرمخانه هاي تهران  را در صفحه شهر بخوانيد

تا بود، آتش بخاري هاي ناایمن نفتي مي افتاد به جان دانش آموزان و معلمان روســتایي. یك سال دانش آموزان درودزن فارس را 
مي سوزاند و سال دیگر دانش آموزان زاهداني و گيالني و شين آبادي را. امسال كه مدارس مجازي شد، بيم آتش سوزي كالس هاي 
درس در مناطق محروم نمي رفت اما آتش این بار در حوالي شــب افتاد به خانه كانکسي معلمان كنگرستاني سردشت خوزستان 
و 3 تن از آنها و دانش آموزي را كه برایشــان غذا برده بود، سوزاند. علي ایسپره، حســين رضایي ميرقائد و مجيد مرادي 3 معلمي 

بودند كه سه شنبه شب در آتش سوزي مدرسه كانکسي روستاي كنگرستان سردشت خوزستان سوختند. صفحه10 را بخوانيد.
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 زوال اخالق 
روي آنتن

توقف  فرمان تحريم 
گردشگري ايران

 انعكاس  رشد بورس
و اجاره در عايدي 
خانوارهاي شهري

واكنش هاي گســترده بــه اهانت 
بي سابقه به رئيس جمهور در  تلویزیون 
و  روایتي از ادبيــات توهين آميز 

برخي از نمایندگان مجلس

 بایدن فرمان ترامپ 
 براي ممنوعيت سفر ایراني ها

به آمریکا را ملغي كرد

 قانونگذاران، مقامات عالي رتبه
و مدیران، باالترین درآمد را ميان 

كل گروه هاي شغلي دارند

تخریــب، هتاكي و ســوگيري هاي 
سياسي اگرچه در سال هاي گذشته 
به عرف برخي از برنامه ســازي هاي 
تلویزیــون تبدیل شــده، امــا دیگر 
حتي كانال هاي خاص رســانه ملي با 
مخاطبان تفکيك شــده نيز از گزند 
تندروها و افکار افراطي آنان در امان 

نمانده اند. صفحه2 را بخوانيد.

دونالد ترامپ دو سال و 8ماه پيش، 
امضــاي خــروج از برجــام را زیر 
توافقي گذاشــت كه به مدت بيش 
از یك دهه قدرت هاي جهان براي 
به ســرانجام رســيدن آن با ایران 
 تالش كردند. اما ایــن پایان ماجرا 

نبود. صفحه7 را بخوانيد.

آمارها نشــان مي دهد در سال98 
به واســطه رشــد بــورس و اجاره 
مسکوني، تركيب درآمدهاي ساالنه 
خانوارها تغيير كرده و 51.4درصد 
آن از محــل درآمدهــاي متفرقه، 
به خصــوص درآمدهــاي بورس و 
اجاره تامين شــده است. صفحه4 

را بخوانيد.

صفحه17

هشدار هواشناسي مبني بر سردتر شدن هوا و امکان برف 
و یخبندان را كه در گزارش هــا خواندم، بي اختيار مانند 
قطارهایي كه پشت چراغ سوزنبان در ایستگاه راه آهن باید 
از خطي دیگر به عقب بروند به سال هاي دور برگشتم و یاد 
روزهایي افتادم كه آنقدر برف بر پشت بام هاي كاهگلي مان مي بارید كه با پارو كردن 
آن در كوچه هاي باریك جوادیه، تونل هایي براي رفت وآمد ســاخته مي شد. ماجراي 
برف پارو كردن و دست هاي یخ زده در پشت بام و سپس چاي گرم مادر و نشستن در 
كنار بخاري عالءالدین و انتظار براي سيب زميني كه آرام آرام مي پخت، مثل حركت 

قطار از ذهنم عبور كرد. 
با طلوع آفتاب، ترنم قطرات برف آب شــده از ســقف خانه بر قابلمه هاي چيده شده 

مرا به ترانه خواني هماهنگ وامي داشــت. صداي حزن آلود، خســته اما مردانه اي، با 
آهنگي خاص از دور مي خواند كه »برف پارو مي كنيم، برف...« صداي همان كارگران 
ساختماني بيکارشده در فصل زمستان، كه نان شب را از پاروي خود به خانه مي بردند....

در یکي از این شــب ها، با یکي از دوستان نيکوكارم كه مؤســس یك ان. جی. او براي 
كارتن خواب هاست، راهي یکي از پارك هاي پاتوق كارتن خواب ها شدیم. طبق معمول 
هميشــه، با خودش مقداري لباس گرم و كاله آورده بود كه ميان بي خانمان ها توزیع 

كند.
بعد از گفت وگو با چند نفر، حضور زني در خود فرورفته توجه مرا به خود جلب كرد؛ زني 
كه با بي حوصلگي از جمع كناره گرفته بود و در گوشــه اي نيمه تاریك به دود سيگارش 
خيره شده بود، شاید در فضاي خاطرات كودكي و بودن در كنار خانواده و دوستانش سير 
مي كرد. به آرامي جدا از دوســتان، به كنارش رفتم و كمي با او به گفت وگو نشستم. در 
پس چهره چين خورده و جاي خالي دندان ها، رخت بركشــيدن ناهنگام جواني كه مثل 

خوشي هاي زندگي زود تركش كرده به چشم مي خورد. با بغضي 
در گلو، سرنوشت تلخش را حکایت كرد؛ از دوستان دوران مدرسه، 

خانواده خوب و خواستگاراني حرف زد كه با یك عشق نافرجام، همه را بي هيچ تردیدي، 
در پشت سر رها كرده بود؛ عشقي كه برایش تاوان سنگيني داشت.

عاشقيدرسوزكارتنخوابي
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محسن توالیی
خبرنگار

   صدا و سيما: اين صحبت ها مورد تأييد ما نيست
روابط عمومي شبكه4 ســيما اما با انتشــار بيانيه اي از صحبت هاي مطرح شده در این برنامه 
عقب نشيني و اعالم كرد: »شــبكه4 وظيفه خود مي داند كه از سخنان نادرست مهمان برنامه 
تبري جوید و صراحتا آن را مخالف اهداف رسانه مّلي و شبكه4 در توسعه گفت وگوي مؤمنانه، 
منصفانه و مؤدبانه مي داند.« این بيانيه مسئوليت اظهارنظر مهمانان و كارشناسان برنامه زنده را 
بر عهده خود آنان دانست و تأكيد كرد: »این صحبت ها نه تنها مورد تأیيد رسانه مّلي نيست، بلكه 
آن را مغایر فضاي نقد منصفانه و اخالقي مي داند. قطعا سخنان حجت االسالم جهان بزرگي خالف 
مصالح كشور و منویات رهبر انقالب )مدظله العالي( است و مي بایست آن را جبران كنند تا ابزاري 

در دست دشمنان قسم خورده این نظام مقدس نشود.«

و  هتاكــي  تخريــب،   
ســوگيري هاي سياسي دولت

اگرچــه در ســال هاي 
از  برخــي  عــرف  بــه  گذشــته 
برنامه سازي هاي تلويزيون تبديل شده، 
اما ديگر حتي كانال هاي خاص رســانه 
ملي با مخاطبان تفكيك شده نيز از گزند 
تندروها و افكار افراطــي آنان در امان 
نمانده اند. برنامــه اول بهمن99 زاويه 
شبكه4  ســيما كه يك طرف آن احمد 
جهان بزرگي، روحاني نزديك به جبهه 
پايداري بود، قرار بود به موضوع الزامات 
صيانت از عامليت مــردم در جمهوري 
اســامي بپردازد، اما عمــا تبديل به 
تريبوني براي تخريــب دولت و رئيس 
دولت شد. اين در حالي است كه هدف از 
ســاخت اين برنامــه تلويزيوني طرح 
نظريات و تحليل ديدگاه هاي جديد در 
رشته هاي مختلف علوم انساني عنوان 

شده است.
نام جهان بزرگي در فهرست مدير گروه و 
اعضاي بسياري از پژوهشگاه هاي مرتبط 

با علوم انساني و اسامي ديده مي شود، 
در بيوگرافــي اش آمــده دكتري علوم 
سياسي خود را از دانشگاه تهران گرفته 
و كتاب هاي امنيت در نظام سياســي 
اسام، درآمدي بر تحول نظريه دولت 
در اسام، اصول سياســت و حكومت 
او در انتشارات پژوهشــگاه فرهنگ و 
انديشــه اســامي به چاپ رسيده اند. 
با ايــن حــال، پژوهشــگاه فرهنگ و 
انديشــه اســامي در نامه اي به مدير 
شبكه4 سيما نوشــت: حجت االسام 
احمــد جهان بزرگــي هيچ گونه رابطه 
اســتخدامي با اين مجموعه ندارد. در 
اين برنامه تلويزيوني جهان بزرگي عضو 
هيأت علمي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه 

اسامي معرفي شده بود.
صحبت هــاي احمــد جهان بزرگي در 
برنامــه تلويزيوني شــبكه4  ســيما 
واكنش هاي زيادي از ســوي دولتي ها 
به همــراه داشــت. او در ايــن برنامه 
گفته بود: »در مورد مســئوالن وقتي 
مي گويند اينگونه و آنگونه هستند، ما 
قبول داريم مســئولي كه در خانه اش 
مي نشيند و شايد پاي منقل هم باشد، 
به اين طــرف و آن طرف ســرنمي زند 

تا ببينــد كجــاي مملكت چــه دارد 
مي گذرد، حتي وزرايــش نمي توانند 
تماس بگيرند و مسائلشان را با او مطرح 
كنند. آيا اين مسئول است؟ مسئوالن 
در جمهوري اســامي خيلي خيانت 
كردند.   جهان بزرگي در مورد 50درصد 
عامــان تقصير ســخن گفت امــا  از 
50درصد باقيمانده در اين معادله سخن 
نگفت و احتماال آن نيمــه باقيمانده را 

هم به حساب اشتباه مردم گذاشته بود.

توهين، محبوبيت نمي آورد
علي ربيعي، سخنگوي دولت در واكنش 
به اين اظهــارات در توييتي نوشــت: 
»وقتي كليپي از يك برنامه تلويزيوني 
حــاوي  توهين بــه رئيس جمهوري را 
ديــدم، نمي دانم چــرا بي اختيار فراتر 
از آن توهيــن، حرمت  ايــن كلمات به 
ذهنم خطور كرد:  دهه فجر، روحانيت، 
پژوهشگاه، انديشه اسامي و  صدا و سيما 
به منزله دانشــگاه.« عبــاس صالحي، 
وزير فرهنگ نيز در توييتي يادآور شد: 
»ادبيات سخيف، توهين و افترا از همه 
بد است و در كسوت روحانيت، آن هم 
از رســانه ملي، بدتر!« محمود واعظي، 
رئيس دفتر رئيس جمهور هم در توييت 

خود نوشت: »هرچه به انتخابات1400 
نزديــك مي شــويم توهيــن بــه 
رئيس جمهوري و تخريب دولت افزايش 
مي يابــد، ايــن روش غيراخاقي كه با 
آموزه هاي ديني ما مغاير اســت، براي 
توهين كننــدگان محبوبيت نمي آورد، 
از عــزم و اراده رئيس جمهوري و دولت 
براي تاش بيشتر در اين شرايط سخت 

و خدمت به مردم نمي كاهد.«
حسام الدين آشنا، مشاور رئيس جمهور 
در واكنش به طرح چنين ســخناني از 
تريبون صداوســيما در توييتي نوشت: 
»مردم اهل ماقه و منقــل را به خوبي 
مي شناســند.  اي كاش در كنار ريش و 
عمامه، جهان تان را هم بزرگ تر مي كرديد 
تا بدانيد كه در اين وانفسا اهانت به مردم 
شريف ايران و شخص دوم كشورتان نه 
خدمت به اســاميت و جمهوريت بلكه 
 هم آوايي با ياوه گويان ترامپي اســت.«
 معاونت حقوقي رياســت جمهوري هم 
اعام كــرد به دنبال پخش صحبت هاي 
توهين آميز نســبت به رئيس جمهور و 
وزراي دولــت در يكــي از برنامه هاي 
تلويزيوني صدا و سيما، از اين سازمان و 
كليه عوامل پخش اين برنامه شــكايت 

خواهد كرد.

واكنش سياستمداران به اهانت بي سابقه به رئيس جمهور در برنامه تلويزيوني

روحاني در نشست خبري 24آذر: اگر كسي به دولت 
توهين و فحاشي كند و تهمت بزند، تشويق مي شود

زوال اخالق روي آنتن
مهلت يك ماهه بايدن

 جو بايدن، رئيس جمهور جديد آمريكا كار خود را در كاخ سفيد با تغييرات آغاز كرد، 
 از تغييرات شكلي در اتاق كار خود تا لغو برخي دستورات اجرايي دونالد ترامپ. اما اين دیپلماسی

روزها بازگشت آمريكا از برجام يكي از مباحث اصلي دنياي ديپلماسي است، بايد ديد 
دومينوي تغييرات بايدن در ميراث ترامپ چه زماني به توافق هسته اي خواهد رسيد. ميخائيل 
اوليانوف، نماينده روسيه نزد سازمان هاي بين المللي در اين رابطه بيان كرد: همه ما فوراً نياز داريم كه 
نخستين نشانه هاي عادي سازي  در ماه فوريه ظاهر شود، زيرا طبق قانوني كه به تازگي توسط مجلس 
ايران تصويب شده است از 21 فوريه )سوم اســفند( تهران اجراي پروتكل الحاقي توافقنامه هاي 
پادماني آژانس بين المللي انرژي اتمي را لغو خواهد كرد. ناظران بر اين باورند كه تأخير آمريكا در لغو 
تحريم ها ممكن است منجر به افزايش اقدامات مقابله اي ايران براساس مصوبه يك ماه قبل مجلس 
شوراي اسامي و حتي نابودي برجام شود. از سوي ديگر مقامات دولت جديد آمريكا بازگشت به 
برجام را رد نكرده اند اما آن را به اجراي برجام توسط ايران مشروط كرده اند شرطي كه شايد باعث 
پيچيده تر شدن تحوالت شود چون مقامات ايران از سر گيري تعهدات برجامي را به لغو تحريم ها 
منوط كرده اند. جنت يلن، گزينه پيشنهادي سمت وزارت خزانه داري آمريكا در دولت جو بايدن، 
گفته است: دولت بايدن-هريس )معاون رئيس جمهور آمريكا( متعهد به اطمينان يافتن از اين است 
كه ايران اقدامات مناسبي در راستاي از سرگيري پايبندي اش انجام دهد. ايران تنها درصورتي از لغو 
تحريم ها تحت برجام بهره مند خواهد شد كه به محدوديت هاي هسته اي اش پايبند باشد. ژان ايو 
لودريان، وزير امور خارجه فرانسه هم كه كشورش به همراه انگليس و آلمان پس از خروج آمريكا از 
برجام وعده جبران خسارات آن را داده بودند اما در انجام آن ناتوان بوده اند هم در تازه ترين اظهارنظر 
گفت:ايران بايد فورا به منظور حفظ ثبات منطقه و اجتناب از بحران هاي جدي در زمينه اشــاعه 
تسليحات هسته اي، رعايت كردن كامل تعهدات هسته اي خود تحت برجام )توافق هسته اي( را از 
سر بگيرد.   اينكه چه كسي اول به برجام برگردد البته مي تواند براساس مدلي كه برجام براساس آن 
شكل گرفت اجرا شود، يعني اقدام در برابر اقدام، موضوعي كه مارك فيتز پاتريك، معاون پيشين 
وزارت امور خارجه آمريكا به آن پرداخته و در اين رابطه در توييتر نوشته است: پاسخ اين است كه 
ايران و آمريكا با هم به سمت احياي برجام )توافق هسته اي( پيش مي روند. از سوي ديگر كاترين 
اشتون، مسئول پيشين سياست خارجي اتحاديه اروپا و چاك هيگل، وزير دفاع پيشين آمريكا روز 
پنجشنبه در يادداشتي با تيتر »چگونه توافق هســته اي ايران را احيا كنيم« كه در پايگاه خبري 
»هيل« منتشر شده است از بايدن خواستند فكر مذاكره مجدد با ايران را از سرش بيرون كند. اين 
يادداشت با بررسي برخي استدالل ها مبني بر اينكه آمريكا بايد از فشار حداكثري به عنوان اهرم 
فشاري براي به دست آوردن امتيازهاي بيشتر از ايران بر سر موشك، رفتار منطقه اي و بند غروب 
استفاده كند يادآور شده است: چنين استداللي معيوب است.ايران پس از چشيدن »پيروزي« در 
برابر اقدامات ترامپ، حال ديگر تسليم فشار حداكثري بيشتر نخواهد شد. در ادامه يادداشت اشتون 
و هيگل آمده است: تنها گزينه عملي كه بايد فوري انجام گيرد بازگشت كامل آمريكا به برجام و تعهد 

يكجانبه هر دو طرف براي پايبندي كامل در پي اجراي كامل تعهدات است.

  رئيسي: مسئله حل نشدني در كشور نداریم
رئيس قوه قضاييه در بيستمين سفر استاني خود پنجشنبه 2بهمن به همراه جمعي 

از مسئوالن عالي قضايي به سمنان سفر كرد. به گزارش ميزان، سيدابراهيم رئيسي در قضایی
نشست خبري پايان اين سفر با بيان اينكه هيچ مسئله حل نشدني در كشور نداريم، 
گفت: همت همه بخش ها بايد اين باشد كه توليد رونق بگيرد و همه ما بايد تاش كنيم كه هيچ مانعي 
براي توليدكننده و كارآفرين وجود نداشته باشد. رئيسي همچنين طي اظهاراتي در ديدار با نخبگان 
و اقشار مختلف مردم استان سمنان گفت: مديريت انقابي راهگشاي حل مسائل كشور است. »ما 
مي توانيم« در گام دوم انقاب كاما انجام شدني است و ما اعتقاد داريم كه نيرو هاي قاطع و باانگيزه 

مي توانند گره هاي مختلف كشور را باز كنند. 

 اهانت كنندگان تشويق مي شوند!
 چنين تخریب هایي در گذشته واكنش خود رئيس جمهور را هم به همراه داشته 
بود. حسن روحاني در نشست خبري 24آذرماه خود در پاسخ به انتقاد خبرنگار 
صداوسيما از سوءمدیریت و ناكارآمدي دولت در كنترل تورم اقتصادي، ضمن 
پذیرش نقص ها گفته بود: »به دولتي كه وسط ميدان جنگ است حمله مي كنيم و 
چرا به بقيه حمله نمي كنيم؟ اگر كسي به دولت توهين و فحاشي كرد و تهمت زد 
چرا تشویق مي شود؟ االن كسي جرأت مي كند در این كشور به غير از دولت به 
كس دیگري توهين كند؟ مثال به قوه قضایيه و نيروي مسلح توهين كند؟ جرأت 
مي كند؟ اگر جرأت مي كند، بفرمایيد فردا این كار را مي كند پس فردا ببينيد چه 
مي شود؟ بعد از 24ساعت ببينيد چند نفر احضار مي شوند؟ اما به دولت هر چه 
فحاشي بكنند، باز آنها را تشویق مي كنند، مقام باالتر پيدا مي كنند، محبوب تر 

مي شوند و آنها را تشویق  مي كنند.«
ث

مك

خردادماه سال جاري كه مجلس يازدهم روي كار آمد، ادبيات گزنده اي 
وارد فضاي سياسي كشور شد كه عليه رئيس دولت و وزيران به كار گرفته 
مي شد. نمايندگان مخالف دولت مسرور از فتح بهارستان، انقابي گري 
را در حمات لفظي به وزيران و دولت ترجمه كردند؛  چنان كه روزي در 
صحن، وزير خارجه را دروغگو خطاب كردند و روز ديگر تعبير فرومايه را 

براي رئيس دولت به كار بردند و او را به اعدام تهديد كردند.
از تهديد به اعدام رئيس جمهور به عنوان منتخب مردم و ارشدترين مقام 
اجرايي گرفته تا به كار بردن كلماتي چون فرومايه، دهان دريدگي، اف بر 
تو، كاخ نشين و... صفت ناروا دادن به حسن روحاني، ديگر به عادتي تبديل 
شده كه مكرر از تريبون مجلس يا در حساب هاي كاربري نمايندگان در 
شبكه هاي اجتماعي ديده و شــنيده مي شود. اينگونه با طعنه و كنايه 
و گزنده صحبت كردن البته محدود به جمع مشــخصي از نمايندگان 
نيســت و گاه در صدر مجلس هم كنايه وار رئيس دولت و وزيرانش را 
نواخته اند؛ چنانچه محمدباقر قاليباف، رئيس مجلس اواسط مهر ماه در 
يكي از نشست هاي علني مجلس، طعنه آميز خطاب به اسامي وزير راه 
و شهرسازي گفت: »ماسكت را بردار، اينجا رئيس جمهور نيست.« كنايه 
قاليباف به رعايت سفت و سخت پروتكل هاي بهداشتي مربوط به پاندمي 
كرونا از سوي رئيس جمهور در قريب به يك سال گذشته بود. در نمونه 
جنجالي ديگر چندي پيش مجتبي ذوالنوري، از چهره هاي شناخته شده 
جبهه پايداري در مجلس كه رياست كميسيون امنيت ملي و سياست 
خارجي را بر عهده دارد با توجه به جو نارضايتي عمومي كه از مديريت 
اقتصادي كشور وجود دارد و آستانه تحمل مردم را تحت تأثير قرار داده، 
در توييتي نوشت: »...امروز اكثريت قاطع ملت ايران به كمتر از عزل و 
مجازات شما راضي نمي شوند؛ با منطق شما، رهبر انقاب بايد دستور 
دهند هزاربار شما را اعدام كنند تا دل مردم عزيز راضي شود.«  در نمونه اي 
ديگر احمد مرادي، نماينده بندرعباس در نطقش در صحن علني مجلس 
گفت: »روحاني از ترس كرونا براي بودجه در مجلس حاضر نشد، اين 
توهين به 85ميليون ايراني است. مطمئن باش با كرونا نمي ميري؛ چون 
مرگ حين خدمت توفيق مي خواهد. سرگذشت شهدا و حاكمان خائن به 
مملكت را ببين، انتخاب هركدام به انتخاب جنابعالي است.«  يا چنان كه 
علي اصغر عنابستاني، نماينده سبزوار كه از مديران اجرايي دولت هاي 
احمدي نژاد بوده، با استفاده از كلماتي كه نه در  شأن پارلمان بود و نه تا 
پيش از اين جايگاهي در ادبيات سياسي كشور داشت، در توييتي خطاب 
به روحاني نوشت: »جناب رئيس جمهور! دهان دريدگي شما را در انواع 
فحش ها كه نثار منتقدين كرده ايد ديده ايم. و فرومايگي تان را در نسبت 
ناروا به ائمه اطهار براي نيل به مطامع سياسي تجربه كرده ايم!...« البته 
عنابستاني در اين مسير تنها نيست. در موردي ديگر اردشير مطهري، 
نماينده گرمسار در انتقاد به غيبت روحاني در جلسه رأي اعتماد به وزير 
صمت گفت: »آقاي رئيس جمهور كه خودت را مخفــي كرده اي، آيا 
مي داني مردم مي گويند خدا روحاني را لعنت كند؟ چرا وزيري پيشنهاد 

شده كه 2دهه در خارج از كشور زندگي مي كرده است؟« 

گاهي مجلس هم ناصواب مي گوید
روايتي از ادبيات توهين آميزي كه برخي نمايندگان مجلس 

يازدهم درباره وزيران و رئيس دولت به كار مي گيرند
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گرمايمحبتدرگرمخانهها

طي 3سال اخير براي تحقق  شعار »هيچ 
فرد بي خانماني در تهــران درصورتي كه 
خودش بخواهد نبايد بي سرپناه يا گرسنه 
بماند«؛ تعداد گرمخانه ها براي زنان از 2گرمخانه به 4گرمخانه با توزيع 
متناسب جغرافيايي يعني جنوب، شــرق، غرب و شمال افزايش پيدا 
كرده اســت. همچنين گرمخانه هاي آقايان نيز از 12باب به 1۶باب 
افزايش يافته است. اين در حالي است كه دائمي كردن 8گرمخانه فصلي 
و سپس شبانه روزي كردن همه گرمخانه ها نيز با تمام خدمات اقامتي، 
تغذيه اي، بهداشتي و مراقبتي از سال گذشته محوربوده و همزمان توجه 
به افزايش خدمات مددكاري و تالش براي بازگرداندن افراد كارتن خواب 
به چرخه زندگي عادي در دستور كار قرار گرفته است؛ به گونه اي كه در 
يك سال گذشته بيش از 1۰۰نفر از مددجويان به آغوش خانواده هايشان 
بازگشته اند. در گذشته و پيش از شبانه روزي شدن گرمخانه اما شاهد 
نارضايتي مردم محلي به خاطر حضور افراد كارتن خواب در صبح هنگام 
-يعني در زمان تعطيلي گرمخانه ها -بوديم. بيرون ماندن اين افراد سبب 
مي شد شاهد بزه هاي متعدد در محله هاي پيراموني گرمخانه ها باشيم؛ 
واقعيتي كه با شبانه روزي شدن به شكل معناداري سامان داده شد. نكته 
قابل تأمل، مديريت هزينه ها و افزايش بهره وري در اداره گرمخانه ها 
بوده است؛ به گونه اي كه تنها با افزايش 3۰درصدي سرانه هزينه براي هر 
فرد بي خانمان در شبانه روز، نسبت به سال پيش شاهد افزايش كيفيت و 
همچنين يك نوبت ارائه خدمات بيشتر نسبت به سال هاي قبل بوده ايم. 
به هرترتيب بايد بپذيريم كه افراد بي خانمان و كارتن خواب جزئي از 
واقعيت تهران هستند و ما همه نسبت به آنها مسئوليم؛ بنابراين شوراي 
پنجم براي توسعه خدمات به اين افراد و همچنين كاهش نارضايتي 
مردم در چارچوب برنامه سوم توسعه تهران با درنظرگرفتن بودجه الزم 
پيش بيني احداث ۵گرمخانه فرامنطقه اي را مصوب كرده و با پشتيباني 
از بودجه پيشنهادي در اين زمينه، اكنون مقدمات احداث 3گرمخانه 
از ۵گرمخانه پيش بيني شده فراهم است و اميد داريم كه تا پايان سال 
احداث آنها به نتيجه دلخواه برســد. اين گرمخانه ها ظرفيتي بيش از 
۷۵۰تخت و در شرايط اضطرار تا 1۰۰۰نفر را ايجاد خواهد كرد. يكي از 
نقاط قوت اين پروژه آن است كه براي نخستين بار در تاريخ بلديه فضايي 
با كاركرد و همه نيازمندي هاي استاندارد براي اقامت افراد بي سرپناه در 
تهران احداث خواهد شد. به نظر مي رسد با احداث 3گرمخانه جديد، 
توسعه برخي گرمخانه هاي موجود و استاندارد سازي  ساير گرمخانه ها 
شاهد افزايش بيش از 1۰۰درصدي ظرفيت گرمخانه ها در تهران باشيم. 
اكنون با افتخار مي توان گفت كه در تهران فرد محرومي وجود ندارد كه 
اگر خودش اراده كند، بي سرپناه بماند؛ چراكه اگر شعار »تهران، شهري 
براي همه« بخواهد تفسير جدي داشته باشد، قطعا توجه به محرومان 

يكي از شاخص هاي جدي آن است.

در روزهايي كه وزش بــاد، آلودگي هواي 
تهران را پس زد و به طور موقت با خود بُرد، گزارش

دماي هوا به شدت كاهش يافت تا وضعيت 
افراد بي خانمان با خطر جدي روبه رو شود. چهارشنبه شِب 
گذشته نفوذ توده سرما در پايتخت، نگراني ها را بابت افراد 
بي خانمان بيشتر كرد؛ چنان كه شهردار تهران در توييتي از 
شهروندان درخواست كرد تا وضعيت افراد بي سرپناه در 
شب هاي سرد را به گشــت هاي فوريت اجتماعي اطالع 
دهند. پيروز حناچي در صفحه شخصي خود نوشت: »طبق 
پيش بيني ها سردترين شب هاي زمستاني را پيش رو داريم. 
همكارانم با گشــت هاي فوريت اجتماعي در سطح شهر 
فعالند و مددســراها با تمام ظرفيت به افراد بي خانمان 
خدمت مي دهند.« او در ادامه پيشــنهاد كرد شهروندان 
درصورت مشاهده  افراد بي سرپناه، از طريق سامانه13۷ 
موضوع را اطالع دهند. پس از آن ناهيد خداكرمي، رئيس 
كميته سالمت شوراي شهر تهران نيز در صفحه خود در 
اينستاگرام صحبت هاي شهردار تهران را بازنشر كرد و به 
اين ترتيب، شهرداري تهران آمادگي خود را براي حمايت 

و نجات جان بي خانمان ها  نشان داد.
مديرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشاركت هاي اجتماعي 
شهرداري تهران درباره تمهيدات شب هاي سرد زمستان 
به همشهري گفت: »با توجه به اينكه سازمان هواشناسي 
اعالم كرده است كه برودت هوا در تهران تشديد مي شود، 
ما آمادگي الزم را براي رويارويــي با آن داريم. در 2هفته 
آتي موج بارش و سرما را در پيش داريم و تمهيدات خود را 
به گونه اي برنامه ريزي كرده ايم كه موج دوم را نيز پوشش 
دهد.« سيدمالك حسيني ادامه داد: »طي هماهنگي هاي 
انجام شده با شــهردار شب و شــهرداران نواحي، تقريبا 
۵۰گشــت در شــب به شناســايي افراد بي خانمان و 
آسيب ديده مي پردازند و اين گشــت هاي نواحي سبب 

شده كه جدا از پايش شريان اصلي در مناطق، معابر فرعي 
و درجه چندم و همچنين فضاهاي بي دفاع در هر منطقه 

كه پناهگاه افراد است بازبيني شود.«  

منفي4درجه
شامگاه پنجشنبه گذشته، دماي هوا به منفي يك درجه 
رسيد تا پايتخت يكي از شب هاي سرد زمستاني را پشت سر 
بگذارد؛ درحالي كه ديشب دماي هوا بار ديگر كاهش يافت 
و به 4درجه زير صفر رسيد تا رسيدگي به بي خانمان هاي 
شــهر اهميت دوچندان پيدا كند. اين در حالي است كه 
شــهرداري تهران عالوه بر فعاليت گسترده گرمخانه ها، 
از يك ماه قبل طرح »زمستان گرم« را به اجرا درآورده تا 
در قالب آن، گشتزني و خدمات رساني به كارتن خواب ها 
و بي ســرپناه ها افزايش يابــد. بر اين اســاس، 2۷واحد 
گشت، در فاز نخست به 4۰واحد و ســپس به ۵۰واحد 
افزايش يافتند و چند شبانه روز است به صورت عملياتي 
در سطح شهر تهران براي شناســايي و كمك رساني به 
افراد بي خانمان فعاليت مي كننــد. به طور همزمان نيز 
۷واحد بر فعاليت اين طرح نظارت مي كنند. سيدمالك 
حسيني درباره اتوبوس هايي كه شبانه در مناطق مختلف 
گشتزني مي كنند، گفت: »اولين موج سرما را پشت سر 
گذاشته ايم كه در پي كاهش شــديد دما، شهردار تهران 
از همه شهرداران خواستند آماده باشند و ما نيز به همه 
واحدها آماده باش داده ايم. براي همين، گشت ها را افزايش 
داده ايم و با همين ظرفيت ادامه مي دهيم تا موج سرما تا 

اواخر بهمن را نيز پشت سر بگذاريم.« 
فعاليت گرمخانه هــا در فصل پاييز و زمســتان افزايش 
مي يابد و اكنون شهر تهران 2۰گرمخانه فعال دارد؛ يعني 
در اغلب مناطق يك گرمخانه وجود دارد و حتي مناطق 
۵ و12، دو گرمخانه فعــال را اداره مي كند. وجود همين 
گرمخانه ها سبب شده كه شهرداري تهران آمادگي الزم را 
در روزهاي سرد زمستاني داشته باشد. مديرعامل سازمان 
رفاه، خدمات و مشاركت هاي اجتماعي در اين رابطه يادآور 

شد: »آمار گرمخانه ها به همراه سامان سراها نشان مي دهد 
كه تقريبا 21۰۰نفر در آنجا مستقر شده اند كه باتوجه به 
ظرفيت، 8۰درصد تخت ها پر شده است. البته جاي نگراني 
نيست و آمادگي داريم در صورت نياز و افزايش مراجعه، 
هم از ظرفيت اضطراري استفاده كرده و هم كف خواب را 
فعال كنيم. بنابراين پيش بيني مي شود، امسال با ظرفيت 
گرمخانه هاي فعلي مشكلي نخواهيم داشت.«  همچنين 
۵گرمخانه سيار )اتوبوس هاي سيار( براي افراد بي خانماني 
كه در شرايط سخت چون سرماي شديد يا بارش برف و 
باران، امكان يا عالقه به حضور در 2۰گرمخانه دائمي شهر 
را ندارند، تدارك ديده شده  تا هيچ كس در تهران بي سرپناه 
نماند. طي شب هاي اخير تهيه و توزيع غذاي گرم به همت 
خيرين در اين اتوبوس ها هم انجام شده است. به طور نمونه 
در محدوده محله سازمان برنامه جنوبي منطقه۵، هرشب 
يك اتوبوس از ســاعت 22 تا ۶ صبح پذيرش 2۰مددجو 
مي شود كه به همت سازمان رفاه، خدمات و مشاركت هاي 
اجتماعي شهرداري تهران و خيرين هر شب تعدادي غذاي 

گرم بين مددجويان آن توزيع شده است.

آمادهباشدستگاههايمسئول
مســئله جلوگيري از مرگ افراد بي خانمان به سبب 
برودت هوا براي ديگر نهادهاي مسئول نيز  مهم شده 
است. در اين راســتا  وحيد قبادي دانا، رئيس سازمان 
بهزيستي كشــور نيز با صدور بخشــنامه اي بر لزوم 
آماده باش بيش از پيش و استفاده از ظرفيت هاي اين 
سازمان و دســتگاه هاي مسئول در ســطح استان ها 
خصوصا در نقاط سردسير براي كمك به افراد داراي 
سرپرست غيرمؤثر بي ســرپناه كه در معرض آسيب 

و سرمازدگي هســتند، تأكيد كرد. در بخشي از اين 
بخشنامه از ضرورت تشــكيل كارگروه ويژه صحبت 
شده و آمده است: »كارگروهي ويژه براي اقدام الزم و 
آماده سازي  تمامي مراكز تحت نظارت سازمان جهت 
پـذيرش فوري و اوليه و ارائه خدمات به گروه هاي هدف 
با رعايت دســتورالعمل هاي بهداشتي و پروتكل هاي 
مرتبط با كرونــا و پيش بيني قرنطينــه )به تفكيك 
گروه هاي هدف( در حوزه هاي مرتبط )توانبخشــي، 

اجتماعي و پيشگيري( تشكيل شود.« 

 شهروندان تهران در صورت مشاهده افراد بي خانمان، مي توانند با سامانه13۷ يا تلفن هاي 
۵۵۵22322 يا ۵۵۰1234۵ تماس بگيرند

3شمارهتانجاتيكبيخانمان

محمودمواليي
خبر نگار

نگاه

مجيدفراهاني
عضوشورايشهرتهران

شهروندانبا137تماسبگيرند
باكاهششديددمايهوايتهران،سازمانرفاه،خدماتومشاركتهاياجتماعيشهرداريتهرانطياطالعيهايازمردم
خواستدرصورتمشاهدهافرادبيخانمانباشماره۱۳۷تماسبگيرندتااينافرادبهمددسراهاانتقالپيداكنند.دراين
اطالعيهآمدهاست:»باتوجهبهبرودتهواواحتمالبارشبرفوبارانزمستانيدرتهران،مردمدرصورتمشاهدهافراد
بيخانمانمواردرابهشمارهتلفن۵۵۲۲۳۲۲،۱۳۷و۵۵۰۱۲۳4۵اعالمكنند.براساسايناطالعيه،پسازتماسبااين

شمارهتلفنهاگشتهايفوريتخدماتاجتماعينسبتبهانتقالاينافرادبهمددسراهااقدامميكنند.«

نشانيظرفيت )نفر(مخصوصمنطقه

بزرگراه ارتش، خيابان ازگل، خيابان گلچين شمالي، 40يك
خيابان صدرنژاد

بزرگراه شهيد زين الدين، خيابان وفادار به سمت 450
حكيميه، ميدان چم آرا، كوچه مبين علي، پالك 21

بزرگراه شهيداشرفي اصفهاني، چهارديواري، 520
خيابان نفت 17، دست چپ، انتهاي نفت 19، خيابان 

قدس، پالك 9

بزرگراه شهيداشرفي اصفهاني، چهارديواري، 520
خيابان نفت 17، دست چپ، انتهاي نفت 19، خيابان 

قدس، پالك 10

بزرگراه حكيم غرب به شرق، بعد از تونل رسالت، 630
300متر جلوتر، خروجي خاكي

اتوبان شهيد باقري، تقاطع خيابان گلبرگ، بوستان 844
ياسمن

بزرگراه فتح، بعد از پل شير پاستوريزه، جنب پل 9100
كن، خيابان فتح 29.1

خيابان هالل احمر، نرسيده به ميدان رازي، 1140
روبه روي ايستگاه بي آرتي

ميدان شوش، خيابان ري، بعد از پل گاز، كوچه 12100
طاهري كاشاني، پالك11

ميدان شوش، خيابان ري، خيابان انبار گندم، پشت 12100
سوله بحران، ابتداي پارك شوش

نشانيظرفيت )نفر(مخصوصمنطقه

بزرگراه شهيد دوران، بعد از پمپ گاز، روبه روي 1370
پليس راهور، جنب اتوبان ياسيني

بزرگراه امام علي، خيابان پاسدار گمنام، نرسيده به 1444
ميدان امام حسن مجتبي، انتهاي خيابان صالحي

اتوبان امام رضا، بعد از ميدان آقا نور، الين كندرو، 15380
بعد از شهرك رضويه، جنب اتوپارك ايالم

ياخچي آباد، شهرك وصال، خيابان ناصري، جنب 16100
شهرداري ناحيه4 منطقه16

ميدان بهاران، انتهاي بلوار رادمردان، دست چپ، 1733
جنب ترمينال شركت واحد

بزرگراه آيت اهلل سعيدي، بعد از ايستگاه متروي 1844
نعمت آباد، خيابان نامدار، جنب پمپ گاز و اسكان 

كارگري ناحيه2

بزرگراه آزادگان شرق به غرب، خروجي اتوبان 1975
كاظمي، ابتداي كاظمي سمت راست، گرمخانه 

منطقه19

شهرري، خيابان فدائيان اسالم، ضلع شمال 2040
فروشگاه نجم خاورميانه، خيابان مختاري

شهرك استقالل، خيابان عبيدي، خيابان جاللي، 2140
انتهاي بلوار عرفاني

اتوبان تهران كرج، كيلومتر14، خروجي پيكان شهر، 22100
ضلع شرقي ايستگاه مترو ايران خودرو

نشاني گرمخانه هاي )مددسرا( تهران

نشاني گرمخانه هاي سيار: ميدان هاي تجريش، آزادي، شوش و خيابان خالزير و محدوده خيابان جي )در منطقه 10(
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هاديحقشناس
كارشناس اقتصادي

جيب پرپول مقامات
بررسيمتوسطدرآمدساالنههرخانوارشهريبرحسبگروهشغليسرپرستخانوارنشانميدهدازمجموع9گروه
شغليعمدهدركشور،باالترينسطحدرآمديبهخانوارهايياختصاصداشتهكهسرپرستآنهادرگروه»قانونگذاران،
مقاماتعاليرتبهومديران«اشتغالداشتهاست.براساسآمارها،متوسطدرآمداينخانوارهادرسال98به105ميليون

تومانرسيدهكهدوبرابرميانگينكشورو3برابرميانگيندرآمدساالنهكارگرانسادهاست.
بررسيهانشانميدهددرسالگذشته،ازمجموع9گروهشغليعمده،درآمد4گروهشغليباالترازميانگينودرآمد
5گروهشــغليپايينترازميانگينكشوربودهاســت.درحقيقتدرآمدخانوارهاييكهسرپرستآنهادرگروههاي
»قانونگذاران،مقاماتعاليرتبهومديران«،»متخصصانعلميوفني«،»تكنسينهاودستياران«و»كارمندانامور
اداريودفتري«اشــتغالدارد،باالترازميانگيندرآمدخانوارهايشهريكلكشوراستدرحاليكهخانوارهاييكه
سرپرستآنهادرگروههاي»كاركنانخدماتيوفروشندگان«،»كاركنانماهركشاورزي،جنگلداريوماهيگيري«،
»صنعتگرانوكاركنانمشاغلصنعتي«،»متصديانومونتاژكارانماشينآالتورانندگانوسايلنقليه«و»كارگران

ساده«،ازدرآمديپايينترازميانگيندرآمدخانوارهايشهريكلكشوربرخورداربودهاند.

ث
مك

يادداشت

بااليحهبودجه1400،رفعمحروميت
محققميشود؟

يكي از انتقــادات مجلس بــه دولت در 
بررسي اليحه بودجه1400 بي توجهي به 
محروميت زدايي است. به اعتقاد مجلس 

شاخص هايي كه براي توزيع بودجه به استان ها درنظر گرفته شده با 
عدالت همخواني ندارد. پرسش اين است؛ آيا مي توان به صرف بودجه 
عمراني يا رتبه بندي بودجه استان ها، به رفع محروميت اميد داشت؟ 
اساسا بودجه چقدر در سرنوشت اقتصادي و رفاه اجتماعي استان ها 

اثر گذار است؟ 
از مجمــوع بودجه 2381هزار ميليارد توماني ســال1400، ســهم 
بودجه عمومي 841هزار ميليارد تومان و ســهم شركت هاي دولتي 
1۵40هزار ميليارد تومان اســت؛ يعني ۷0درصد بودجه كل كشور 
متعلق به شركت ها و 30درصد مربوط به دستگاه هاي اجرايي است. 
از ميان 841هزار ميليارد تومان بودجه عمومي هم ۷3۵هزار ميليارد 
تومان آن به تامين هزينه هاي جاري دستگاه هاي اجرايي اختصاص 
يافته و فقط 104هزار ميليارد تومان آن بودجه عمراني است. در واقع 
رقم بودجه عمراني استان ها فقط 12درصد از بودجه عمومي است كه 

بين استان ها توزيع مي شود.
 از ســوي ديگر چون ۷0درصد بودجه تعلق گرفته به شــركت هاي 
دولتي به طور مشخص دسته بندي نشــده، در نتيجه معلوم نيست 
شركت هاي دولتي چه ميزان از بودجه خود را به هر كدام از استان ها 
اختصاص داده اند؛ درحالي كه به واقع اســتان هايي بيشترين بهره را 
از بودجه مي برند كه شركت هاي دولتي مستقر در آن بيشترين بهره 
را از منابع برده باشند؛ بنابراين رتبه بندي استان ها در جداول بودجه 
عمومي چندان حائز اهميت نيســت بلكه بودجه تخصيص يافته به 
شركت هاي مستقر در استان ها نظير شركت هاي زيرساختي، خدمات 

عمومي يا وابسته به وزارت نفت از اهميت بيشتري برخوردار است.
با توجه به اين مقدمه براي ارزيابي سهم استان ها از بودجه بايد ببينيم 
كه هر اســتان از بخش دوم بودجه، يعني بودجه شركت هاي دولتي، 
چقدر ســهم مي برد، اما برخالف انتظار، تمــام بحث هاي مطرح در 
مجلس بر بودجه 104هزار ميليارد توماني عمراني متمركز شــده، 
عددي كه فقط 4درصد از كل رقم بودجه را شامل مي شود؛ بنابراين 
سياستگذاران به اشتباه همه منابع مالي رفع محروميت را، در دل آن 
4درصد و رقم 104هزارميليارد تومان گنجانده شده در ذيل بودجه 
عمومي تعريف مي كنند. با اين وصف مشخص است بودجه عمراني 
هر چه افزايش يابد بازهم به طور كامل پاسخگوي نيازهاي مربوط به 
مباحث محروميت زدايي در استان ها نيست؛ بنابراين چاره كار توجه به 
جذب منابع از بخش خصوصي و تخصيص بهينه تر بودجه شركت هاي 

دولتي در استان هاست.
يكي از اتفاقات بزرگ رخ داده در تنظيم اليحه بودجه1400 رشــد 
محدود و 9درصدي بودجه شــركت هاي دولتي نســبت به سال99 
است؛ يعني با توجه به نرخ 30درصدي تورم و با وجود رشد 48درصدي 
بودجــه عمومي و افزايــش 20درصدي بودجه كل كشــور، بودجه 
شــركت هاي دولتي فقط 9درصــد تغيير كرده كه نشــان مي دهد 
درحالي كه بودجه عمومي دولت انبساطي است، در بودجه شركت ها 
انقباض مالي اتفاق افتاده؛ بنابراين به نظر مي رسد اراده سياستگذاران 
مي بايست بر اين قرار بگيرد كه كار را به بخش خصوصي واگذار و توزيع 
بودجه  شركت هاي دولتي در استان ها را بهينه كنند كه اميدواريم اين 

اتفاق در همه استان ها به خوبي به سرانجام برسد.

گزارش

بودجه

زنگنه: آمار نمي دهم، جنگ تمام نشده است
شكاف در ديوارتحريم نفتي

برآوردهاي همشهري نشان مي دهد كه صادرات روزانه نفت ايران 
در ماه هاي پاياني دولت ترامپ به 900هزار بشكه رسيده است

ديروز وقتي خبرنگاران در مواجهه با بيژن زنگنه پرســيدند  آيا صادرات نفت ايران 
افزايش داشته است؟ وزير نفت پاسخ داد: تأييد مي كنم. او در عين حال تأكيد كرد: 
فروش نفت به شدت افزايش يافته است. اما وقتي خبرنگاران پرسيدند فروش نفت 
به چه ميزان افزايش يافته اســت؟ بيژن نامدار زنگنه، طفره رفت و پاسخ داد: هنوز 
نمي توانم آمار بدهم، چون جنگ هنوز تمام نشده است. هفته پيش هم عبدالناصر 
همتي، رئيس كل بانك مركزي، از آزادسازي بخشي از دارايي هاي بلوكه شده ارزي 
ايران خبر داد، ولي جزئيات آن را فاش نكرد. آيا مقامات دولت ايران در حال بلوف زدن 
هستند يا اينكه واقعا در ماه هاي آخر حيات دولت دونالد ترامپ، اتفاقات جديدي در 
شكاف برداشتن احتمالي در ديوار تحريم ها عليه صنعت نفت و شبكه بانكي ايران رخ 

داده يا اينكه مذاكراتي رخ داده و بايد منتظر نتايج آن ماند؟

رشدفروشنفتوخريداراناحتمالي
به گزارش همشهري، صادرات نفت ايران كه در ماه هاي نخست سال جاري به كمتر 
از 300هزار بشــكه هم كاهش پيدا كرده بود، در يك ماه گذشته به 900هزار بشكه 
رسيده است. در اين شرايط بيژن زنگنه براي بازگرداندن توليد نفت ايران به قبل از 
دوران خروج آمريكا از برجام، تخصيص اعتباري 600ميليون دالري را درخواست 
كرده تا آن را صرف احياي چاه هاي نفت خاموش شده كند. هرچند مقامات وزارت 
نفت جزئياتي از خريداران احتمالي نفت ايران و مقصــد صادراتي ارائه نمي دهند، 
اما گفته مي شــود هند، چين و برخي ديگر از كشــورهاي حوزه شرق آسيا ازجمله 

خريداران نفت ايران در ماه هاي گذشته بوده اند و مذاكراتي هم در  جريان است.

داغبرجگرتحريمكنندگان
ديروز بيژن زنگنه، وزير نفت ايران در مراســم گشايش نمايشگاه صنعت نفت و گاز 
ايران گفت كه باالترين ركوردهاي صادرات فرآورده هاي نفتي را در اوج تحريم ثبت 
كرديم. اين خبر نشان مي دهد ايران بخشي از كســري بودجه خود از محل تحريم 
صادرات نفت خام را با افزايش صادرات فرآورده ها جبران كرده و ســكاندار صنعت 
نفت ايران حاال چشم به آينده دوخته است. زنگنه كه شديد ترين فشارها را در 2سال 
گذشــته براي جلوگيري از متالشي شــدن صنعت نفت تحمل كرده، روز گذشته 
خوشحال بود و مي گفت: دشمنان مي خواستند صادرات  نفت ما را به صفر برسانند، 
اما، باالترين ركوردهاي صادرات فرآورده هاي نفتي را در دوران تحريم  ثبت كرديم و 

داغ اين را كه صادرات نفت به صفر برسد، بر جگرشان  گذاشتيم.

بازگشتقدرتمندانهبهبازارنفت
وزير نفت مي گويد: نگران احياي بازارهاي ازدست رفته نفت ايران نيستيم، چون 
خريداران نفت خود را به يك يا دو فروشــنده محدود نمي كننــد. او تأكيد كرد: 
درصورت لغو تحريم ها قدرتمندتر از گذشــته به بازار برمي گرديــم، كوتاه تر از 
زماني كه فكر مي كنيد. زنگنه در تأييد سخنان اخير عبدالناصر همتي، رئيس كل 
بانك مركزي درباره اينكه صادرات نفت ايران در مدت اخير افزايش يافته، گفت: 

به شدت.
وزير نفت در پاسخ به پرسشــي درباره احتمال لغو تحريم ها و اينكه چه اقدام هايي 
براي دستيابي به توان حداكثري توليد انجام شده و چند ماه زمان مي برد كه به توليد 
حداكثري برسيم، گفت: ما براساس احتمال ها برنامه ريزي و كار مي كنيم، اما اعالن 
عمومي نمي كنيم، زيرا تحريم ها هنوز برداشته نشده است، اما من فكر مي كنم  اگر 
تحريم ها برداشته شود، بازار به ســراغ ما مي آيد، زيرا خريداران نفت هميشه دنبال 
تنوع در فروشندگان هستند، بازار خيلي بزرگ است، اما ما در اين 3سال در بازاريابي 
و انتقال پول و دريافت پول، قدرتمندتر و توانمندتر از گذشته شديم و درصورت رفع 
تحريم ها با قدرت وارد بازار مي شويم و در كوتاه ترين زمان ممكن به توليد حداكثري 
مي رسيم. زنگنه در پاسخ به پرسشي درباره آمار صادرات نفت، گفت: فعال نمي توانم 
آمار بدهم، زيرا جنگ تمام نشده است. او همچنين در پاسخ به پرسشي درباره آينده 
تحوالت بازار نفت پس از روي كارآمدن بايدن، گفت: من پيشگو نيستم، اما بستگي 

به آنها دارد. مقام هاي سياسي ما پيام ها را به روشني و با صراحت گفته اند.

آيندهنفتايراندربازارها
به گزارش همشهري، موضع  وزير نفت نشان مي دهد به احتمال زياد 2كشور روسيه 
و عربستان از بازگشت ايران به بازار جهاني نفت خوشحال نيستند و به همين دليل 
اســت كه او به صراحت مي گويد: خريداران نفت هم خود را به يك يا دو فروشنده 
محدود نمي كنند. هرچند ممكن اســت دولت جديد آمريكا برخي تحريم ها عليه 
صنعت نفت ايران به ويژه صادرات نفت خام را آن هم به صورت مشــروط و محدود 
بردارد، اما وزن اصلي و شــاخص تعيين كننده قدرت نمايي ايــران را بايد در داخل 
كشور جست وجو كرد. روشــن اســت كه احياي توليد نفت به ميزان دوران برجام 
نيازمند سرمايه گذاري 600ميليون دالري است و مقاومت در برابر اين مطالبه ملي 
به بهانه اينكه ممكن است افزايش صادرات نفت ايران در ماه هاي آينده روي تحوالت 
آينده عرصه سياست داخلي اثر بگذارد، خالف منافع ملي خواهد بود. افزون بر اينكه 
ضرورت ملي ايجاب مي كند تا همزمان با آماده شدن شرايط براي بازگشت نفت ايران 
به بازارهاي جهاني، راه براي بازگشت دالرهاي نفتي از مسير بانكي فراهم شود. آيا 

مصلحت ملي در تصميم سازي ها و تصميم گيري ها حاكم خواهد شد؟

سهم درآمدهاي متفرقه در درآمد خانوارهاي شهري به ۵1.4درصد رسيد

انعكاس رشد بورس و اجاره در عايدي 
خانوارهاي شهري

براساس آمارهاي رسمي، قانونگذاران، مقامات عالي رتبه و مديران، باالترين درآمد در ميان كل گروه هاي شغلي دارند
آمارها نشان مي دهد در سال98 به 
واسطه رشد بورس و اجاره مسكوني، 
تركيب درآمدهاي ساالنه خانوارها 
تغيير كــرده و ۵1.4درصــد آن از 
محل درآمدهاي متفرقه، به خصوص درآمدهاي بورس 

و اجاره تامين شده است.
به گزارش همشــهري، اطالعات و داده هاي منتشر شده 
وزارت تعاون، كار و رفــاه اجتماعي، از وضعيت درآمدي 
خانوارهاي ايراني در سال گذشته حاكي از آن است كه 
متوسط درآمد ساالنه اظهار شــده هر خانوار شهري به 
۵4ميليون و100هزار تومان رسيده است. بررسي تركيب 
اين درآمدها از اثرگذاري رشــد قيمت سهام در بورس و 
افزايش اجاره بهاي مسكوني بر عايدي خانوارهاي ايراني 

حكايت دارد.

تركيبدرآمدخانوارهايشهري
در ســال1398 متوســط درآمد اظهار شــده ساالنه هر 
خانوار شــهري با 24.4درصد افزايش نسبت به سال قبل 
به ۵4ميليون و100هزار تومان رســيده اســت كه به طور 
ميانگين 32.۵درصد از كل آن از مشــاغل حقوق بگيري 
تامين شــده و 16.1درصد از آن نيز حاصــل فعاليت در 
مشاغل آزاد كشاورزي و غيركشــاورزي بوده است. نكته 
قابل توجه در بررسي تركيب درآمد خانوارهاي شهري در 
سال98 اين است كه در اين سال ۵1.4درصد درآمدها از 
محل درآمدهاي متفرقه )و نه درآمد حاصل از حقوق بگيري 
و مشاغل آزاد( تامين شده است. بررسي اطالعات منتشر 
شده وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي نشان مي دهد كه در 
سال گذشته، درآمد خانوارهاي شهري حاصل از مشاغل 
مزد و حقوق بگيري نســبت به ســال قبل 21.2درصد، 
درآمد حاصل از مشاغل آزاد كشــاورزي و غيركشاورزي 
1۷.8درصــد و درآمد هاي متفرقــه 28.8درصد افزايش 
داشته است. به عبارت ديگر؛ بيشترين افزايش درآمد، در 

بخش درآمدهاي متفرقه بوده است كه به زعم كارشناسان 
اين وزارتخانه مي توان آن را ناشــي از افزايش اجاره بهاي 

مسكن و تحوالت بورس در سال1398 دانست.

سهميارانهدردرآمدها
آمارها نشان مي دهد در سال1398 بالغ بر ۷2.9درصد 
از درآمدهاي يك خانوار شــهري از منابــع پولي تامين 
شده كه مبلغ آن 21.3درصد بيشتر از سال قبل است اما 
سهم آن از مجموع درآمدهاي خانوار 1.8درصد نسبت 
به سال9۷ كاهش نشان مي دهد. براساس اين آمارها، در 
سال98 بيشترين متوسط درآمد پولي ساالنه يك خانوار 
شهري معادل 32.۵درصد از درآمدهاي متفرقه و پس از 
آن حقوق بگيري خصوصي و تعاوني با سهم 2۵.3درصد 
تامين شده است. همچنين به طور ميانگين 4.1درصد از 

درآمدهاي پولي خانوارهاي شهري از محل يارانه دولتي 
و 2.۷درصــد از آن از محل كمك هزينــه )كمك هاي 
دريافتي خانوار از ســازمان هاي اجتماعي و مؤسســات 
خيريه و دريافتي هاي انتقالي از خانوارهاي ديگر( به دست 

آمده است.
تحقيقات نشان مي دهد در سال1398 در 4دهك اول 
درآمدي، بيشترين درآمد پولي ساالنه يك خانوار شهري 
حاصل از حقوق بگيري بخش خصوصي و تعاوني بوده و 
از دهك پنجم به بعد، بيشترين درآمد پولي يك خانوار 
شــهري از محل درآمدهاي متفرقــه )از جمله حقوق 
بازنشستگي، اجاره بهاي مســكن شخصي، درآمدهاي 
بورسي، سپرده بانكي، ارث و...، تامين شده است. به زعم 
كارشناســان وزارت كار، اين آمارهــا اهميت معامالت 
بورس، سود حاصل از سپرده هاي بانكي و درآمد حاصل 
از اجاره بهاي مســكن در زندگي افــراد در دهك هاي 
مختلف درآمدي را تأييد مي كند؛ به گونه اي كه با حذف 
اين منابع درآمدي، جايگاه بسياري از افراد در دهك هاي 
درآمدي جابه جا خواهد شد. در حوزه درآمدهاي متفرقه 
پولي، خانوار هاي شــهري واقع در دهك نهم با كســب 
3۵.3درصد و خانوارهاي شــهري واقع در دهك هشتم 
و دهم با كســب 33.۵درصد، بيشترين ســهم را از اين 
درآمدها به خود اختصاص داده اند. در مقابل خانوارهاي 
دهك هاي پايين بخش قابل توجهي از درآمدهاي خود 
را از محل دريافت يارانه دولتي تامين كرده اند؛ به گونه اي 
كه يك خانوار شــهري واقع در دهك اول 14.6درصد و 
يك خانوارشهري واقع در دهك دوم 9درصد از مجموع 
درآمدهاي پولي خــود را از منبع يارانه دولتي كســب 

كرده  است.

برايند تصميــم احتمالي مجلــس درباره 
بودجه1400 كاهش فقر، توليد ثروت، مهار 
رشد قيمت ها و پايان رانت خواهد بود يا اينكه 
موج تازه اي از تورم فزاينده بر اقتصاد ايران 
حاكم خواهد شد و شــكل جديد از رانت نمايان مي شود و به جاي 
توليد ثروت گرفتار پديده توزيع ثروت و تضعيف ســرمايه گذاري و 

تشديد فقر خواهيم شد؟
به گزارش همشهري، با بسته شدن پرونده اليحه بودجه سال آينده 
ايران در كميســيون تلفيق بودجه مجلس و رونمايي آن در صحن 
علني مجلس طي روزهاي آينده، انتظار مــي رود كه اختالف بين 
دولت و مجلس دوباره افزايش يابد اما وراي طعنه هاي سياسي بين 
بهارستان و پاستور، به نظر مي رســد كه بودجه سال1400 تا اندازه 
زيادي شكننده و با چاشــني تورم همراه خواهد بود. به ويژه اينكه 
آخرين بودجه دولت حسن روحاني است و كميسيون تلفيق هم آن 
را دوسقفي و دوزماني بسته است. به اين معنا كه سقف منابع بودجه 
از محل فروش نفت را مشروط به تحوالت آينده و سرنوشت تحريم ها 
كرده و مجوز هزينه كردن درآمدهاي آن را به زمان مشخص شدن 

نتيجه انتخابات رياست جمهوري آينده محدود كرده است.

بودجهايبااسمرمزمردم
هم دولت در دفاع و هم مجلس در اصالح بودجه1400 بر اين باور 
هستند كه هدف شــان خدمت به مردم، بهبود معيشت مردم، رفاه 
بيشتر مردم و عدالت به نفع مردم اســت اما بودجه اي به نفع مردم 
خواهد بود كه نه تورم را زياد كند و نه انحصار را تقويت بلكه بودجه اي 
شفاف و غيرتورمي را مي تواند در راستاي منافع مردم دانست. با بسته 
شدن پرونده بودجه در كميســيون تلفيق مجلس، الياس نادران، 
رئيس و طراح اصلي خطوط حاكم بر بودجه نويسي مجلس در يك 
برنامه زنده تلويزيوني ظاهر شد و گفت: اليحه بودجه دولت مريض 
بدحال رو به موت بود اما مصوبات كميسيون تلفيق بودجه و اصالح 

ساختار آن به نفع معيشت مردم صورت گرفته است.
او كه تصميم هاي كميســيوني كه خودش رياســت آن را برعهده 
داشــته، عاقالنه و منطقي و بي نظير مي داند يكــي از اصلي ترين 
تغييرات ساختاري در بودجه را جايگزين كردن درآمدهاي ناشي 
از فروش اوراق مالي يا همان قــرض گرفتن دولت از مردم به جاي 
درآمدهاي نفتي عنوان كرد. به گزارش همشهري، ترميم كسري 
بودجه دولت از محل بازار سرمايه به اين معناست كه دولت در سال 
آينده بايد هم سهام بيشتري بفروشد و هم اينكه از بازار سرمايه با 
فروش اوراق مالي بيشتر نقدينگي و يا كسري درآمدهايش را تامين 
كند كه چنين تصميمي البته مي تواند اميدها به روند بازدهي باالي 

بازار سهام را متاثر سازد.

مالياتبنديبرحقوقها
دولت در اليحه بودجه اش پيشــنهاد افزايش 2۵درصدي حقوق ها 
را داده كه كميســيون تلفيق هم با افزايــش 2۵درصدي تمامي 
پايه هاي حقوق موافق اســت. تنها تفاوت ايجاد شده اينجاست كه 
دولت مي گويد: سقف افزايش حقوق 21برابر كمترين حقوق باشد 
اما مجلس بــه 1۵برابر رضايت داده و مي گويــد مي خواهد جلوي 

حقوق هاي نجومي را در دولت بگيرد.
ســؤال اصلي اما اينجاســت كه آيا سقف تعيين شــده فقط شامل 
حقوق بگيران دولت مي شــود يا ساير نهادها و ســازمان هاي خارج 
از دولت را هم شــامل مي شود. رحيم زارع، ســخنگوي كميسيون 
تلفيق بودجه مجلس مي گويد: كارانه پزشكان مشمول كاهش سقف 
حقوق ها نمي شود و سقف معافيت مالياتي حقوق كاركنان دولت به 
استثناي اعضاي هيأت علمي و قضات 4ميليون تومان تعيين شد. او 
با اشاره به نحوه دريافت ماليات از حقوق ها بيان كرد: از حقوق بين 4تا 
8ميليون تومان 10درصد، بين 8 تا 12ميليون تومان 1۵درصد، 12 تا 
18ميليون تومان 20درصد، حقوق 18 تا 24ميليون تومان 2۵درصد، 
24 تا 32ميليون تومان 30درصد ماليات اخذ خواهد شــد و مازاد بر 
32ميليون تومان حقوق هم بايد 3۵درصد ماليات پرداخت كند. نادران 
هم مي گويد: هرچند به نقطه ايده آلي كه مي خواستيم نرسيديم اما 
80درصد ايده ها براي اصالح ســاختار بودجه را با توجه به ظرفيت 
اجرايي  انجام داديم و سقف افزايش حقوق بگيران دولتي سال آينده 
33ميليون تومان خواهد بود. 1۵برابر حداقل حقوق يعني تا سقف 
33ميليون تومان انجام مي شود. او مي گويد: 90درصد از كارمندان 
دولت ماليات 10 تا 1۵درصد بر حقوق بايد بدهند كه به دليل كاهش 
درآمدهاي مالياتي با اعتراض دولت مواجه شد اما كميسيون تلفيق 
تكليف كرده كه كســري ماليات هــا را از پردرآمدها بگيرد. معماي 
واقعي و چالش برانگيز اينجاست كه نادران به صراحت تأييد مي كند 
كه 90درصد كل هزينه هاي جــاري دولت صرف پرداخت حقوق ها 
و دستمزدها مي شــود و حاال بايد ديد نمايندگاني كه منتقد رشد 
هزينه هاي جاري دولت و مدافع كاهش هزينه ها بوده اند، آيا در آزمون 

كاهش هزينه ها و جلوگيري از قدكشيدن آن موفق عمل كرده اند؟ 

هزينهافزايشحقوقبردوشمردم
پيش از اين مركز پژوهش هاي مجلس پيشنهاد مخالفت مجلس با 
افزايش حقوق ها به ميزان 2۵درصــد و افزايش درآمدهاي مالياتي 
دولت شده بود اما نمايندگان در كميســيون تلفيق اين پيشنهاد 
را نشنيده گرفتند و با اين حساب كسري بودجه دولت كه از سوي 
مجلسي ها به عنوان ام المصائب خوانده مي شود، همچنان در سال 
آينده تشــديد مي شــود و هزينه آن را مردم با تورم به عنوان يك 
ماليات پنهان مي دهند. تالش تلفيقي ها راضي  نگه داشــتن مردم 

در كوتاه مدت است چرا كه حاضر نشــدند به آنچه رئيس مجلس 
آن را ام المصائب خوانده بود يعني كســري بودجه دولت بپردازند. 
نادران مي گويد: دريافت حقوق مديران در سال1400 منوط به ثبت 
اطالعات ميزان حقوق خود در سامانه حقوق و دستمزد خواهد بود. 
وي با اشاره به راه اندازي سامانه حقوق و دستمزد در سال آينده طبق 
قانون برنامه ششم توسعه كشور، عنوان كرد: اطالعات اين سامانه در 
دسترس مردم و دستگاه هاي نظارتي قرار خواهد گرفت و عدم اجراي 
آن، عدم پرداخت حقوق به افراد را درپي خواهد داشت؛ به اين معنا 
كه اگر مديري اطالعات دريافتي حقوق خود را در اين سامانه ثبت 
نكند، حقوق دريافت نخواهد كرد. راز نگراني از صادرات نفت دولت 
مي گويد: بگذاريد بودجه را بر مبناي صــادرات روزي 2.3ميليون 
بشكه نفت ببنديم و مجلس مخالف است و مي گويد در گام نخست 
فقط 1.۵ميليون بشــكه را قبول دارد. راستي پشت پرده ماجرا چه 
بود. روايت الياس نادران شنيدني و رمزگشاست كه مي گويد: آقاي 
زنگنه، وزير نفت در جلسه كميسيون تلفيق بودجه بيان كرد كه اگر 
شرايط سياسي كشــور را به گونه اي فراهم كنيد تا اينكه خارجي ها 
به ما اجازه صادرات دهند و البته 600ميليون دالر هم ســرمايه در 
اختيارم بگذاريد، پس از  3ماه ظرفيت صــادرات را به 2.3ميليون 
خواهم رساند. رئيس كميســيون تلفيق بودجه مجلس مي گويد: 
مشــكلي با اينكه چند ميليون دالر در اختيار وزير نفت قرار گيرد، 
نداريم اما دولت مي خواهد امكان صادرات نفت بيشتر را پيدا كند و 
از آن به عنوان اهرم سياسي استفاده كند تا سازش صورت بگيرد و 
ما اين موضوع را تحمل نكرديم و با دوستان خود مشورت گرفتيم تا 
بودجه را با حداقل وابستگي به نفت ببنديم ولي اجازه نخواهيم داد 

كه كشور تحت اين فشارهاي سياسي قرار بگيرد.
به  گزارش همشهري، صادرات نفت ايران كه در پس از خروج آمريكا 
از برجام تحت ســنگين ترين تحريم ها قرار داشت، حاال هم گرفتار 
منافع كوتاه مدت جريان هاي سياســي حاكم بر مجلس شده و به 
صراحت مي گويند: اجازه نخواهيم داد كــه دولت امكان صادرات 
نفت بيشتر را پيدا كند چرا كه ممكن است از آن به عنوان يك اهرم 
سياسي استفاده كند. پيام مجلس شفاف است: اگر درآمدهاي نفتي 
بيشتر و وضع دولت بهتر شود، ممكن است دالر پايين بيايد و بازارها 

آرام گيرد و روي انتخابات سال آينده اثر بگذارد.
نادران شفاف اعالم كرده كه شرط مجلس براي صادرات نفت بيشتر 
محدود به نيمه دوم سال خواهد بود يعني زماني كه اين دولت سركار 
نباشــد. او مي گويد بودجه فقط يك حساب و كتاب و جدول ضرب 
ساده نيست بلكه به تخصص الزم نياز دارد لذا اجازه داده ايم كه اگر 
دولت امكان صادرات نفتي در 6ماهه دوم برايش فراهم شــد منعي 
براي انجام آن به وجود نيايد. ابهام جدي كه البته او پاسخ نداده اين 
است كه آيا جلوگيري از صادرات بيشتر نفت ايران و مشروط كردن 
آن به دولت آينده به نفع مردم است يا طبقات خاص و افراد نزديك 

به قدرت از رانت احتمالي و اطالعاتي نفع بيشتري خواهند برد.

ارز2نرخيودستوريميشود!
به گــزارش همشــهري، دولت در بودجــه پيشــنهاد حفظ دالر 
4200تومان براي واردات برخي كاالها و خدمات اساسي و فروش 

مازاد درآمدهاي ارزي با دالر نيمايي را داده كه ميانگين آن به گفته 
دولت 11هزارو۵00تومان خواهد بود. نادران اما مي گويد: پيشنهاد 
دولت ارز را 4نرخي مي كرد اما در كميسيون تلفيق بودجه آن را به 
2نرخ تعديل كرديم، يك نرخ ارز محاسباتي در بودجه و نرخ ديگر 
نرخ رسمي و واقعي كه دولت و بانك مركزي در مراودات تجاري از 
آن استفاده مي كنند. يك ابهام جدي در گفته هاي نادران مشاهده 
مي شــود كه نمايانگر رويكرد مجلس به تعيين دســتوري نرخ ارز 
اســت چراكه او به صراحت مي گويد: بانك مركزي هم مســئول 
تامين ارز كشور است كه بايد قيمت ها را برحسب ورود و خروج ارز 

قيمت گذاري كند و مجلس سعي كرده قيمت را واقعي كند.
عدم شفافيت ارزي در مصوبه كميسيون تلفيق بودجه مجلس يكي 
از نكات تاريك در بودجه نويسي مجلس است و مشخص نيست كه 
دقيقا مجلس دنبال چه نرخي و چه مكانيزمي براي تعيين نرخ است 
تا جايي كه نادران توضيح مي دهد: اصال اينگونه نخواهد بود كه دولت 
پيش بيني كرده باشــد كه قيمت ارز خيلي پايين بيايد، بنابراين ما 
اعالم كرديم كه اگر دولت بخواهد به هر نرخي ارز را در بازار بفروشد 
بودجه بايد انعطاف داشــته باشــد يعني اگر آقاي همتي بتواند در 
ســال جاري ارز را با دالر 10هزار توماني بفروشد اين بودجه تحمل 
آن را در جهت تامين منابعش دارد. اين گزارش مي افزايد: مشخص 
نيست كه مجلس بخواهد بساط دالر 4200 تومانی را برچيند يا نه 
چراكه نظريه غالب اين اســت كه دالر4200 ايجاد رانت مي كند و 
مجلس مي خواهد آن را جمع كند اما محمدرضا ميرتاج الديني، عضو 
كميسيون اقتصادي مجلس به صراحت مي گويد: نرخ ارز تخصيصي 
براي دارو در ســال آينده تغيير نكرده و مانند روند گذشته دارو با 

همان ارز 4200توماني وارد خواهد شد.

يارانهبزرگدرراهاست؟
ايده شفاف نمايندگان مجلس دادن يارانه بزرگ به صورت نقدي يا 
كارت اعتباري به مردم است. اما نادران مي گويد هنوز به جمع بندي 
نهايي نرسيده ايم. اين ايده چيســت و آيا مردم شاهد ازدواج يارانه 
نقدي احمدي نژاد، كمك معيشتي روحاني و كارت اعتباري قاليباف 
خواهند بود و آيا يارانه بزرگ همانند سال84 به شاه بيت وعده هاي 
نامزدهاي احتمالي رياست جمهوري سال آينده تبديل نخواهد شد؟

مجلس مي گويد: كل پولي كه دولت به حساب سرپرستان خانوار واريز 
مي كند در يك كارت اعتباري خالصه شود و مردم با آن خريد كنند؛ 
آن هم به گفته نادران با تخفيفات قابل توجهي براي مردم. نشانه اي 
آشكار از سياست تخفيف هاي فروشگاه هاي زنجيره اي در هدفمندي 
يارانه ها و كمك هاي مستقيم دولت به مجلس كه البته دولت با آن 
موافق نيست. اگر اين ايده نمايندگان به بار ننشيند، همه اين پول ها 
در قالب يارانه نقدي يكجا به عنوان يك هديه بزرگ به حســاب ها 
واريز خواهد شد. تازه اين پايان ماجرا نيست و قرار است يارانه بنزين 
هم به مردم داده شود. حتي به 40ميليون نفر كه ماشين يا وسيله 
نقليه موتوري ندارند، ماهي 1۵ليتر بنزين داده شــود كه يا آنها را 
مصرف كنند يا به قيمت آزاد بفروشند. ارزيابي همشهري اين است 
كه بودجه نويسي مجلس به تشديد نرخ تورم و كسري بودجه دولت 

منجر خواهد شد. البته بايد منتظر تصميم آخر ماند.

همشهري پيامدهاي احتمالي بودجه نويسي مجلس را بررسي مي كند

بودجه1400بامردمياعليهمردم؟



5 2 شنبه 4 بهمن 99  شماره 8142 اقتصاد 3 0 2 3 6 2 1

قيمت هر دالر آمريكا  دالر
ظرف مدتي كوتاه، از 
هفتــه دوم آبان ماه تا 
هفتــه گذشــته، به 
سرعت 28درصد نزول كرد و حتي هفته قبل 
به 21هزار تومان هم رسيد. اما ريشه هاي اين 
نزول چه بود؟ آيا روند نزولي قيمت دالر ادامه 
خواهد يافت؟ به باوركارشناسان علت عمده 
نزول قيمت دالر كاهــش انتظارات تورمي 
تحت تأثيــر برگزاري انتخابــات آمريكا بود 
شواهد نشان مي دهد اين نزول موقتي است و 
احتماال در بلندمدت، برخــاف گفته هاي 

رئيس جمهوري، تداوم نخواهد داشت.
به گزارش همشــهري، تا همين چند سال 
پيش اثبات اثر تحوالت جهانــي بر اقتصاد 
ايران حتي براي كارشناســان هم ســخت 
بود اما حاال به مــدد افزايش قدرت تحليل و 
داده ها در حوزه اقتصاد سياسي، تقريبا اغلب 

كارشناسان نقش تحوالت 
جهاني بر اقتصــاد ايران را 
پذيرفته انــد و مي داننــد 
اقتصاد ايران صرفا به قيمت 
جهاني نفت گره نخورده و 
از قيمت جهاني مواد خام 
گرفته تا رويداد ها و حوادث 
طبيعي و تحوالت سياسي 

بر اقتصاد ايران تأثير دارد.
اين موضوع به ويژه از آبان 
امســال همزمان با نوسان 
نرخ ها در بازارهاي دارايي 
در داخــل كشــور، بيش 
از گذشــته اثبات شــد و 
مشخص شــد يك تحول 

سياسي در فضاي بين المللي چگونه مي تواند 
در اقتصاد ايران نقش داشته باشد. در دو ماه و 
نيم گذشته قيمت ها در اغلب بازارها نزولي 
شــدند، پرچمدار اين تحوالت قيمتي هم 
دالر بود كه با كاهش محسوسي مواجه شد و 

ارزش ريال در برابر دالر تقويت شد.

چرا قيمت دالر افت كرد؟
آمارهــا نشــان مي دهد از زمان مشــخص 
شدن نتايج اوليه انتخابات رياست جمهوري 
آمريكا تا هفته پيش، قيمت هر دالر آمريكا 
دســت كم 9هزار تومان، معادل 28درصد، 
افت كرد. قيمت هــر دالر آمريكا هفته قبل 
حتي به 21هزار تومان هم رسيد. درحالي كه 
يك روز قبــل از برگــزاري انتخابات آمريكا 
قيمت هر دالر آمريكا با اين تصور كه دونالد 
ترامپ پيروز انتخابات خواهد بود تا محدوده 
32هزار تومــان صعود كرده بود. مقايســه 
نمودار قيمت دالر و تحوالت سياسي نشان 

مي دهد همگرايي آشــكاري ميــان اين دو 
تحول وجود داشته، زماني كه سرمايه گذاران 
دريافتند سياست هاي فشــار حداكثري با 
شكست دونالد ترامپ به خط پايان رسيده 
رفتار اقتصادي شــان تغيير كرد و با كاهش 
انتظارات تورمي، قيمت دالر آمريكا به سرعت 
وارد شيب نزولي شد. از زمان مشخص شدن 
نتايج انتخابات آمريكا حجم عرضه در بازار ارز 
افزايش يافت؛ زيرا بسياري از خريداراني كه 
منتظر افزايش قيمت ها بودند نگران كاهش 
سريع قيمت ها شدند.چنان كه خبرگزاري 
بلومبرگ در گزارشي نوشت: روي كار آمدن 
دولت بايدن در آمريكا كه يكي از شعارهايش 
بازگشت به توافق هسته اي با ايران بوده، باعث 
شد ارزش ريال در بازار ارز ايران به باالترين 

سطح خود در 5ماه اخير برسد.
بلومبــرگ در ادامــه با اشــاره بــه ريزش 
80درصــدي ارزش ريــال مقابــل دالر از 
)مــه  ارديبهشــت97 
ســال2018( مي نويسد: 
خــروج دولــت ترامپ از 
برجام و اعمال تحريم هاي 
شــديد عليه اقتصاد ايران 
باعث شــد تا ارزش ريال 
كاهش يابد، امــا بايدن از 
بازگشت به توافق هسته اي 
و رفع تحريم هاي مرتبط با 
برجام به شرطي كه ايران 
بــه تعهداتــش بازگردد، 
دفاع كــرده اســت. دوره 
رياست جمهوري او احتمال 
آزادسازي منابع ارزي بلوكه 
شده ايران در خارج از اين 
كشور را نيز باال برده كه مي تواند باعث كاهش 

مشكل عرضه ارز در ايران شود.
به گــزارش همشــهري بــا وجــود اين، 
دستگاه هاي سياستگذار و اجرايي ظرف چند 
روز گذشــته تدبير و مديريت خود را عامل 
نزول قيمت دالر دانســته اند. حتي حســن 
روحاني، رئيس جمهوري اعام كرد اگر منابع 
بلوكه شــده ايران در اختيــار بانك مركزي 
قرار بگيرد، قيمت دالر به 15هزار تومان نيز 
خواهد رسيد، اما احمد مجتهد، رئيس سابق 
پژوهشكده پولي و بانكي، در اين باره مي گويد: 
احتماال دولت يا بانك مركزي در ريزش فعلي 
نقشي نداشــته اند، بلكه علت ريزش فعلي 
نرخ دالر نگراني خريداراني است كه منتظر 
افزايش قيمت بودند و حاال احساس مي كنند 
با توجه به اســتقرار دولت جديــد آمريكا و 
پيامدهاي ناشــي از آن، زيان خواهند كرد، 

پس به دنبال فروش ارز هستند.
با اين حال كارشناســان بر ايــن باورند كه 

احتمال دارد دولــت و بانك مركزي بتوانند 
همزمان با آزاد سازي  منابع ارزي ايران بر بازار 
ارز اثرگذار باشند؛ شــايد به پشتوانه همين 
موضوع اســت كه اغلــب متقاضيان خريد 
دست نگه داشــته اند و حجم تقاضا در برابر 
عرضه كاهش پيدا كرده است. ماسيج وويتال 
كارشناس مالي بين المللي هم به بلومبرگ 
مي گويد: دورنماي آزادسازي ميلياردها دالر 
از وجوه بلوكه شده ايران در كره جنوبي و ديگر 
كشــورها در كنار احتمال معافيت تحريمي 
خريد نفت از ايران باعث افزايش تقاضا براي 

در اختيار داشتن ريال شده است.

قيمت دالر به كجا خواهد 
رفت؟

تحليلگران مي گويند ثبات 
قيمــت دالر در بلندمدت 
به كاهش انتظارات تورمي 
چندان وابســته نيســت؛ 
به اين معنــي كه كاهش 
انتظــارات تورمي فقط در 
كوتاه مــدت مي توانــد به 
تداوم رونــد نزولي قيمت 
دالر منجر شــود، اما آنچه 
در بلندمدت تعيين كننده 
قيمت دالر اســت ميزان 
منابع ارزي در اختيار بانك 
مركزي است و احتماال اين 

منابع به اندازه اي نخواهد بود كه بتواند صرف 
كنترل يا سركوب قيمت دالر در بلندمدت 
شــود. مهدي رضايتي، كارشناس بازار هاي 
مالي در اين باره مي گويد: معموال در شرايطي 
كه دولت 40-30 ميليارد دالر مازاد عرضه 
در اختيار دارد به راحتي مي تواند ظرف چند 
سال قيمت ارز را هرچه بخواهد تعيين كند. 
اما محاسبات نشان مي دهد فعا چنين درآمد 

ارزي مازادي در دسترس نيست.
او تأكيــد مي كند: هر چنــد دولت احتماال 
مي توانــد بــا اهــداف سياســي، پيش از 
انتخابات، قيمــت دالر را به كمتر از 20هزار 
تومان كاهش دهد، امــا در مقابل با اين كار 
محرك هاي قاچاق كاال، تقاضاي گردشگري، 
فرار سرمايه و حتي رشــد پايه پولي جبران 
كسري بودجه فعال خواهد شد. بنابراين بعيد 
است بيشــتر از يك دوره كوتاه ثبات وجود 

داشته باشد. 
يك شــركت مشــاور ســرمايه گذاري هم 

در تحليلــي از آينده قيمت دالر، با اشــاره 
به احتمال توافق محدود در حوزه هسته اي 
بين ايران و آمريكا اعام كرده؛ چنين توافقي 
به معناي فراهم آمــدن امكان صادرات فقط 
يك ميليون بشكه نفت و ميعانات و احتماال 
دسترســي به حدود 15ميليارد دالر منابع 
ارزي ساالنه است كه براي اقتصاد ايران، رقم 
قابل توجهي نيست. اگرچه به اين مبلغ بايد 
موضوع دسترسي بيشتر به مبالغ مسدود شده 
ارزي را هم اضافه كرد، اما احتماال اين منابع 
در مســير كاهش دادن قيمــت دالر صرف 
نخواهد شد. با فرض درآمد 15ميليارد دالري 
ارزي، امكان پايين نگه داشتن قيمت ارز در 
ســطحي كمتر از 20هزار 

تومان، اندك است.
مشاور سرمايه گذاري كيان 
در پيش بيني خود از آينده 
قيمت دالر تحليل مي كند: 
اگر دولــت بعدي، اصولگرا 
باشد انگيزه دولت اصولگرا 
براي كاهش فوري قيمت 
ارز، از دولــت كنوني كمتر 
اســت زيرا به طور طبيعي، 
بلندمدت تر از دولت فعلي 
فكر  مي كنــد. همچنين 
بودجه ســال1401 براي 
جبران كمبودها، احتماال 
تورمي و انبساطي خواهد 

بود.
محســن حاجي بابا، رئيس كميسيون بازار 
و پول ســرمايه اتــاق بازرگاني ايــران هم 
درباره آينــده قيمــت دالر مي گويد: وقتي 
رشد اقتصادي منفي است چطور دالر بشود 
10هزار تومان؟ اقتصاد يــك زنجيره به هم 
پيوسته است و ميزان اثرگذاري تمام اتفاقات 

هيجاني، حداكثر 6 ماه است.
او با بيان اينكه اقتصاد ايران سال هاست با تورم 
و كسري بودجه مواجه است، ادامه مي دهد: 
در اين شرايط چگونه مي توان ارزش پولي ملي 
را حفظ كرد؟ تا تورم تك رقمي نشود امكان 
تقويت ارزش پول ملي هم وجــود ندارد. تا 
زماني كه به ثبات ارزي و رشد سرمايه گذاري 
دست نيابيم ارزش پول ملي در مقابل ساير 
ارزها تقويت نخواهد شد. البته شايد در مدتي 
كوتاه برخي عوامل رواني نرخ ها را به صورت 
هيجاني تغيير دهد، اما اثر آن ماندگار نيست، 

اتفاقا همين نوسانات قاتل اقتصاد مي شود.

ميوه فروشي ها اين  بازار
روزها پر از مردان و 
زناني اســت كه 
شــوق و ذوق و 
عجله اي براي خريــد مايحتاجي كه 
»مي خواهند« ندارنــد، به جاي آن با 
ترديد و نگراني جلوي تابلوي قيمت ها 
مكث مي كنند و زماني را در ذهنشان 
به حساب و كتاب مي گذرانند كه چه 
مقــدار از كــدام ميوه و ســبزي را 
»مي توانند« بردارنــد كه با موجودي 
حسابشان بخواند و اينجا يا جاي ديگر 
كم نياورند. حرف امــروز و ديروز هم 
نيست، امسال از اول گراني بوده و گويا 
تا آخر سال هم قرار نيست اوضاع بهتر 
شود. در ميوه فروشي ها اين روزها اگر 
كمي با دقت به اطرف نكاه كنيد شاهد 
صحنه هــاي دردآوري خواهيد بود؛ 
چشم هاي نگران مردمي كه موز 40هزار 
توماني را از سبد ميوه حذف كردند و 
حاال مي بينند توان خريد نارنگي و انار 
30هزار توماني و خيار 17هزار توماني 

را هم ندارند.

قيـمـــت هاي بـاورنـكردنـي در 
ميوه فروشي ها

ميوه هاي پرمصرف پاييزي و زمســتاني 
از ابتداي پاييز با قيمــت بااليي به بازار 
آمدند اما غيراز موز كه قيمت آن به دليل 
مشكل واردات افزايش يافت، بازار براي 
ديگر ميوه ها در آستانه شب يلدا متعادل 
شــد و قيمت ها پايين آمد. اما با گذشت 
يك ماه از زمستان قيمت بعضي از اقام 
پرمصرف ميوه مثل سيب، پرتقال، انار و 
بعضي ارقام سبزي و صيفي مثل خيار و 
لوبيا ســبز دوباره افزايش نشان مي دهد. 
طي يكسال گذشــته قيمت بيشتر اقام 
ميوه و ســبزي از وارداتي تا توليد داخل 
نزديك به يكصد درصد يا بيشتر افزايش 
يافته اســت. براســاس جدول متوسط 
قيمت كاالهاي خوراكي كه از سوي مركز 
آمار منتشر شد، آذرماه امسال در بخش 
خوراكي ها قيمت ســيب 91درصد، انار 
93درصــد، پرتقــال 142درصد، هويج 
133درصد و موز 117درصد، در مقايسه 
با آذرماه ســال98 افزايش داشت و اين 
درحالي است كه قيمت ميوه ها در آذرماه 
امســال نســبت به  ماه قبل از آن و البته 
نســبت به امروز پايين تر بود. هم اكنون 
قيمت هر كيلوگرم ســيب در مغازه هاي 
ميوه فروشــي تا 18هزار تومان باال رفته 
و متوســط قيمت پرتقال هم از 20هزار 
تومان پايين تر نيســت. وضعيت نارنگي، 
ميوه پرطرفدار اين فصل، از بقيه بدتر است 
و قيمت بعضي ارقام آن تا 30هزار تومان 
باال رفته و متوسط قيمت اين ميوه 20هزار 
تومان است. قيمت خيار، بعد از تكذيب 
افزايش آن در آذرماه، اين بار واقعا رو به باال 
حركت مي كند و تا نزديكي 20هزار تومان 
رسيده است. شايعاتي هم درباره كمبود و 
گراني بعضي سبزيجات مثل لوبياسبز به 
گوش مي رسد و همه اينها در حالي است 
كه به گفته رئيس اتحاديه فروشــندگان 
ميوه تهران در فصل كم استقبالي از ميوه 

هستيم.

گراني ها غيرطبيعي نيست
اسداهلل كارگر در گفت وگو با همشهري، 
ضمن تأييد گراني در بازار ميوه و سبزي 
آن را طبيعي مي داند و مي گويد: بخشي 
از اين افزايش قيمت ها مربوط به افزايش 
نرخ هاي فصلي است. به گفته او با توجه 
به تامين ميوه و صيفي مورد نياز تهران 

از استان ها جنوبي و به طور خاص استان 
فارس اگر در هريك از مراحل كاشــت 
و برداشــت و انتقال وقفه اي ايجاد شود 
كمبود و افزايش قيمــت در مقصد دور 
از انتظار نيست. كارگر با تأكيد بر اينكه 
گرانفروشي در بازار ميوه تهران نداريم، 
اضافــه مي كنــد: افزايــش هزينه هاي 
سردخانه و انبارداري، حمل ونقل و كارگر 
در افزايش قيمت ميوه هاي مثل پرتقال 
و ســيب كه معموال در ابتداي فصل دپو 
مي شــوند مؤثر بوده امــا انتظار مي رود 
اين گراني ها مقطعي باشــد و مخصوصا 
با نزديك شــدن به شب عيد و كم شدن 
استقبال مردم از خريد ميوه در بهمن و 

اسفند، قيمت ها كاهش يابد.

ميوه هاي الكچري ديگر مشتري ندارند
موز، نارگيل، انبه و آناناس تنها ميوه هاي 
مجاز براي واردات هســتند اما در بعضي 
از ميوه فروشــي ها بعضي ديگــر از انواع 
ميوه هاي وارداتي را هم مي توان ديد كه 
براي بيشتر مشتري ها ناشــناخته اند و 
در حقيقت مشتري خاص دارند. رئيس 
اتحاديــه فروشــندگان ميوه و ســبزي 
تهران بااشاره به كاهش شديد استقبال 
از ميوه هاي الكچري مي گويد: اين ميوه ها 
اغلب با اتوبوس از مرزها به تهران منتقل و 
در حاشيه ميدان مركزي توزيع مي شوند 
اما اين اقام قاچاق محســوب مي شوند 
و فروش آنها در واحدهاي ميوه فروشــي 
ممنوع است. ميوه هاي الكچري ميوه هاي 
بسيار گراني هستند و با افزايش نرخ دالر 
قيمتشان بيشــتر هم شــده اما به نظر 
مي رسد بازار آنها هم ديگر به گستردگي 
قبل نيست و مشــتري هاي ثابتشان را از 
دســت داده اند. آووكادو معروف ترين و 
شناخته شده ترين ميوه ممنوعه وارداتي 
اســت كه به راحتي در اغلب مغازه هاي 
ميوه فروشي ديده مي شود اما ديگر ميوه ها 
مثل پاپايا، كيوي توســرخ، پشن فروت، 
مانگوســتين و پيتايا را اين روزها حتي 
به صورت آناين هــم- كه روش معمول 
تهيه آنهاست- به ســختي مي توان پيدا 
كرد. قيمــت يك عدد پاپايــا هم اكنون 
145هزار تومان و قيمت يك عدد آووكادو 
50هزار تومان است. البته ميوه هاي مجاز 
وارداتي هم قيمت پايين تــري ندارند و 
گذشــته از موز كه قيمت بااليش بيش 
از يك ماه است خبرســاز بوده، يك عدد 
آناناس به 135هزار تومان رســيده و هر 
عدد نارگيل را هم كمتر از 55هزار تومان 

نمي توان خريد.

براي عيد مشكلي نداريم
با همه گراني ها اما گفته مي شــود براي 
تامين ميوه شــب عيد مشــكلي وجود 
ندارد. رئيس اتحاديه فروشندگان ميوه 
و ســبزي تهران از دپــوي حجم مورد 
نياز ميوه براي شــب عيد خبر مي دهد 
و مي افزايد: در بهمن و اسفند بازار ميوه 
مشتري چنداني ندارد و اوج خريد ميوه 
روزهاي پاياني اســفند است. براي اين 
ايام پيش بيني الزم صورت گرفته و ميوه 
مورد نياز شــهر تهران دپو شده و هيچ 
مشكلي براي شــب عيد وجود ندارد. با 
اينكه به گفته مســئوالن صنفي به نظر 
نمي رسد كمبودي در زمينه ميوه وجود 
داشته باشــد، اما مشــكل اصلي يعني 
قيمت باال هنوز به قوت خود باقي است. 
كارگر، قيمت باال در بازار ميوه را مقطعي 
مي داند و معتقد است طي 10 تا 15روز 
با برطرف شدن مشكلي كه باعث افزايش 
نرخ شــده، قيمت ها به تعادل مي رسد. 
بايد ديد بازار ميــوه در روزهاي پاياني 
سال چه قيمت هايي را به مشتريان خود 

نشان مي دهد.

همشهري ريشه هاي نوسان نرخ ارز را بررسي مي كند

به نظر مي رسد افت قيمت دالر ناشي از كاهش 
انتظارات تورمي به دليل جابه جايي قدرت در 

آمريكاست و در بلندمدت نمي توان انتظار كاهش 
قيمت دالر، تحت تأثير عوامل اقتصادي را داشت

درصورت تأييد وزارت جهادكشاورزي و سازمان بورس براي نخستين بار در 
ايران، برنج با استفاده از ساختار معامات بورس و بي واسطه معامله مي شود

برنج مازندران در راه بورس كاال

همشهري داليل رشد نرخ ميوه را بررسي مي كند

 قيمت بعضي از اقام پرمصرف ميوه در روزهاي اخير 
دوباره افزايش يافته است

موج دوباره گراني در بازار آينده قيمت دالر 
ميوه هاي پرمصرف

فرخنده رفائي
خبر نگار

اختالف قيمت ميوه در ميادين و مغازه ها 
به 37درصد رسيد

با افزايش قيمت بعضي انواع ميوه در مغازه هاي  سوپرماركت
ميوه فروشي سطح شهر تهران، ميانگين فاصله 
قيمت در ميادين و مغازه ها به 37درصد رسيد. 
به گزارش همشهري، با گذشت يك ماه از زمستان 
قيمت بعضي از ميوه هاي پاييزي و زمســتاني مثــل پرتقال و نارنگي 
افزايش يافته به طوري كه قيمت هر كيلوگرم نارنگي شمال به بيش از 
22هزار تومان و به طور ميانگين به 19.500تومان رسيده و هر كيلوگرم 
پرتقال تامسون جنوب هم در برخي مغازه ها حتي تا 30هزار تومان هم 
فروخته مي شود. در ميادين ميوه و تره بار نيز قيمت بعضي از اقام ميوه 
و محصوالت فرنگي مثل سيب، پرتقال و نارنگي تغيير و نسبت به هفته 
قبل هزار تومان رشد كرده است. با اين حال ميانگين فاصله قيمت ميوه 
و ســبزي  در ميادين با مغازه ها هنوز بيش از 35درصد است و به طور 
خاص ميوه ها در مياديــن 37درصد ارزان تر از مغازه ها در دســترس 
شهروندان قرار گرفته است.  اين اختاف در بعضي از محصوالت مثل 
انگور به بيش از 44درصد نيز مي رســد. ميانگين تفــاوت قيمت در 

محصوالت فرنگي در ميادين و مغازه ها 30درصد برآورد شده است.

صبحانه مغذي اما گران 
صبحانه هاي نيمه آماده يا آنچه در كشورمان به نام  سوپرماركت
كورن فلكس مشهور است را اغلب به عنوان يك 
صبحانه رژيمي مي شناسيم درحالي كه رژيمي ها 
تنها يك دسته كوچك از اين خوراكي هاي نسبتا 
جديدند و كورن فلكس هاي غيررژيمي  اتفاقا خيلي هم پركالري هستند. 
با اين حال رژيمي يا غيررژيمي، كورن فلكــس صبحانه يا ميان وعده 
محبوبي محسوب مي شود؛ آنهايي كه غات كامل دارند و قند كم براي 
بزرگ ترها و رژيم بگيرها محبوبند و شــكاتي ها هم براي بچه ها. اين 
خوراكي هاي خوشمزه را تنها با اضافه كردن يك فنجان شير مي توان به 
يك صبحانه كامل و كم حجم تبديل كرد.  همين كم حجم بودن و در 
عين حال مغذي بودن، آنها را به محبوبيت رسانده است. تا چند سال 
پيش بيشتر از يكي دو برند كورن فلكس در بازار ديده نمي شد كه آن هم 
وارداتي  بودند اما در سال هاي اخير و به ويژه با ممنوع شدن واردات آنها 
توليد داخلي بيشتر شده و امروزه برندهاي نسبتا زيادي از اين محصول 
در سوپرماركت ها ديده مي شــود. چي پف، چي توز، ماماتين، پنگوئن، 
چاكلز، كوپا، كروســلي، ولوتينا و برند قديمي و خوشــنام گرجي از 
برندهايي هستند كه توليداتشان بيشتر در قفسه سوپرماركت ها ديده 
مي شود. البته برندهاي معروف نستله و كي كاگز را هم هنوز در بعضي 
از سوپرماركت هاي لوكس مي توان پيدا كرد كه قيمت بسيار باال و در 
عين حال مشتري خودشــان را  دارند. قيمت اين برندها چندين برابر 
محصوالت ايراني اســت و انواع رژيمي از بقيه گران تر هم هستند. هر 
بســته كورن فلكس رژيمي نستله در ســوپرماركت هاي تهران باالي 
200هزار تومان فروخته مي شــود و انواع معمولــي و غيررژيمي هم 

150هزار تومان به باال هستند.

قيمت بعضي انواع ميوه در ميادين ميوه و تره بار با مغازه هاي سطح شهر

نام
 محصول

قيمت در
  ميادين
)تومان(

 ميانگين در 
سطح شهر
)تومان(

اختالف
قيمت

)درصد(
8.50014.50041.5سيب قرمز 
10.50017.00038سيب زرد

10.50016.00036.5پرتقال تامسون شمال
13.50021.00036پرتقال تامسون جنوب

12.80019.50034.5نارنگي شمال
12.00018.50035نارنگي جنوب

14.70022.00033انار
13.20020.00034كيوي
18.90030.00037گالبي
12.50022.50044.5انگور

127.100201.50037جمع 10قلم ميوه 

مقايسه قيمت بعضي انواع ميوه و سبزي 
در ميادين ميوه و تره بار با مغازه هاي سطح شهر

نام
 محصول

قيمت در
  ميادين
)تومان(

 ميانگين در 
سطح شهر
)تومان(

اختالف
قيمت

)درصد(
9.10013.50032.5خيار رسمي 
10.30015.50033.5خيار رويال

6.5008.50023.5گوجه فرنگي بوته اي
8.90011.50022.5گوجه فرنگي گلخانه اي

5.8009.00035.5بادمجان
6.95010.00030.5كدو مسمايي
6.90010.00031كدو حلوايي
4.5006.00025سيب زميني

4.4006.50032پياز زرد
6.1009.00032سبزي هاي برگي
 جمع 10قلم 
69.45099.50030سبزي و صيفي

قيمت انواع صبحانه آماده و كورن فلكس در سوپرماركت هاي تهران 
قيمت مشخصاتبرند

31.000ذرت توپي با كاكائو- 275گرمپنگوئن
36.500غالت صبحانه كاكائويي برپايه گندم و ذرت- 300گرميكوپا

42.000ميوسلي موز و عسل- 375گرميپنگوئن
39.000كورن فلكس توپي شكالتي- 300گرميگرجي

59.000ميوسلي 3مغز- 500گرميكروسلي
47.000سريل بالشي قهوه-375گرميولوتينا
45.000كورن فلكس چيكو كرانچ- 375گرميولوتينا
25.000كورن فلكس شكري- 375گرميچي توز
54.000صبحانه آماده جو دوسر با سيب و كشمشپنگوئن
220.000كورن فلكس رژيمي فيتنس- 375گرمينستله

169.000كورن فلكس ميوه هاي قرمز- 375گرمي كي كالگز
199.000كورن فلكس ساده- 500گرمينسكوئيك

مراحل اوليه مطالعاتي عرضه برنج در  بورس كاال
بورس كاال به پايان رسيد. با موافقت 
ضمني وزير اقتصــاد، حاال نوبت به 
بررسي بيشــتر در سازمان بورس و 
موافقت وزارت جهادكشاورزي است. با تأييد اين دو نهاد، 

برنج مازندران آماده عرضه در بورس كاال مي شود.
به گزارش همشهري، ساالنه 3ميليون تن برنج در ايران 

و در 17استان كشت مي شود.
اســتان هاي مازندران و گيان رتبه هــاي اول و دوم و 
بعد از آن استان هاي گلستان، فارس، خوزستان و شهر 
پارس آباد رتبه هاي بعدي كشت برنج را در اختيار دارند. 
آمار ها نشان مي دهد ميزان گردش مالي برنج در ايران 
ســاالنه 50 تا 75هزار ميليارد تومان است. با وجود اين 
حجم از توليد و گردش مالي سيستم توزيع و فروش برنج 
همچنان سنتي اســت و معامات آن به شيوه قديمي 

انجام مي شود. 
همين موضوع موجب شده بخش اصلي سود معامات 
يعني ساالنه چندين هزار ميليارد تومان نصيب واسطه ها 
شود و كشاورزان اغلب كمترين عايدي را از فروش برنج 
داشته باشند. در چنين شرايطي آنطور كه وزير اقتصاد 
اعام كرده قرار است معامات برنج براي نخستين بار به 
شيوه جديد و براساس ساختاري رقابتي و شفاف از طريق 
بورس كاال انجام شود. با اجراي اين روش، ساالنه به جاي 
آنكه چندين هزار ميليارد تومان سود نصيب واسطه ها 

شود، به حساب كشاورزان واريز مي شود.
البته ايــن طرح به موافقت ســازمان بــورس و وزارت 
جهادكشاورزي نياز دارد. درصورت آغاز معامات برنج در 
بورس كاال، كشاورزان مي توانند با استفاده از بسترهاي 
معاماتي بورس كاال، محصوالت خود را با واســطه هاي 

كمتر و به قيمت رقابتي تري بفروشند.

موافقت وزير اقتصاد
فعا وزير اقتصاد گفته با ورود برنج به بورس كاال موافق 
است و از آن حمايت مي كند. فرهاد دژپسند در اين باره 
توضيح داده اســت: خوشــبختانه بررســي هاي اوليه 
صورت گرفته و حتي كارشناســان بورس نيــز از پايانه 
بين المللي صادرات برنج آمل بازديد كرده اند كه رضايت 
آنها را نيز در پي داشــت اما اين موضوع نيازمند بررسي 
دقيق و كار كارشناســي اســت كه روند آن آغاز شده و 

اكنون در حال بررسي همه جانبه است. 
او تأكيد كرد: زيرســاخت هاي خوبي بــراي صادرات و 
همچنين ورود برنج مازندران به بورس به ويژه از طريق 
پايانه صادراتي برنج آمل مهيا شــده كــه اميدواريم در 
كوتاه مدت اين زيرســاخت ها با تمام ظرفيت استفاده 

شود. 
او با بيان اينكه در مرحله نخست وزارت جهادكشاورزي 
بايد اين موضوع را بررســي كند، اضافه كرد: يكي از اين 
مباحث كيفيت است كه ســازمان جهادكشاورزي بايد 
در اين مورد بررســي كند تا برنج مورد نيــاز با كيفيت 
مورد نظر مطابق بــا اســتانداردهاي الزم بورس تامين 
شــود. وزير اقتصاد راهكار جلوگيري از واردات برنج را 
توليد متنوع اين محصول دانست و گفت: برنج مازندران 
به دليل كيفيت مرغوب قيمت بسيار بااليي دارد كه فقط 
در سبد قشر خاصي قرار مي گيرد، الزم است كشاورزان 
براي جلوگيري از واردات برنج محصوالت خود را متنوع 
كنند تا بر سر سفره طيف گسترده اي از مصرف كنندگان 

قرار بگيرد.

بورس كاال آماده است
همزمان با موافقت ضمني وزير اقتصاد براي عرضه برنج 
در بورس كاال، مقامات اين بورس نيز براي آغاز معامات 

برنج در بورس كاال اعام آمادگي كردند.
 اكبر ميرزاپور، مدير توسعه بازار فيزيكي بورس كاال در 
اين باره گفت: بورس كاال آمادگــي الزم را براي حضور 
ايــن كاال در تابلوي معاماتي خــود دارد، اما اينكه چه 
مدت زماني طول مي كشــد تا اين مجوز تأييد شــود، 
بستگي به نهاد هاي متولي اعم از وزارت اقتصاد و وزارت 

جهادكشاورزي دارد.
 او با بيان اينكه نشســت هاي متعددي بين بورس كاال، 
فعاالن بخــش كشــاورزي، فعاالن بخــش خصوصي 
برنج از اســتان هاي گيــان و مازنــدران و نمايندگان 
جهادكشاورزي برگزار شده، تأكيد كرد: حتي اين  امكان 
وجود دارد كه برنج هاي وارداتي هم در بورس كاال مورد 

معامله قرار گيرد.

از زمــان مشــخص 
شــدن نتايــج اوليه 
انتخابــات رياســت 
جمهــوری آمريكا تا 
هفته پيش، قيمت هر 
دالر آمريكا دست كم 
9 هزار تومان، معادل 
28 درصد، افت كرده 

است

تحليلگران می گويند 
ثبــات قيمــت ارز در 
بلندمدت بــه ميزان 
منابــع ارزی بانــك 
مركزی وابسته است و  
اين منابع به اندازه ای 
نيست كه بتواند صرف 
كنترل قيمــت دالر 

شود
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باشــگاه پرســپوليس از فدراســيون فوتبال خواســته ديگر 
محمدحســين زاهدي فرد را به عنوان قاضي مسابقات اين تيم 
انتخاب نكند. زاهدي فرد داور بازي اخير سرخپوشان برابر فوالد 
بود كــه آن پنالتي پرماجرا را اعالم كرد. قبال اســتقاللي ها هم 
به خاطر هند پنالتي ناديده گرفته شده استنلي كي روش در بازي 
با سپاهان همين خواسته را مطرح كرده بودند. به نظر مي رسد 
باشگاه ها از حالت اعتراض پس از هر بازي، به شرايط تعيين داور 
مسابقه ارتقا پيدا كرده اند. بنابراين توصيه مي شود مديران هر 
16تيم ليگ برتري زحمت بكشند و داوران مورد قبول خود را 
براي قضاوت مســابقات معرفي كنند. به اين ترتيب فدراسيون 
مي تواند از ليست مشترك همه تيم ها داور انتخاب كند. اينطوري 
راضي مي شويد؟ در اسپانيا VAR پنالتي رئال را نمي گيرد اين 

همه داستان درست نمي شود. چقدر ادا داريد شما!

چقدر ادا داريد شما!

درست در روزهاي بيماري و بستري شــدن مهرداد ميناوند و 
درحالي كه اين اتفاق به جامعه فوتبال ايران شــوك وارد كرده 
بود، تصاويري منتشر شد از بازارگردي رسول خطيبي در اراك! 
ســرمربي آلومينيوم اراك كه اين تيم را به ليــگ برتر آورده و 
محبوبيت بااليي هم بين مردم شهر دارد، بدون ماسك و تدابير 
بهداشتي در شرايطي عجيب به مالقات با ده ها نفر از هواداران 
پرداخته و با آنها راهي كوچه و خيابان شــده است. اميدواريم 
هميشه كام آلومينيوم و اراكي ها شــيرين باشد، اما واقعا زمان 
فعلي بهتريــن فرصت براي انجــام اين كار بــود؟ مربي با يك 
مجموعه 50 نفري از عوامل تيم در ارتباط است و آلومينيوم هم 
در ليگ برتر حضور دارد؛ خب چرا رعايت نمي كنيد؟ مي خواهيد 

كل ليگ را بخوابانيد؟

بازارگردي؟ االن؟

كال باشگاه بامزه اي است اين ماشين سازي تبريز. از زماني هم كه 
ظاهرا مالكيت باشگاه را از زنوزي به فرد ديگري منتقل كرده اند، 
اتفاقات اين تيم جالب تر شده اســت. به عنوان مثال آنها ابتداي 
فصل وحيد بياتلو را با كلي تبليغات به عنوان جوان ترين سرمربي 
تاريخ ليگ برتر به استخدام درآوردند، بعد از باخت در هفته اول 
قراردادش را تمديد كردند و بعــد از باخت در هفته پنجم حكم 
بركناري اش را زدند. با وجود اين از آن روز به بعد هم ماشين سازي 
رنگ برد را نديده و در6 مســابقه بعدي موفق به كسب پيروزي 
نشده است. به پاس همين عملكرد درخشان نيز سعيد اخباري از 
سرمربي موقت به سرمربي دائم ارتقا يافت. خالصه منتظر هستيم 

ببينيم اين بار حكم مديران ماشين چند هفته دوام مي آورد.

باشگاه بامزه

بين همه اعتراض هــا بعد از بازی پرســپوليس و فوالد، از همه 
جالب تر انتقاد جواد نكونام از گزارشگر بازی بود. سرمربی فوالد 
كه گزارشگر ناشناخته مسابقه را »بچه« خطاب كرد، مدعی شد 
او جانب پرسپوليس را گرفته است. خب البته چنين تشخيصی 
دشوار است و شايد صرفا از اصرار گزارشــگر روی اشتباه بودن 
پنالتی فوالد نشات گرفته باشــد. به هر حال به قول فرنگی ها از 
داخل هواپيما هم می شــد فهميد كه زاهدی فرد در اعالم اين 
پنالتی دچار اشتباه شده است. به عالوه اعتراض نكونام در حالی 
است كه سال هاست پرسپوليســی ها و استقاللی ها از عملكرد 
يكطرفه گزارشگران مراكز استان ها شاكی هستند. انصافا اشاره 
گزارشگر تهران به اين كه مثال »همه چيز از شوت احمد شروع 
شد« مقابل جانبداری برخی رفقا در استان ها فقط يك شوخی 

بچگانه است.

به بی طرفی گزارشگران استانی ببخش!

نكته بازي

استقالل صدرنشــين ليگ اســت اما طي همين 
هفته هايي كــه منتهي به صدرنشــيني اين تيم 
شــد، محمود فكري و كادرش انتقادات زيادي را 
تحمل كرده اند. كيفيت بازي هاي اســتقالل براي 
كارشناســان و برخي هــواداران به انــدازه كافي 
قانع كننده نبوده اســت. البته استقالل هنوز تيم 
كاملي نيست و برخي از انتقادات نسبت به اين تيم 
پايه و اساس منطقي دارند با وجود اين اما آناليزها 
نشان مي دهند استقالل از لحاظ كيفيت فني هم تا 
اين مقطع از ليگ بهترين تيم بوده و با شايستگي 
در صدر جدول قرار گرفته است. براساس امتيازات 
و نمرات سايت مرجع متريكا، تيم استقالل باالتر 
از گل گهر، پرسپوليس و سپاهان بهترين تيم ليگ 
تا پايان هفته يازدهم بوده اســت. به نظر مي رسد 
از ميان همه صحبت هايي كه فكري در پاســخ به 
انتقادات مطرح كــرده بايد اين جملــه را از همه 
جدي تر گرفت كه: »مگر بقيه تيم ها كهكشــاني 

بازي مي كنند كه از سبك بازي ما اين همه انتقاد 
مي شود؟«

بردنتراكتور،سبقتازگلگهر
طبق امتيازات فني كه ســايت متريــكا در پايان 
هر بازي به تيم هــا و بازيكنان مي دهــد، تا هفته 
قبل گل گهر بهتريــن تيم ليگ بود و اســتقالل، 
پرسپوليس و ســپاهان پشت ســر اين تيم قرار 
داشــتند. در هفته يازدهم گل گهر با آلومينيوم به 
تساوي بدون گل رسيد و امتياز 7 از 10 را دريافت 
كرد. درعوض اســتقالل با ارائه يكــي از بهترين 
نمايش هاي خود در طول ايــن فصل به نمره 7.8 
از 10 رســيد. باتوجه به اين نمــرات، تيم محمود 
فكري باالخــره بعد از 11هفتــه از تيم قلعه نويي 
سبقت گرفت و با ميانگين نمره7.28 در صدر قرار 
گرفت. گل گهر نيز بــا ميانگين نمره7.24 دومين 
تيم برتر ليگ از لحاظ فني بوده اســت. در همين 
هفته پرســپوليس با فوالد بازي كرد كه نمره هر 

دو تيم در پايان اين بازي 7.4 بود. بعد از اين بازي 
پرســپوليس با ميانگين نمره 7.22در رتبه سوم 
باقي ماند و فوالد با 7.17 به پله پنجم رسيد. تيم 
چهارم هم سپاهان است كه به طور ميانگين در هر 
بازي نمره7.19 را دريافت كرده اســت. براساس 
اين نمرات، تيمي كه در جدول عملكرد فني خيلي 
پايين تر از جدول امتيــازات ليگ قرار گرفته نفت 
آبادان اســت. اين تيم از لحاظ فني با نمره7.08 
از 10تيم ششــم ليگ اســت اما در جدول اصلي 
ليگ رتبــه دوم را دارد. در واقع نفــت آبادان تيم 
خوش اقبالي بوده و بيش از شايســتگي فني اش 

امتياز جمع كرده است.
دومينحمله،دوميندفاع

اما در مورد اســتقالل مي توان بــه برخي از نقاط 
قوت اين تيم نسبت به ســاير رقبا نيز اشاره كرد. 
آبي پوشان از لحاظ گل زده بعد از سپاهان دومين 
تيم ليگ هســتند. از لحاظ گل هــاي خورده نيز 

استقالل بعد از پرسپوليس دومين تيم موفق ليگ 
محسوب مي شود. آبي ها در هر بازي 11.5بار شوت 
زده اند كه دومين آمار برتر اين بخش بعد از گل گهر 
بوده است. نرخ تبديل شوت به گل در تيم استقالل 
12.7 بوده كه بعد از پيكان، سپاهان و نفت آبادان 
چهارمين حدنصاب خوب فصل جاري بوده است. 
آبي پوشان طي 11بازي 6بار كلين شيت كرده اند 
كه بهترين ركــورد در ميان تمامي تيم هاســت. 
بعد از اســتقالل، 6تيم مختلف با 5كلين شيت در 
تعقيب آبي ها هستند كه از ميان آنها پرسپوليس 
با 2بازي كمتر، شانس بيشــتري براي رسيدن به 
اســتقالل دارد. خالصه اينكه آمارهاي استقالل 
شگفت انگيز نيســت اما براي صدرنشيني اين تيم 
در پايان 11هفته كفايــت مي كند. محمود فكري 
به نكته درستي اشــاره كرده است؛ شايد استقالل 
هنوز تيم كامل و بي نقصي نباشــد اما ساير تيم ها 

هم شرايط شان بهتر از اين تيم نيست.

آيا رونالدو بهترين گلزن تاريخ است؟
بونوچي چندي پيش به طعنه گفته بود: »در هر بازي بايد يك ركورد جديد كريســتيانو 
رونالدو را جشن بگيريم.« اين اتفاق در سوپرجام ايتاليا هم افتاد و كريستيانو با گلي كه در 
برد 2 هيچ و قهرماني اين جام به ثمر رساند نام خود را به عنوان بهترين گلزن تاريخ فوتبال 
ثبت كرد. او چند روز پيش از ركورد 757گل زده عمر پله عبور كرده بود و حاال نوبت يوزف 
بيتسان )بيكان( چك تبار بود كه ركوردش را به اسطوره پرتغالي تقديم كند. تعداد گل هاي 
رونالدو به عدد 760 رسيده اســت؛ 102گل براي تيم ملي، 450گل براي رئال مادريد، 
85گل براي يوونتوس، 118 تا براي منچستريونايتد و 5گل براي اسپورتينگ ليسبون. 
پله و باشگاه سانتوس تعداد گل هاي عمر اين بازيكن را نه 757 بلكه 1282 )تا 1285( گل 
اعالم كرده اند كه البته بخشي از آنها در قالب تيم ارتش يا تيم هاي منتخب استاني بوده و 
از نظر فيفا رسميت ندارد. حاال فدراسيون فوتبال چك هم به استناد سايت فدراسيون آمار 
و تاريخ فوتبال كه البته يك نهاد رسمي نيست ادعا كرده كه تعداد گل هاي بيتسان 759 
نيست بلكه 821گل بوده است. چيزي كه مشخص است اين است كه رونالدو ركورد هر دو 
را رد كرده. مسي هم شايد به زودي از هر دو عبور كند. بازيكن آرژانتيني با 719گل، براي 
زدن ركورد 2اسطوره برزيلي و چك تبار كمين كرده است. تعداد جام هاي كريستيانو هم به 

۳۳ رسيد كه 14تاي آن ازجمله ۳ليگ قهرمانان در ۳0سالگي به بعد به دست آمده است.
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   همه عليه
 سوپرليگ اروپا

  قـتلگاه 
 كوپا دل ري

هفته گذشته فلورنتينو پرس با رونالدو در تورين ديدار كرد 
اما اين يك اتفاق رد گم كني بود. دليل اصلي حضور رئيس 
رئال مادريد در ايتاليا مالقات با آنيلي، همتاي يوونتوسي اش 
بود. آنها احتماال براي سوپرليگ اروپا كه چند سالي است 
وسوسه پرس و دوستان اوســت به گفت وگو پرداخته اند. 
سوپرليگ اروپا طرحي است كه براســاس آن باشگاه هاي 
بزرگ قاره به  جاي حضور در ليگ هاي داخلي در اين ليگ 
به بازي مي پردازند. منتقدان مي گويند اين اتفاق باعث افت 
ليگ هاي داخلي و زيان به باشــگاه هاي كوچك و متوسط 
مي شود و فوتبال رو به ورشكستگي مي رود. همان اتفاقي 
كه با ليگ سراســري براي ليگ باشــگاه هاي تهران افتاد. 
فيفا و يوفا شــديدا با اين طرح مخالفند. فيفا در بيانيه اي 
بازيكنان را تهديد كرد كه در صورت راه اندازي چنين ليگي 
هركس در آن بازي كند از حضور در ساير مسابقات ازجمله 
جام جهاني محروم مي شود. حتي زمان تقريبي آغاز اين ليگ 
از سپتامبر2022 تعيين و اسپانسر آن كه يك بانك آمريكايي 
به  نام جي پي مورگان وال استريت است با بودجه 4.5ميليارد 
يورويي مشخص شده است. فيفا و يوفا براي همين احساس 
خطر و بيانيه صادر كرده اند. وسوسه مالي به حدي است كه 
باشگاه ها ممكن است خطر تحريم از سوي فيفا و يوفا را هم به 
جان بخرند و از زيرمجموعه اين دو نهاد بيرون بيايند. حتي 
اتحاديه اروپا هم در موضعي رسمي با اين توجيه، سوپرليگ 
را رد كرد: »هيچ فضايي براي عــده قليلي كه مي خواهند 
طبيعت فوتبال اروپا را تغيير بدهنــد و نظم فعلي را بر هم 
بزنند، وجود ندارد. اينكه فوتبال اروپا در خدمت ثروتمندان و 
قدرتمندان باشد، با سبك زندگي اروپايي همخواني ندارد.«

    بارســلونا به زحمت و در 120دقيقه موفق شد تيم 
گمنامي كه در مرحله قبلي جام حذفي اسپانيا اتلتيكو 
مادريد را حذف كرده بود يعني كورنيا را ببرد و به جمع 
16تيم صعــود كند. ديروز ظهر قرعه كشــي مرحله 
يك هشتم هم برگزار شد و بارســلونا در اين مرحله به 
قرعه رايو وايكانو خورد. بارسا در بازي با كورنيا 2پنالتي 
از دست داده بود. رئال مادريد يك شب زودتر به تيمي 
دسته سومي به نام آلكويانو كه در وقت اضافه 10 نفره 
هم شده بود 2 بريك باخت. اين پنجمين باري بود كه 
رئال توسط يك تيم دسته سومي از كوپا دل ري كنار 
زده مي شد. رئال كه روزهايي بحراني را سپري مي كند 
امشب با آالوس پايين جدولي بازي دارد و تجربه نشان 
داده زيدان به تيم هاي پايين امتياز مي دهد. شــرايط 
به گونه اي است كه ممكن است در تابستان زيدان جاي 
خود را احتماال به مارچلو گاياردو كه االن ســرمربي 
ريورپالته اســت بدهد و يا آلگري و ناگلزمان. زيزو در 
طول كمتر از يك هفته 2 جام را از دست داد. سرمربي 
فرانسوي ستاره ها و پديده هاي زيادي را در مادريد تلف 
كرده كه آخرين آنها اودگارد است كه به زودي قرضي 
به آرسنال مي رود. اودگارد چهاردهمين قرباني است؛ 
پس از موراتا، كواچيچ، براهيم، سبايوس، تئو ارناندس، 
رگيلون، يوويچ، يورنته، بيــل، خامس، ماريانو، كوبو، 
مايورال و احتماال ايســكو. اينها قرار بود حال و آينده 
باشگاه باشــند اما زيدان 6سال اســت با يك تركيب 
ثابت بازي مي كند كه تنها مندي و كورتوا به آن اضافه 

شده اند.

پزشكانميناونداميدوارشدند
هرچند حال مهرداد ميناوند هنوز وخيم است اما روز گذشته باالخره 
يك خبر اميدوار كننده درخصوص او رسانه اي شد. اميرحسين لطفي، 
رئيس دپارتمان ICU بيمارســتان الله درخصوص آخرين وضعيت 
ميناوند گفته است: »وضعيت اكسيژن ميناوند باثبات شده و اميدواري 
به بهبودي او افزايش يافته است. صبح پنجشنبه شرايط خيلي ناپايداري 
داشت و سطح اكسيژن حدود 60-50 بود اما با جراحي اورژانسي و باز 
كردن يك راه تنفسي جديد و شست وشــوي ريوي، ريه او پاكسازي 
شد. هم اكنون سطح اكسيژن بين 85 تا 90 رسيده است. درباره آينده 
افراد پيش بيني كردن كار علمي نيست اما امروز نسبت به ديروز خيلي 

اميدوارتر هستيم.«

ژاپنالمپيكرابرگزارميكند
افزايش مبتاليان به ويروس كرونــا در ژاپن و اعالم وضعيت اضطراري در 
شهرهاي توكيو، اوزاكا، آيچي و فوكوكا باعث شــده تا بار ديگر شايعاتي 
درخصوص لغو رقابت هاي المپيك رسانه اي شود. روزنامه تايمز انگليس 
در همين رابطه گزارش داده ژاپني ها به اين نتيجه  رسيده اند كه بازي هاي 
المپيك2020 را برگزار نكنند و آماده گرفتن ميزباني بازي هاي20۳2 شوند. 
با اين حال دولت ژاپن از طريق مانابو ساكاي، معاون دبير هيأت وزيران اين 
كشور در كنفرانسي مطبوعاتي مدعي شده اين خبر واقعيت ندارد و بازي ها 
طبق برنامه در تابستان2021 برگزار خواهد شد. توماس باخ، رئيس كميته 
بين المللي المپيك نيز خبر تايمز را رد كرده و گفته است: »ما تا اين لحظه 
هيچ دليلي نداريم كه باور كنيم بازي هاي المپيك توكيو در 2۳جوالي )اول 

مرداد1400( در ورزشگاه المپيك توكيو افتتاح نمي شود.« 

خبركوتاه

بهروز رســايلي|دريكيازمســابقاتهفتهدوازدهمليگبرتر،
استقاللامروزبهمصافسايپاميرود.آبيهابعدازگريزازشكست
برابرپرسپوليسدرداربيتهران،موفقبهكسببرتريارزشمند
برابرتراكتورشدندوحاالباتيمبسيارسختكوشابراهيمصادقي
مصافخواهندداد.پيروزيدراينبازيامابرايشاگردانمحمود

فكريميتواندحكميكتيروچندنشانراداشتهباشد.

حفظصدر،فراترازمعدلقهرماني
استقالل پارســال به لطف انجام بازي هاي بيشتر نســبت به رقبا براي 
مدت كوتاهي به صدر جدول رده بندي صعود كرد، اما صدرنشيني امروز 
آنها حقيقي است. حتي اگر پرسپوليس 15امتيازي همين حاال 2بازي 
عقب افتاده اش را با پيروزي پشت سر بگذارد، باز به استقالل 22امتيازي 

نخواهد رســيد. بنابراين تيم فكري هرگز حاضر نيســت اين موقعيت 
دشوار به دست آمده را در بازي خانگي با سايپا از دست بدهد. استقالل 
با برتري در اين مسابقه از 12بازي صاحب 25امتياز خواهد شد كه حتي 
از ميانگين الزم براي كسب عنوان قهرماني يعني 2 امتياز در هر مسابقه 
هم بهتر است. اگر استقالل امروز بلغزد، نفت آبادن روز دوشنبه فرصت 
خواهد داشت با برتري برابر سپاهان صدر را پس بگيرد. نفت هر 5 بازي 
خانگي قبلي اش را برده و اين ششمين ميزباني آنها در ليگ بيستم است.

بازپسگيريعنوانبهترينخطحمله
استقالل فصل گذشته با 55گل زده صاحب عنوان بهترين خط حمله 
ليگ نوزدهم شد؛ آنچه در حضور شيخ دياباته، مهدي قائدي و ارسالن 
مطهري اصال عجيب و دور از انتظار نبود. با اين حال فصل جديد براي 
خط حمله آبي ها خوب شروع نشد. دياباته مصدوم بود و تازه نخستين 
گل هايش را هفتــه يازدهم برابر تراكتور به ثمر رســاند، موتور مهدي 
قائدي هم دير روشن شد. هم اكنون اســتقالل با 16گل زده پشت سر 
ســپاهان 17گله صاحب دومين خط حمله برتر ليگ اســت. بازي با 
سايپا مي تواند به اين تيم فرصت بدهد عنوان برترين خط حمله را در 

همين هفته پس بگيرد. اســتقالل پارسال در هر بازي به طور ميانگين 
1.8۳گل زده بود كه اين آمار تا پايان هفته يازدهم امسال 1.45كاهش 

يافته است.
انگيزههايفردي

بين بازيكنان استقالل دست كم 2 انگيزه فردي شاخص براي درخشش 
برابر سايپا وجود دارد. نفر اول مهدي قائدي است كه در 4 بازي پياپي 
براي آبي ها گلزني كرده و حاال به دنبال گل زدن در پنجمين مســابقه 
متوالي است. اين شايد بخشي از مســير يك ركورد انفرادي عجيب و 
غريب در فوتبال ايران باشــد، اما اگر اينطور نباشــد هم اين گلزني ها 
قائدي را به گادوين منشا و شهباززاده 9گله در كورس آقاي گلي نزديك 
خواهد كرد. نفر دوم هم رشيد مظاهري است كه اگر هفته گذشته آن 
گل را از محمــد عباس زاده نمي خورد، تعداد كلين شــيت هايش را به 
عدد 6مي رساند و با 2بازي كمتر نسبت به رقبا از اين حيث صدرنشين 
مي شــد. هم اكنون مظاهري، لك، اخباري و پورحميدي از آلومينيوم 
اراك با 5كلين شيت كنار هم ايستاده اند و شايد گل نخوردن رشيد در 

اين بازي او را در پايان هفته دوازدهم يكه تاز كند.

  يك تير و چند نشان
اهدافويژهاستقاللازبازيباسايپا

استقاللازپليآفپريد
سيدبندي تيم ها در ليگ قهرمانان 

آسيا؛ پرسپوليس به الدوحيل، الهالل 
و السد نمي خورد

چند روز بعد از برتري مقابل تراكتور و يك صدرنشيني 
قاطع در ليگ بيســتم، خبــر خوب بعــدي براي 
استقاللي ها از راه رسيد و اين تيم مستقيما به مرحله 
گروهي ليگ قهرمانان آســيا راه يافــت. با توجه به 
ســهميه 2+2 ايران در ليگ قهرمانان، استقالل قرار 
بود در پلي آف اين ليگ براي صعود به مرحله گروهي 
به مصاف العين امارات بــرود. اما با عدم صدور مجوز 
حرفه اي سازي براي نماينده تركمنستان، شاگردان 
محمود فكري بدون بازي پلــي آف مجوز حضور در 
مرحله گروهي را به دســت آوردند. با حذف نماينده 
تركمنستان و احتساب نيم سهميه اين كشور براي 
ايران، حاال استقالل به صورت مســتقيم در مرحله 
گروهي ليگ قهرمانان آسيا در فصل2021 حضور پيدا 
خواهد كرد و سهميه ايران به ۳+1 ارتقا يافته است. 
حاال اين فوالد است كه بايد به جاي استقالل به مصاف 
العين امارات برود. مرحله گروهي اين مســابقات در 
فروردين و ارديبهشــت1400 به صورت متمركز در 
يك كشور برگزار خواهد شد و قرعه كشي نيز در روز 
8بهمن ماه براساس ســيدبندي زير انجام مي شود. 
چنان كه مي بينيد پرسپوليس، تراكتور و استقالل 

به ترتيب در سيدهاي يك تا ۳ قرار دارند.
تيمهايســيداول: الدوحيل قطــر - الهالل 
عربستان - پرسپوليس ايران - شارجه امارات - السد 

قطر
تيمهايسيددوم: النصــر عربستان - تراكتور 
ايران - شــباب االهلي امارات - الريان قطر - االهلي 

عربستان
تيمهايسيدسوم:پاختاكور ازبكستان - الوحده 
امارات - اف سي گواي هند - استقالل ايران - استقالل 

تاجيكستان
تيمهايسيدچهارم: الشــرطه عراق و 4تيم 

برنده پلي آف

دياباتهشاگرداينزاگيميشود؟
شيخ دياباته، مهاجم اهل مالي استقالل و آقاي گل 
فصل گذشــته فوتبال ايران، تنها چند روز بعد از 
درخشــش مقابل تراكتور با يك  پيشنهاد جديد 
و جذاب از ســريA ايتاليا روبه رو شــده است. 
اينطور كه فوتبال نيوز ايتاليا خبر داده، مسئوالن 
باشگاه بنونتو پس از ناكامي در جذب مهاجمان 
موردنظرشــان براي تقويت خــط حمله، به فكر 
جذب شيخ دياباته افتاده اند؛ مهاجمي كه در فصل 
18-2017، به صورت قرضي از عثمانلي اســپور 
به بنونتو آمد و در 11 بــازي 8 گل براي اين تيم 
به ثمر رســاند. هرچند آمار فوق العاده دياباته در 
سال2018 نتوانست جلوي سقوط بنونتو به سري
B را بگيرد، اما مســئوالن اين تيم در دوره جديد 
اميدوارند مهاجم استقالل مشكل گلزني اين تيم را 
حل كند. بد نيست بدانيد بنونتو كه درحال حاضر 
تيم يازدهم سريA است و  ۳ بازي از 4 بازي آخرش 
را باخته اســت، با 21 گل زده در 18 بازي، در بين 
1۳ تيم ابتدايي جدول صاحب بدترين خط حمله 
بوده است. بد نيست بدانيد هدايت بنونتو در اين 
فصل برعهــده فيليپو اينزاگي 
بوده و اين خودش يك جذابيت 
براي شــيخ به حساب خواهد 
آمد. البته خيلــي بعيد به نظر 
مي رسد استقاللي ها كه 
حــاال تيم شــان روي 
دورافتاده و اميد زيادي 
به قهرمانــي ليگ برتر 
پس از ســال ها دارند، با 
جدايي مهاجم تيم شان 
موافقت كنند؛ مهاجمي 
كه تا پايــان اين فصل با 
آبي ها قرارداد دارد. به هر 
حال، آبي ها پيش از اين 
با انتقال مهدي قائدي 
بارها مخالفت كرده اند 
و حــاال پيش بينــي 
مي شود پيشنهاد تيم 
ايتاليايي بــه دياباته را 

هم رد كنند.

فوتبال ايران

كوتاه تر از گزارش

هفتهدوازدهمليگبرتر

گل گهرسيرجان-تراکتور

استقالل-سايپا

شنبه4بهمن

آلومينيوم اراک -پرسپوليس
ماشين سازی تبريز-فوالد

صنعت نفت آبادان-سپاهان

دوشنبه6بهمن

15:00

15:00

16:00

16:45

   فكري راست مي گفت
  هيچ تيمي كهكشاني نيست

استقاللبانمرهفني7.28باالترازگلگهر)7.24(
وپرسپوليس)7.22(بهترينتيمليگبودهاست
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دونالد ترامپ دو سال پس از حضور در 
كاخ سفيد، امضاي خروج از برجام را زير گردشگري

توافقي گذاشت كه به مدت بيش از يك 
دهه قدرت هاي جهان براي به ســرانجام رسيدن آن با 
ايران تالش كردند. اما اين پايــان ماجرا نبود. ترامپ 
حتي فشار حداكثري عليه ايران را به حوزه گردشگري 
نيز كشاند و با امضاي فرمان مهاجرتي، سفر ايراني ها به 
آمريكا را ممنوع و پس از آن شهروندان آمريكا و اتباع 
ديگر كشورها را كه به ايران سفر می كردند در فهرست 

رد صالحيت شدگان براي سفر به آمريكا قرار داد.
پس از اين اقدام بود كه تورهاي مسافرتي اروپا، آمريكا 
و آسيا به مقصد ايران لغو شــدند و سايت هاي جهاني 
خدمات سفر، ايران را در فهرست سياه خدمات رساني 
خود قــرار دادند. نتيجه تصميم ترامــپ خروج اروپا، 
آمريكا و آســياي شــرقي و جنوب شــرقي از مسير 
گردشگري ايران بود؛ چون اتباع آن كشورها از ترس 
برخورد قهري آمريكا درصورت سفر به ايران، تورهاي 

گردشگري به مقصد ايران را كنسل كردند.
براســاس برآوردها فرمان مهاجرتي ترامپ و تصميم 
او به تحريم صنعت گردشــگري ايران، ساالنه از ورود 
33هزار توريســت اروپايي، آســيايي و آمريكايي به 
ايران جلوگيري كرد و ارزآوري صنعت گردشــگري 
ايران از محل ورود گردشــگران خارجي را ساالنه به 
ميزان 165ميليون يورو كاهش داد. بدين ترتيب طي 
3سال ايران از 99هزار گردشگر ورودي محروم شد و 
495ميليون يورو از ارزآوري اين صنعت را از دست داد.

اكنون جو بايدن، رئيس جمهــوري جديد آمريكا در 
نخستين روز از رياست جمهوري  اش فرمان مهاجرتي 
ترامپ را كه ســفر ايراني ها به آمريكا را ممنوع كرده 
بود، لغو كرد و انتظــار مي رود با ايــن تصميم، ديگر 
اقدامات ترامپ در تحريم صنعت گردشــگري ايران 

نيز ملغي شود.

تأثير منفي فرمان ترامپ بر گردشگري ايران 
حرمت اهلل رفيعي، رئيس انجمن صنفي دفاتر خدمات 
مســافرت هوايي و جهانگردي ايران درخصوص لغو 
فرمان مهاجرتي ترامپ توسط بايدن و تأثير اين تصميم 
در كاهش محدوديت ها بر صنعت گردشگري ايران به 
همشهري مي گويد: فرمان مهاجرتي ترامپ ديوانگي 
بود كه آثار بدي نيز بر صنعت گردشگري ايران داشت.

به گفته او، فرمان مهاجرتي ترامپ منجر به لغو تورهاي 
اروپا و برخي ديگر از كشورها به مقصد ايران شد؛ چون 
افرادي كه به ايران ســفر مي كردند ديگر قادر به سفر 
آسان به آمريكا نبودند. اما اكنون با لغو فرمان مهاجرتي 
ترامپ توسط بايدن مي توان به بازگشت رونق بيشتر به 

گردشگري ايران اميدوار بود.

براســاس آماري كــه رئيس انجمن صنفــي دفاتر 
خدمات مســافرت هوايي و جهانگــردي ايران به 
همشــهري ارائه كرده اســت، تصميم ترامپ البته 
نتوانست ايران را از درآمدهاي گردشگري در دوران 
امضاي فرمان مهاجرتي محروم كند؛ چون بازارهاي 
جديد جايگزين بازارهاي زير فشار فرمان مهاجرتي 
ترامپ شد و عمان، كويت، بحرين و روسيه جايگزين 
بازارهاي اروپا، آمريكا، آسياي شرقي و جنوب شرقي 
شدند كه بيشتر از گردشگران آن كشورها در ايران 

هزينه كرده اند.
او تأثير حضور گردشــگران اروپايي و آمريكايي در 
ايران را مسير سريع مقابله با ايران هراسي دانست و 
گفت: حضور گردشگران اروپايي در ايران سهم زيادي 
در كاهش ايران هراســي در جهان داشت كه فرمان 
مهاجرتي ترامپ و تصميــم او در اعمال محدوديت 
سفر به ايران موجب شد كشورهاي اروپايي تورهاي 
خود به مقصد ايران را به طور كامــل منحل كنند و 
ايران ســاالنه 33هزار گردشــگر خارجي خود را از 

دست بدهد.
او گفت: فرمان ترامپ حتي منجر به سختگيري برخي 
ســفارتخانه ها براي صدور رواديد براي ايراني ها شد. 
مراودات گردشگري كاهش يافت و حتي حساب هاي 
شــركت هاي خدمات مسافرتي در كشــورهاي مبدأ 
مسدود شد كه فعاالن بازار سفر اميدوارند با برداشته 
شدن محدوديت هاي مسافرتي با ايران اين حساب ها 
بار ديگر فعال شوند و جذب گردشگران از مسير اروپا، 
آمريكا و كانادا كه با صــدور فرمان مهاجرتي ترامپ و 
اعمال محدوديت هاي او بر بخش گردشــگري ايران 

سخت شده بود، تسهيل شود.

تأثير مثبت بر صنعت گردشگري ايران
غالم حيدر ابراهيم باي ســالمي، عضو شوراي عالي 
ميراث فرهنگي و گردشگري و رئيس مؤسسه انجمن 
علمي گردشگري ايران نيز در گفت وگو با همشهري 
با اعالم اينكه تحريم هاي بين المللي تأثير مستقيم 
و معناداري بر صنعت گردشــگري ايران داشــت، 
درخصوص تصميم جو بايدن، رئيس جمهوري جديد 

آمريكا در لغو فرمان مهاجرتي ترامپ گفت: فرمان 
مهاجرتي ترامپ و تحريم هاي او در موضوع سفر عليه 
ايران، محدوديت هاي شــديدي براي اتباع آمريكا، 
اروپا و آسيا كه به ايران سفر مي كردند، ايجاد كرد و 
حتي با فرمان مهاجرتي او افرادي كه به ايران سفر 
كرده بودند چك مي شدند و بايد براي سفر مجدد به 
آمريكا دوباره ويزا مي گرفتند. به همين دليل اتباع 
اين كشــورها ترجيح مي دادند به ايران سفر نكنند. 
پس قطعا لغو فرمان مهاجرتي ترامپ توسط بايدن در 

صنعت گردشگري ايران تأثير مثبت دارد.
ابراهيم بــاي ســالمي بــا اعــالم اينكــه ايجــاد 
محدوديت هاي ســفر به ايران توسط ترامپ موجب 
شد در 4ســال گذشــته فقط برخی شــهروندان 
كشورهاي همسايه در قالب سفرهاي زيارتي به ايران 
سفر كنند، افزود: با اقدام بايدن به منظور لغو فرمان 
مهاجرتي ترامپ و برداشته شــدن محدوديت هاي 
سفر عليه ايران، گردشــگري ايران از فشار كمتري 
برخوردار شده و موجب تسهيل در ورود گردشگران 

خارجي به ايران مي شود.

برچيدن سد راه سفر به ايران
اميرپويان رفيعي شــاد، رئيس انجمن صنفي دفاتر 
خدمات مسافرتي استان تهران نيز در واكنش به لغو 
فرمان مهاجرتي ترامپ توسط بايدن، رئيس جمهوري 
جديد آمريكا به همشــهري گفت: اگرچه رفتارهاي 
آقاي بايــدن در قبال ايــران هنوز قابــل پيش بيني 
نيســت، اما مي توان تأثير تصميــم او در لغو فرمان 
مهاجرتي ترامپ عليه ايران را در نمايشگاه بين المللي 
گردشــگري آي.تي.بي آلمان كه  ماه آينده به صورت 

مجازي برگزار مي شود، رصد كرد.
او گفت: گيروداري كه ترامپ با فرمان مهاجرتي خود 
براي صنعت گردشگري ايران ايجاد كرد، مانع سفر 
بسياري از اتباع كشورهاي مختلف به ايران شد و حاال 
كه جو بايدن اين فرمان را ملغي كرده است، مي توان 
اميدوار بود سد راه گردشگران خارجي كه به آمريكا 
نيز مسافرت مي كردند براي ســفر به ايران برچيده 

شود كه پيامد مثبتي براي گردشگري ايران دارد.

توقف فرمان تحريم گردشگري ايران 
  بايدن فرمان ترامپ براي ممنوعيت سفر ايراني ها به آمريكا را ملغي كرد 

   رئيس انجمن صنفي خدمات مسافرتي ايران: ترامپ مانع حضور 33هزار گردشگر ساالنه از اروپا و آمريكا به ايران شد
   عضو شوراي عالي ميراث فرهنگي و گردشگري: لغو فرمان مهاجرتي ترامپ، فشار بر صنعت گردشگري ايران را كاهش مي دهد 

خبرهای كوتاه

 محمد باريكاني
خبرنگار

 سيدمحمد فخار
خبرنگار

دوام هوای پاک کم است
 آلودگي هوا از امروز به آسمان شهرها بازمي گردد 

 پس از ده ها طرح و قانون بر زمين مانده، برنامه جامع اقدام ملي كاهش آلودگي هوا رونمايي شد

 موج آلودگي هوا در بهمن ماه از امروز 
در كالنشهرهاي كشور آغاز مي شود آلودگي هوا

و تا آخرين ساعات وقت چهارشنبه 
8بهمن ادامه مي يابد. افزايش غلظت آالينده ها در 
شرايطي است كه هنوز راه حل اول و آخر در عرصه 

مديريت آالينده هاي هوايي، باد و باران است.
در پي خروج ســامانه بارشــي كه 2روز در كشور 
فعال بود و آسمان شهرها را بهبود بخشيد، سازمان 
هواشناســي از برقراري پايداري جوي از امروز و 
افزايــش غلظت آالينده ها در شــهرهاي صنعتي 
و پرجمعيت خبــر داد. بدين ترتيب تا 8بهمن ماه 
آسمان بيشــتر مناطق كشــور صاف خواهد بود 
و انتظار مــي رود غلظت آالينده ها در شــهرهاي 

پرجمعيت افزايش يابد.
به گزارش همشهري، پيش بيني هاي پايگاه جهاني 
هواشناســي نشــان مي دهد هواي تهران، كرج، 
اصفهان، قم، اهواز، تبريز،  مشهد و اراك به سرعت با 
تجمع آالينده هاي جوي مواجه مي شود تا آلودگي 
هوا در بهمن ماه نيز مهمان شهرهاي بزرگ كشور 
شود. پيش بيني هاي بلندمدت هواشناسي، پيش 
از اين در آبان ماه امســال مشــخص كرده بود كه 
آلودگي هوا تا هفته هاي پاياني بهمن ماه در كشور 
باقي اســت و پايداري جوي در زمستان كم بارش 

ادامه خواهد يافت.
هواي يك ســوم روزهاي ســال جاري در تهران و 
شهرهاي بزرگ آلوده بود. پس از دوره هاي سخت 
و فزاينده آلودگي هواي دي ماه، در هفته جاري نيز 
آالينده ها به تهران بازمي گردند و تا 8بهمن ماه در 

آسمان پايتخت مي مانند.
پيش بيني هاي پايگاه جهاني هواشناســي نشان 
مي دهد در پي رســيدن شــاخص آلودگی هواي 
ظهر روز جمعه به هواي پاك، روند آلودگي هواي 
تهران آغاز شد تا با رشــد تدريجي پايداري جوي 
و كاهش شــدت وزش باد، شــرايط مناسب براي 
تجمع آالينده ها فراهم شود. بدين ترتيب از امروز 
با افزايش تردد خودروهاي آلوده، افزايش غلظت 
آالينده ها و كاهش كيفيت هوا پيش بيني مي شود. 
همچنيــن طــي روز از ميزان تندي باد كاســته 
خواهد شد تا امشب با افزايش ترافيك شامگاهي و 
حاكميت جو آرام، وضعيت ناسالم براي گروه هاي 
حساس در برخي مناطق پرتردد تثبيت شود. اين 
روند تا پايان روز چهارشنبه ادامه خواهد يافت تا 
هفته آلوده تهران درپيش باشــد. آلودگي هوا در 
شهر مشهد نيز همچنان ادامه دارد. اصفهان هم كه 
ديروز )جمعه( شرايط سالم را پشت سر گذاشت از 

امروز بار ديگر آلوده مي شود.

برنامه بازي
آلودگي هوا سال هاست در كشــور ما وجود دارد 

و براي مقابلــه با آن بارها و بارهــا مصوبه و قانون 
و دستور العمل تدوين شده اســت. پس از برنامه 
بهمن96 با عنوان برنامه نوســازي ناوگان تهران و 
شهرها، تصويب قانون هواي پاك در ارديبهشت97 
و به روزرساني برنامه نوســازي ناوگان در آذر98، 
آخرين برنامه كشوري به »برنامه جامع اقدام ملي 
كاهش آلودگي هوا« بازمي گــردد كه 5روز پيش 
توسط سازمان حفاظت محيط زيست رونمايي شد. 
آخرين برنامه قرار است براي نخستين بار به بررسي 
منابع انتشــار آلودگي هوا در همه كالنشهرهاي 
درگير با اين پديده شــوم بپردازد. تهران تاكنون 
توانسته 2نسخه از اين منابع را تحت عنوان »سياهه 
انتشار منابع آالينده« در سال هاي 92 و 96 تهيه 
كند، اما هيچ شهر ديگري در اين امر قدم برنداشته 
و برنامه جديد ســازمان حفاظت محيط زيســت 
درواقع، برداشتن نخســتين گام براي شناسايي 

جنس آلودگي هواي كالنشهرهاي كشور است.

جزئيات برنامه جديد
براساس جزئياتي كه به تازگي در اختيار همشهري 
قرار گرفته، »برنامه جامع اقدام ملي كاهش آلودگي 
هوا« با بررسي الگوي رفتاري متفاوت كالنشهرها 
در منابع آالينده، قرار است به موازات سياهه انتشار 
طرح كنترل بخارات بنزين در تمام شهرها پيگيري 
شود. دغدغه هاي متفاوت در هر شهر براي منابع 
ثابت و متحرك مي تواند راه حل هــاي متفاوت و 
متمايزي براي كاهش آلودگي هوا داشــته باشد. 
براي نمونه در شهر كرج ميزان انتشار مونوكسيد 
كربن باالست كه نشــان دهنده وضعيت احتراقي 
و خودرويي آنجاســت يا در شيراز بايد جايگزيني 
سواري هاي شخصي باالتر از 2۰سال و جايگزيني 
وانت هاي باالتر از 15سال صورت گيرد. همچنين 
الزم است از كاتاليست در سواري هاي شخصي و 
تاكسي ها استفاده شود؛ انژكتوري كردن موتورها 
نيز يكي ديگر از اقداماتي اســت كه بايد در شيراز 
صورت گيرد. در حوزه منابع ثابت آلودگي شيراز 
نيز بايد نيروگاه حافظ به سيكل تركيبي تبديل و 
مشعل نيروگاه تعويض شود و تجهيزات كنترل در 
كوره هاي گچ پزي به كار گرفته شود. همچنين الزم 
است كارخانه هاي سيمان، روغن نباتي، الستيك  و 

پشم شيشه جابه جا شوند.
از سويي پتانسيل بهبود شــهر اصفهان با توجه به 
پيچيدگي اســتقرار صنايع در اين شــهر نزديك 
75درصد است؛ بنابراين وزارت كشور بايد اقدامات 
مورد نيــاز را درنظر بگيــرد و هماهنگي اقدامات 
توســط نمايندگان نقش زيــادي در حل معضل 
آلودگی هوا دارد. وســايل نقليه شهري نيز نقش 
مهم و سهم عمده ای در آلودگي هوا دارند؛ بنابراين 
دولت الكترونيك مي تواند ترددها را كاهش دهد. 
موضوع توسعه جدي در به كارگيري سوخت پاك 
نيز بســيار مهم است و طي 5ســال پيش رو بايد 

پيشرفتي در اين عرصه صورت گيرد.

  كاهش 44درصدي بارش  در كشور
ميانگين بلندمدت بارش در كشــور حدود 25درصد كاهش پيدا كرده 
و بيش از 2۰استان كشور نيز از ابتداي سال تاكنون با كم بارشي مواجه  
شده اند. مركز ملي خشكســالي و مديريت بحران سازمان هواشناسي 
همچنين اعالم كرده كه بارش ها در كشور نسبت به سال گذشته بيش از 
44درصد كاهش يافته است. براساس اعالم اين مركز، از مهرماه تا پايان 
دي ماه ميزان بارش در كشور 65.8ميلي متر بود كه اين ميزان نسبت به 
ميانگين بلندمدت حدود 25درصد كمتر گزارش شده است. بر اين اساس 
بارش ها در كشور نسبت به سال گذشــته نيز بيش از 44درصد كاهش 
يافته است. عالوه بر اين تا آخر دي ماه 25اســتان با كم بارشي مواجه 
بوده اند. از مهرماه تا آخر دي ماه نيز بارش ها در استان ايالم 3۰درصد، 
خراســان رضوي 34درصد، خراسان شــمالي 43درصد، سيستان و 
بلوچســتان 85درصد، كرمان 48درصد و هرمزگان 85درصد كمتر از 
ميانگين بلندمدت بود. همچنين بارش ها در 6 اســتان اردبيل، البرز، 
تهران، قم، كهگيلويه و بويراحمد و يزد در محدوده نرمال و كمي بيش از 
آن گزارش شده. استان هاي گيالن و مازندران نيز كه از ابتداي سال آبي 
زراعي تاكنون، بيشترين بارش ها را دريافت كرده اند با كم بارشي نسبت 
به ميانگين بلندمدت مواجه بوده اند. مركز ملي خشكسالي و مديريت 
بحران سازمان هواشناسي اعالم كرده : متأسفانه آنومالي بارش ها طي 

روزهاي آينده نيز منفي خواهد بود.

   ورود حدود 319هزار گردشگر خارجي به ايران
تردد مسافران از مرزهاي زميني و هوايي طي 9 ماه اول سال جاري نسبت 
به مدت مشابه سال قبل، با 84.57درصد كاهش در گردشگري ورودي 
و 84.33درصدي در گردشگري خروجي مواجه شد. آرزو غنيون، معاون 
آمار دفتر فناوري اطالعات و ارتباطات گمرك ايران با اعالم اين خبر به 
مهر گفت: از آغاز ســال تا پايان آذرماه به دليل محدوديت هاي ناشي از 
كرونا و توقــف چندين ماهه فعاليت مرزهاي زمينــي، دريايي، ريلي و 
هوايي، 2ميليون  و7۰7 هزار و 134مسافر به كشــور وارد شده اند كه 
2ميليون  و 388هزار و169 نفر مســافر ايرانــي و 318هزار و965 نفر 
مســافر خارجي بوده اند. به گفته او، در اين مدت 2ميليون  و 619هزار 
و5۰7 نفر نيز از كشور خارج شده اند. غنيون گفت: ناگفته پيداست كه 
دليل اصلي آن مسدود بودن مرزها، لغو سفرها، عدم  پذيرش مسافران 
ورودي توسط كشورهاي مقصد يا شرايط سختگيرانه ورود مسافر اعم از 
قرنطينه و شرايط مشابه در مسافران خروجي، به دليل مخاطرات ناشي از 
انتقال ويروس كوويد-19 بوده است. او افزود: از آغاز سال تا پايان آذرماه، 

14ميليون مسافر خروجي و ورودي كشور كاهش يافته است.

   تأكيد وزير ميراث  فرهنگي بر توسعه طبيعت گردي
وزير ميراث فرهنگي، گردشــگري و صنايع دســتي در نشست بررسي 
روستاهاي هدف گردشگري كشور، طبيعت گردي را جزو ظرفيت هاي 
ايران اعالم كرد و گفت: اين موضوع به اندازه ميراث فرهنگي ظرفيت دارد 
و در طبيعت گردي، محور روي ايجاد كمپ ها و مجتمع هاي گردشگري 
اســت كه بايد بر طرح هاي مبتني بر طبيعت گردي تمركز جدي شود. 
به گزارش وزارت ميراث فرهنگي، علي اصغر مونســان افزود: توجه به 
آسيب هاي طبيعت گردي، اجراي طرح ويژه نظارت و پايش اقامتگاه هاي 
بوم گردي و ارتقاي كيفيــت، اجراي رتبه بنــدي بوم گردي ها، ارتقاي 
مشاركت محلي، فروش محصوالت استاندارد و باكيفيت در اقامتگاه هاي 
روستايي و ارتباط دوسويه بين گردشگري و صنايع دستي مورد تأكيد 
اســت. ولي تيموري، معاون گردشــگري نيز در اين نشست گفت: در 
سند توسعه گردشگري روستايي، نقشــه علمي و اجرايي براي تمامي 
روستاهاي كشور آماده مي شود. او افزود: براساس بررسي هاي انجام شده 
براي رتبه بندي روستاها، تمامي شاخص ها بر مبناي علمي به  روزرساني 

و نهايتا 293 شاخص براي روستاها مشخص شد.
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تا بود، آتش بخاري هاي ناايمن نفتي مي افتاد به جان 
دانش آمــوزان و معلمــان روســتايي. يك ســال گزارش

دانش آموزان درودزن فارس را مي ســوزاند و سال 
ديگر دانش آموزان زاهداني و گيالني و شين آبادي را. امسال كه 
مدارس مجازي شد، بيم آتش سوزي كالس هاي درس در مناطق 
محروم نمي رفت امــا آتش اين بار در حوالي شــب افتاد به خانه 
كانكسي معلمان كنگرستاني سردشت خوزستان و 3 تن از آنها و 

دانش آموزي را كه برايشان غذا برده بود، سوزاند.

آخرين وضعيت معلمان و دانش آموز سردشتي
علي ايسپره، حســين رضايي ميرقائد و مجيد مرادي 3 معلمي 
بودند كه سه شنبه شب در آتش سوزي مدرسه كانكسي روستاي 
كنگرستان سردشت خوزستان سوختند. به گفته اهالي محلي يك 
دانش آموز هم كه براي معلمشــان غذا برده در اين سانحه دچار 
سوختگي شديد شده و البته 2 تن ديگر از اهالي كه نام و هويت 

آنها نامشخص است.

ديناروند از پرستاران بيمارستان ســوانح سوختگي اهواز درباره 
آخرين وضعيت مصدومان اين حادثه به همشــهري گفت: حال 
مجيد مرادي و علي ايســپره كه دچار سوختگي 20 و 22درصد 
شده اند، بهتر اســت و آنها روز گذشــته به بخش منتقل شدند. 
محســن رضايي ميرقائد، معلمي كه وضعيت بدتري نســبت به 
سايرين داشت و دچار 80درصد سوختگي بود، هم با درخواست 
خانواده به بيمارســتاني در اصفهان منتقل شــده اســت. حال 
دانش آموز هم كه 80درصد ســوختگي داشته خوب نيست و در 

بخش مراقبت هاي ويژه بيمارستان بستري است.
بهرام رضايي ميرقائد برادر حسين رضايي درباره آخرين وضعيت 
برادرش به همشهري گفت: برادر من بيش از بقيه دچار سوختگي 
شده و ما از مســئوالن آموزش و پرورش خواســتيم كه او را به 
تهران منتقل كنند اما با ما همــكاري نكردند، بنابراين خودمان 
مجبور شديم او را به اصفهان بياوريم. متأسفانه آموزش و پرورش 
كمترين همكاري را با ما دارد و ما اعضاي خانواده پيگير كارهاي 

برادرم هستيم.
وي ادامــه داد: برادر مــن با بيش از 5ســال ســابقه كار، معلم 
حق التدريس است و بيمه ندارد. از طرفي بيمارستان اصفهان به 
ما اعالم كردند كه ســوختگي نزديك 90درصد است. او 2 فرزند 

5ساله و 6ماهه دارد و خانواده به شدت نگران وضعيت او هستند. 
خودمان پيگير كارهاي او هستيم و مسئوالن آموزش و پرورش 

استان با ما تلفني در تماس هستند.

بي تفاوتي چندروزه وزارت آموزش و پرورش
وزير آموزش و پرورش كه به همراه 3نفر از معاونانش چهارشنبه 
اول بهمن براي افتتاح چند پروژه مدرسه سازي به خوزستان سفر 
كرده بود و تا پايان روز پنجشــنبه در اين استان حضور داشتند، 
در حالي به تهران بازگشــتند كه به ديدن معلمان و دانش آموز 
آسيب ديده كنگرســتاني نرفتند. فريبرز حميدي، رئيس مركز 
اطالع رســاني و روابط عمومي آموزش و پرورش درباره اينكه چرا 
وزير آموزش و پرورش نسبت به اين اتفاق ناگوار سكوت كرده و 
حتي با وجود اينكه 2 روز گذشته در اهواز حضور داشته به ديدن 
اين معلمان و دانش آمــوز مصدوم نرفته، به همشــهري گفت: 
برنامه هاي كاري ما براي افتتاح 2 پروژه در خرمشــهر و شادگان 
بسيار فشــرده بود و به همين دليل فرصت حضور وزير آموزش و 
پرورش در بيمارستان سوانح ســوختگي اهواز پيدا نشد. او ادامه 
داد: امــا حاجي ميرزايــي از مديركل آموزش و پرورش اســتان 
خوزستان خواســت كه حتما پيگير حال اين معلمان شود و هر 

آنچه براي درمان و كمك به آنها نياز است را فراهم كند.
يكي از معلمان خوزســتاني از وزير آموزش و پرورش و مديران 
استاني انتقاد كرد و گفت: چه كاري واجب تر از ديدار با معلماني 
كه حين خدمت دچار آســيب شــدند، وجود داشــت كه وزير 
آموزش و پرورش و 3 تن از معاونان او به رغم اينكه يك روز كامل 
در اهواز بودند به ديدن آنها نرفتند. اين معلمان 3 روز اســت كه 
در بيمارستان بســتري اند و حال آنها مساعد نيست. آيا نمي شد 
محسن حاجي ميرزايي يا حداقل يكي از معاونان او به بيمارستان 
بروند و از آنهــا دلجويي كنند؟ چرا بي تفــاوت از كنار اين اتفاق 

سهمگين مي گذريم؟ 
اين معلم كه نمي خواهد نامش فاش شود، ادامه داد: اين كانكس 
متعلق به آموزش و پرورش بوده و معلمان به دليل دوري مدرسه 
از خانه هايشــان مجبورند در آن زندگي كنند؛ كانكس هايي كه 
كمترين امكانات و ايمني را دارد و در اغلب موارد هم كالس درس 
است و هم خوابگاه معلم. حاال مي گويند شب اين اتفاق افتاده و 
صاعقه زده و مدرســه تعطيل بوده و ربطي به آموزش و پرورش 
ندارد، چطور مي توانيد اين حرف را به زبان بياوريد؟ معلمان حين 
خدمت دچار سانحه شدند و مســئول جان آنها قطعا آموزش و 

پرورش است.

4هزار مدرسه كانكسي در كشور داريم
مشكل مدارس و خوابگاه هاي ناايمن پديده تازه اي در ايران نيست 
و مدارس كپري و خشت و گلي همواره يكي از مسائل آموزش و 
پرورش در چند دهه گذشته بوده كه هنوز هم در برخي استان ها 
مانند خوزستان، سيستان و بلوچستان و لرستان حل نشده است. 
سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور از ابتداي دهه80 
بارها اعالم كرد كه قصد جمع آوري اين مدارس را دارد و به همين 
جهت 2 سياست را در اين باره دنبال مي كند؛ اول ساختن مدارس 
كوچك دو تا پنج كالسه و دوم جايگزين كردن كانكس به جاي 

مدارس كپري و خشت و گلي ناايمن در اين مناطق.
بسياري از معلمان و فعاالن اجتماعي محلي همواره در تمام اين 
ســال ها عنوان مي كنند كه مدارس كانكسي جايگزين مناسبي 
نيســت و معموال دانش آموزان رغبت چنداني بــه حضور در آن 
ندارند و علت آن گرما و ســرماي بيش از حد در كانكس است اما 
سازمان نوسازي مدارس همچنان از كانكس به عنوان جايگزين 
مدارس فرسوده در مناطق محروم استفاده مي كند و توجهي به 

اين موضوع ندارد.
مهراهلل رخشاني مهر، رئيس سازمان نوســازي، توسعه و تجهيز 
مدارس كشــور در اين باره به همشــهري گفت: 4هزار مدرسه 
كانكسي در كل كشور وجود دارد كه بيشتر در مناطق صعب العبور 
و عشايري قرار دارند. ما در بســياري از اين مناطق چار ه اي جز 
اســتفاده از كانكس نداريم چرا كه تعداد دانش آموزان زير 5نفر 
است و عشاير هم مدام كوچ مي كنند و ما مي توانيم كانكس را به 

منطقه جديدي كه مستقر شدند، منتقل كنيم.
او ســپس از ســازه كانكســي مدارس دفاع كرد و توضيح داد: 
كانكس هايي كه ســازمان نوســازي، توســعه و تجهيز مدارس 
طراحي كرده و مي سازد، كامال استاندارد هستند و خطري آنها را 
تهديد نمي كند اما ممكن است معدود كانكس هايي از قبل توسط 
گروه هاي مردمي تهيه شده و در اختيار آموزش و پرورش منطقه 

قرار گرفته باشد كه ناايمن باشند و خطري آنها را تهديد كند.
رئيس سازمان نوسازي مدارس كشور افزود: البته تالش مي كنيم 
كه مدارس يك كالســه كوچك در محل ييالق و قشالق عشاير 
بســازيم تا جايگزين كانكس شــود اما به هر حال تا ســاختن 
آنها چاره اي جز اســتفاده از كانكس نداريــم. به نظر من موضوع 
آتش ســوزي كانكس معلمان كنگرستاني را به كل كشور تعميم 
ندهيم چون اين سازه ها ناايمن نيستند و بيشترين مشكل شان 
گرمايش و سرمايش آن اســت كه ما در كانكس هايي كه تحويل 

آموزش و پرورش مي دهيم، تالش كرديم آن را برطرف كنيم.
آموزش و پرورش خوزســتان هنوز علت آتش ســوزي خوابگاه 
كانكسي معلمان روستاي كنگرســتان سردشت را اعالم نكرده 
اســت و تنها 2 گمانه را در اين باره مطرح مي كند؛ اولي برخورد 
صاعقه با آنتن باالي سر كانكس و دومي منفجر شدن پيك نيك 
داخل كانكس. عامل هر چه كه مي خواهد باشــد، مهم اين است 
كه بسياري از معلمان ديگر عشــايري و روستايي به دليل دوري 
از محل زندگــي مجبورند در كل ســال تحصيلــي در كانكس 

زندگي كنند. 

خبر

جمعي از راديولوژيست ها در نامه اي خطاب به سازمان 
بازرسي كشور:

نقض عدالت در وزارت بهداشت 
رسيدگي شود

70درصد از پرتوكاران به كرونا مبتال شــده و 9نفر 
جانشان را از دست دادند

جمعي از راديولوژيســت ها در اعتراض به سياســت هاي وزارت 
بهداشــت در نقض عدالت در ميان رشته هاي مختلف، به رئيس 
سازمان بازرسي كشور نامه اي نوشته و خواستار رسيدگي به اين 
موضوع شدند. آنها در بخشي از اين نامه ، به سياست هاي وزارت 
بهداشــت انتقاد كردند:»اين وزارتخانه در اثر ســوء مديريت در 
عرصه منابع انســاني تدريجا به ارگاني مختص براي رشته هاي 
خاص تبديل شده و ساير رشته هاي گروه پزشكي را از ياد برده، 
درحالي كه كادر بهداشــت و درمان در قالب يــك تيم در حال 
خدمت رساني به بيماران است.« اين راديولوژيست ها از اجراي 
ناقص قانون بهره وري از سوي پرستاران گاليه كردند: »گروه هاي 
پرســتاري بخش هايي از اين قانون را كه به نفع آنهاســت اجرا 
مي كنند درحالي كه محدوديت هاي آن اجرا نمي شود.« در اين 
نامه اين پرسش مطرح شــده كه چرا گروه هاي پاراكلينيك در 
نظام سالمت ديده نمي شوند؟ آنها كمترين سهم را از آزمون هاي 
اســتخدامي دارند، همه اينها در شرايطي اســت كه براي نمونه 
نيروهاي پرتوركاركه با كمبود شــديد مواجهند در بســياري از 
مراكز شــيفت هاي شــب ، تك نفره اند، درحالي كه شيفت شب 
آنها 12ساعت حساب مي شــود. راديولوژيست هاي معترض، به 
قانون حفاظت ماده20 مصوب سال68 اشاره مي كنند كه عنوان 
مي كند كســاني كه با پرتورهاي يونيــزان كار مي كنند، بايد تا 
25درصد كاهش ساعت كاري نسبت به ساير كاركنان و تا 30روز 
مرخصي اشعه در كنار مرخصي استحقاقي داشته باشند كه اين 
موضوع نه تنها رعايت نمي شود كه حتي با فرمول قانون بهره وري، 
گاهي ساعت كار پرتوكاران بيشتر از مشموالن همان قانون است. 
همه اينها در شرايطي است كه در دوره شيوع كرونا، قدم بعدي 
تماس بيماران با پرتوكاران و علوم آزمايشــگاهي است. در اين 
نامه آمده كه از حدود 7هزار نفر جامعه پرتوكاري كشــور، 9نفر 
در همه گيري كرونا شهيد شده اند و بيش از 70درصد هم مبتال 
شده اند. ساير همكاران آنها به دليل كمبود شديد نيرو مجبور به 

اضافه كاري هاي خارج از عرف بودند. 
در ادامه اين نامه به موضوع حق اشــعه اشاره شــده است: »در 
پرداخت فوق العاده ويژه كه شــامل مزاياي مســتمر است، حق 
اشــعه كه طبق قانون جزء مزاياي مســتمر و مشــمول كسور 
بازنشستگي اســت بدون دليل موجه از فرمول فوق العاده ويژه 
خارج شد و موجب تضييع هر چه بيشتر حقوق اين قشر شد كه 
تا اين لحظه با وجود اعتراضات گسترده پرتوكاران اصالح نشده 
است و هم اكنون در آزمون استخدامي وزارت بهداشت كه به گفته 
خودشان بزرگ ترين آزمون استخدامي وزارت بهداشت است از 
حدود 39هزار نفر مجوز استخدامي به 643نفر در كل كشور مجوز 
استخدام گروه پرتوكار شــامل)راديولوژي، راديوتراپي، پزشكي 

هسته اي( تعلق گرفته است.«
 آنها در پايان، از رئيس ســازمان بازرسي خواستند نقض عدالت 
در رفتار سازماني وزارت بهداشت رسيدگي شود تا با ايجاد بستر 
درست و عادالنه و در راستاي اجراي قانون بهره وري نياز واقعي به 

نيروي مورد نياز برآورده شود.

   اطالعيه وزارت آموزش و پرورش درباره معلمان آسيب ديده كنگرستاني
وزارت آموزش و پرورش عصر روز جمعه بيانيه اي درباره حادثه آتش سوزي خوابگاه معلمان سردشتي صادر كرد. در اين بيانيه آمده است: وزير آموزش و 
پرورش دقايقي پس اطالع از اين حادثه ناگوار، به كورش مودت؛ مديركل آموزش و پرورش خوزستان ماموريت داد كه اين موضوع را مورد پيگيري جدي 
قرار دهد كه بالفاصله مديركل آموزش و پرورش استان خوزستان به همراه هيأتي در بيمارستان سوانح سوختگي طالقاني اهواز حضور يافتند و در جريان 
مراحل درمان و اقدامات پزشكي صورت گرفته براي اين عزيزان قرار گرفتند و ضمن تماس با دكتر نجاتي؛ مديريت بيمارستان طالقاني اهواز خواستار 
تسريع و رسيدگي هر چه بيشــتر به فرهنگيان حادثه ديده و ۳نفر از جواناني كه براي كمك به آنان آمده بودند؛ شدند. همچنين وزير آموزش و پرورش 
در نشست شوراي معاونين اداره كل آموزش و پرورش خوزستان با حضور استاندار، كه به عنوان آخرين برنامه سفر وزير در استان خوزستان برگزار شد، 
دستور دادند كه اين موضوع با قيد فوريت مورد بررسي دقيق و كارشناسي قرار بگيرد؛ در عين حال مراقبت هاي درماني از اين عزيزان همدالنه انجام شود.

فهيمه طباطبايي
خبر نگار

آخرين جزئيات از آتش سوزي خوابگاه كانكسي معلمان كنگرستاني خوزستان

حادثه در كمين 4هزار مدرسه كانكسي
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 ماجراي احضار وزير 
فضاي 
بــه مجازي ارتباطــات 

دادسراي فرهنگ و 
رسانه هنوز تمام نشده است. انتشار 
برگه هاي ثبت اظهــارات متهم از 
سوي رئيس مركز روابط عمومي و 
اطالع رساني وزارت ارتباطات در 
توييتــر با واكنش دادســتان كل 
كشور مواجه شد. اعالم دادستان 
كل كشور درباره اينكه احضار وزير 
ارتباطات تنها به دليل فيلتر نكردن 
اينستاگرام نبوده و شكايات متعدد 
ديگري هم عليه وي مطرح شــده 
باعث شــد تا بار ديگــر در توييتر 
فهرست اتهام هاي اين وزير دولت 
عالوه بر استنكاف از دستور قضايي 
فيلتــر اينســتاگرام از ســوي 
روابط عمومي اين وزارتخانه منتشر 

شود.
براســاس توييــت رئيــس مركز 
روابط عمومــي وزارت ارتباطات 
عالوه بر اســتنكاف از فيلترينگ 
اينســتاگرام ايــن اتهامــات هم 
عليه محمد جــواد آذري جهرمي 
مطــرح شــده اســت: شــكايت 
طوماروار 432نفــر از مردم اهواز 
درخصــوص اســتفاده از فضاي 
مجازي در حمله تروريســتي به 
رژه اهواز، شكايت طوماروار حدود 
1۵0نفر از طلبه هاي استان كرمان 
درخصــوص فســادهاي رخ داده 
در فضاي مجازي، شــكايت 3فرد 
حقيقي با يك مضمون درخصوص 
فسادهاي فضاي مجازي، شكايتي 
درخصوص مصاحبه وزير ارتباطات 
در مورد غصــب فركانس هاي باند 
800-700 توســط صدا و سيما، 
شــكايتي درخصــوص توييتي از 
وزيــر ارتباطات در مــورد ميزان 
پيشــرفت هاي ارتباطات پهن باند 

در ايران در دولت تدبير و اميد.

بــا وجــود ايــن طــي روزهاي 
گذشته از فهرســت اين اتهامات 
بيشــتر از هر چيزي استنكاف از 
حكم قضايــي بــراي فيلترينگ 
اينســتاگرام مورد توجه كاربران 
قــرار گرفته اســت. از آنجايي كه 
ميليون هــا نفــر از مردم كشــور 
عضو اين شبكه اجتماعي هستند 
هميشه خبرها در مورد فيلترينگ 
اين پلتفــرم داغ و جنجالي بوده 
است. براســاس تصاوير برگه هاي 
ثبت اظهــارات وزيــر ارتباطات 
به عنــوان متهم هم آمده اســت 
كه تالش دســتگاه قضايي براي 
مسدودســازي اينســتاگرام بــه 
ســال1397 بازمي گــردد. در 
تاريخ1397/2/13 دستور قضايي 
فيلتر اينســتاگرام از سوي داديار 
شعبه دوازدهم دادسراي عمومي 
انقالب مركز اســتان فارس صادر 
و با دســتور دادســتان وقت كل 
كشــور در هامش آن جهت اجرا 
به وزارت ارتباطات ابالغ مي شود. 

در پرونده اتهامــي وزير ارتباطات 
درباره آن مقطع آمده است: وزارت 
ارتباطات و فنــاوري اطالعات با 
وعده راه اندازي سامانه فيلترينگ 
هوشــمند تقاضاي توقف اجراي 
دستور قضايي مذكور را كرده و با 
موافقت دادستان كل كشور فيلتر 

اينستاگرام متوقف شده است.

سابقه فيلترينگ  تلگرام با حكم 
قضايي 

دستگاه قضايي به صورت مستقل 
امكان صــدور دســتور و احكام 
فيلترينگ و مسدوسازي سايت ها 
پليكيشــن ها را دارد. ايــن  و ا
مسئله اي اســت كه درباره تلگرام 
رخ داد و اكنون 3 سال است كه اين 
پيام رســان در ايران مسدود شده 
است. در واقع حكم قضايي بازپرس 
مراجــع قضايــي اســتان تهران 
براي شركت هاي خدمات دهنده 
اينترنــت و اپراتورهــا كــه اكثرا 
در هميــن محــدوده جغرافيايي 

قرار دارند الزم االجراســت و وزير 
ارتباطــات هــم نمي تواند جلوي 
اجراي چنين حكمــي را بگيرد. 
اين در حالي است كه در برگه هاي 
ثبت اظهــارات وزيــر ارتباطات 
به عنــوان متهم آمده اســت كه 
دســتور قضايي فيلتر اينستاگرام 
به لحاظ »انتشار ميليون ها محتواي 
مجرمانه« بوده اســت. حال سؤال 
اينجاست كه درصورت اعتقاد به 
نياز به فيلترينگ و مسدودسازي 
اينستاگرام به خاطر وجود محتواي 
مجرمانه چرا ايــن اقدام به صورت 
مســتقيم با حكم قضايي صورت 

نمي گيرد؟
پوريــا آســتركي، كارشــناس 
شبكه هاي اجتماعي در گفت وگو 
با همشــهري مي گويــد: واقعيت 
اين است كه درباره فضاي مجازي 
در كشــور 2تفكر اصلــي مبتني 
براي مسدوسازي يا عدم پيگيري 
سياست فيلترينگ وجود دارد و هر 
نوع بحثي كه در اين رابطه صورت 
مي گيرد حاشيه تقابل اين دو تفكر 

به حساب مي آيد.
اينســتاگرام با داشــتن بيشتر از 
30ميليون كاربــر در ايران تنها 
شبكه اجتماعي جهاني است كه 
هنوز دسترسي به آن امكان پذير 
است.مابقي شبكه هاي اجتماعي 
و مشهور جهان ازجمله توييتر و 
فيسبوك سال هاســت كه فيلتر 
شــده اند. از حدود 2ســال پيش 
به عنوان نمونه 6وزير دولت عضو 
كارگروه تعيين مصاديق محتواي 
مجرمانه طي نامه اي درخواست 
رفع فيلترينــگ توييتر را داده اند 
اما اين درخواســت هيچ وقت در 
اين كارگــروه كه رياســت آن با 
دادستان كل كشــور است طرح 

نشده است.

 فهرست اتهامات وزير ارتباطات عالوه بر استنكاف از فيلترينگ اينستاگرام
 از سوي اين وزارتخانه منتشر شد

سياست هاي جديد فيســبوك ازجمله درباره واتساپ 
باعث شده تا طي هفته هاي اخير يك پلتفرم شبكه هاي 
اجتماعي به نام MeWe كه محوريت آن حفظ حريم 
خصوصي داده هاست، بتواند ركورد قابل توجهي را در 

دانلود كسب كند.
ديويد وســتريچ، ســخنگوي MeWe مي گويد: اين 
اپليكيشــن كه نام خود را »ضد فيســبوك« گذاشته، 
هفته پيش 2/۵ميليون كاربر جديد داشته و كل پايگاه 
كاربري خود را به عدد 16ميليون نفر رسانده است. اين 
در حالي است كه نيمي از اين تعداد در خارج از آمريكا 

زندگي مي كنند.
وستريچ با اشاره به كوچ دسته جمعي مردم سراسر دنيا 
از فيســبوك و توييتر ادامه مي دهد: كاربران از نقض 
بي امان حريم خصوصي، سوگيري سياسي، هدف قرار 
دادن و دستكاري اخبار از سوي اين شركت ها خسته 
شــده اند درحالي كه MeWe اين مشكالت را نخواهد 
داشت. او مي گويد كه » اين پلتفرم جديدترين شبكه 
اجتماعي فراگير، با همه ويژگي هايي اســت كه مردم 
دوست دارند؛ بدون تبليغات، بدون هدف گيري و بدون 

دستكاري در اخبار.«
به گفتــه ســايت App Annie كه تجزيــه و تحليل 
داده هاي موبايل را انجام مي دهد، MeWe اعالم كرده 
كه در  ماه ژوئن )11خــرداد تا 9تير( بيش از 8ميليون 
كاربر داشته است، اما در 10ژانويه در كل، در رتبه  و در 
ميان اپليكيشن هاي شبكه هاي اجتماعي كه به وسيله 

آيفون دانلود شده رتبه4 را به دست آورده است.
App Annie هفته قبــل از آن تاريخ، رتبه MeWe را 
در ميان كل اپليكيشــن ها، خارج از 1400 اپليكيشن 
برتر و در ميان اپليكيشن هاي شبكه هاي اجتماعي66 

اعالم كرده بود.
اين اپليكيشن روز پنجشــنبه گذشته پس از چند روز 
دانلود سرسام آور، در ميان اپليكيشن هاي شبكه هاي 
اجتماعي در اپ اســتور در رتبــه14 و در ميان همه 
اپليكيشــن هاي رايگان در گوگل پلي در رتبه13 قرار 

گرفت.
مديران اين اپليكيشن به وب سايت ZDNet مي گويند 
كه كاربران MeWe هنگامــي افزايش مي يابد كه آنها 
به دنبال يك اپليكيشــن جايگزين مي گردند تا مانند 
فيســبوك، توييتر و اپليكيشــن هاي مشــابه، حريم 

خصوصي كاربران را نقض نكند.

اين اپليكيشــن در صفحه »About« وب سايت خود 
مي نويسد كه كاربران MeWe مي توانند نحوه تعامل ها 
و حريم خصوصي خود را تنظيم كننــد و اين پلتفرم 
داده هاي كاربر را به شركت هاي تجاري نمي فروشد يا 

با آنها به اشتراك نمي گذارد.
در وب سايت MeWe آمده است: »شركت هاي بزرگ 
فناوري كه مي دانيد كدام شركت ها هستند، با كاربران 
به عنوان كاال رفتار مي كنند. آنها به هر شــكلي سعي 
مي كنند كاربران را براي ثبت نام در اپليكيشــن خود 
براي اســتفاده از خدمــات آنها تحت عنــوان دعوت 
خوشامدگويي به اشتباه بيندازند تا ما را هدف رديابي 
و جاسوســي قرار دهند. آنها ســپس اطالعات ما را به 
شركت هاي تبليغاتي و دولت مي فروشند. در كل، اين 

احساس وحشتناكي است.«
 MeWe اين سايت همچنين نوشته است كه اپليكيشن
با درنظر گرفتــن »كرامت، حفــظ حريم خصوصي و 
احترام به كاربران شــبكه هاي اجتماعي« قصد دارد 

جايگزيني براي چنين اپليكيشن هايي ارائه دهد.
ساير شــبكه هاي اجتماعي و اپليكيشن هاي ارتباطي 
كه بر حريم خصوصي تمركز كرده اند هم طي 2هفته 
گذشته و پس از آشــوب و حمله 6ژانويه به ساختمان 

كنگره، تعداد دانلودهايشان افزايش يافته است.

شــركت هاي بــزرگ فنــاوري ازجمله فيســبوك، 
اينســتاگرام، توييتر و يوتيوب در تــالش براي مهار 
سخنان خشــن يا توطئه آميز در پلتفرم هاي خود، از 
زمان اين شورش، تغييرات و به روزرساني هاي زيادي را 

در سياست هاي خود داشته اند.

MeWe، جايگزين جديد فيسبوك
يك اپليكيشن جديد به نام MeWe با تمركز بر حفظ حريم خصوصي كاربران، طي هفته گذشته 

2/۵ميليون كاربر جديد جذب كرده است

اختيار دستگاه قضا براي فيلترينگ اينستاگرام  جهان استارت آپي

 پرنده اي براي رقابت هاي اتومبيلراني

مسابقات اتومبيلراني به سرعت درحال پذيرفتن فناوري هاي جديد 
از طريق رقابت هايي مانند ســري فرمولE هســتند. حتي ممكن 
است در آينده نزديك، خانه اي در ماه پيدا كند. به گزارش وب سايت 
نيواطلس، استارت آپ فرانسوي  MACA به دنبال افزودن اتومبيل هاي 
پرنده به فهرست فناوري هاي نوظهور فعال در مسابقات است و يك 
اتومبيل مسابقه اي مانند eVTOL را براي اين منظور طراحي كرده 
 است كه براي مسابقه در سراسر جهان طراحي شده است. كاركوپتر
)Carcopter( پهپاد نيســت و توســط يك راننده انساني هدايت 
مي شود. اين وسيله، شبيه به يك هواپيماي الكتريكي است كه با انرژي 
هيدروژن حركت مي كند و سرعتش به بيش از 240كيلومتر در ساعت 
مي رسد. استارت آپ MACA هنوز در مراحل اوليه توسعه اين وسيله 
نقليه اســت، اما برنامه هاي جاه طلبانه آن نياز به يك مسابقه  دهنده 
الغر دارد، چراكه طول eVTOL تنها ۵متر بوده و فضايش فقط براي 
نشستن يك خلبان جا دارد. 6موتور الكتريكي 3۵كيلووات ساعتي، 
هواپيماي سبك را از زمين بلند كرده و با سرعت حداكثر 246كيلومتر 
در ساعت به سمت جلو هدايت مي كند. با استفاده از فيبر كربن فراوان، 
MACA قصد دارد وزن اين پرنده را به زير 600كيلوگرم برساند و با 
بهينه سازي ساختار آيروديناميكي يك خودروي فرمول يك، اطمينان 
حاصل كند كه كاركوپتر به سرعت و به زودي در جريان مسابقات قرار 
مي گيرد. در اين ميان يك كمك خلبان نيمه مستقل هم كمك مي كند 

تا اين وسيله با خيال راحت به سمت خط پايان حركت كند. 

استارت آپ MACA براي بهينه سازي برد اين وسيله از سيستم سوخت 
هيدروژن استفاده كرده است. آنها اميدوارند كه با اصالح سيستم هاي 
خود از طريق كسب تجربه در مسابقات، درنهايت مسافران eVTOL را 
با سوخت هيدروژن به سفرهاي بين شهري بفرستند. اين استارت آپ 
توسط يك خلبان جنگنده به نام »تيه ري دو بوسويليه« و يك خلبان 
هلي كوپترهاي ايرباس به نام »مايكل كروالك« تاسيس شده است. آنها 
در نمايشگاه CES مجازي امسال نيز حضور داشتند. اين شركت قصد 
دارد نخســتين نمونه هاي محصول خود را تا پايان سال2021، آماده 
كرده و در نمايشگاه CES 2022 به پرواز درآورد. آنها اميدوارند كه در 
پايان سال2022، مجوز شركت در مسابقه به كاركوپتر داده شود. البته 
بايد به اين نكته مهم نيز اشاره داشته باشيم كه محصول اين استارت آپ 

نمي تواند چيز جديدي در آغاز سال2023 به حساب بيايد.

عمادالدين قاسمي پناه
خبر نگار
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 افزايش ســفر در روزهاي گذشــته بعــد از كاهــش محدوديت ها، 
وضعيت قرمز كرونايــي مازندران را تثبيت و جزاير جنوبي كشــور را 
با هشــدار روند صعودي ابتــال در روزهاي آينده مواجه كرده اســت 

همشهری از تاثيرات ترددهای بين شهری بر شيوع كرونا گزارش می دهد

در اغلب استان ها با آغاز دومين  ماه از فصل زمستان، كرونا 
همچنان روند نزولي را طي مي كند؛ اگرچه نگراني ها در 
تعدادي از شهرهاي بزرگ همچون تهران نسبت به افزايش 
مراجعه كنندگان و خطر اوج گيري كرونا و شروع موج جديد 
بيشتر شده اســت. در اين بين اما حال و روز استان هاي 
شمالي هنوز مساعد نشــده و 1۰شهرستان در مازندران 
همچنان در محدوده پرريســك كرونايي و در وضعيت 
قرمز قرار دارند. براساس آخرين آمار ستاد مقابله با كرونا 
224شهرستان معادل ۵۳درصد كل شهرستان هاي كشور 
در منطقه آبي و 1۶۵شهرستان يعني ۳9درصد در منطقه 
زرد قرار دارند. وضعيت گلستان و گيالن هم شكننده بوده و 
رنگ بندي كرونايي 2۳شهرستان در اين 2 استان را نارنجي 
كرده است. با اينكه وزارت بهداشت و ستاد مقابله با كرونا 
اين روزها به طور مداوم در حال هشدار درباره موج چهارم 
پاندمي كرونا هستند و بي توجهي و ساده انگاري از سوي 
مردم را موجب خيزش اين بيماري و برگشت به حالت قبل 
مي دانند، اما عده اي اين هشدارها را جدي نمي گيرند. هفته 
گذشته شاهد كاهش سطح حساسيت ها و برگزاري مراسم  
جمعي، دورهمي هاي خانوادگي و مسافرت ها به ويژه به 
استان هاي شــمالي و جنوبي بوديم كه همواره زمستاني 
پرطرفدار داشته اند. مسئوالن بهداشت و درمان معتقدند 
مسافرت 4۰هزار نفر به ســواحل خليج فارس و شلوغي 
جاده هاي شمال در هفته گذشته، همان ساده انگاري است 
كه مي تواند بار ديگر رنگ آبي را از نقشه ايران حذف كند و 

روزهاي سياه كرونايي را در بهمن و اسفند رقم بزند.

مازندران همچنان در وضعيت قرمز
آمار كرونا برخالف همه استان ها در مازندران همچنان 
رو به افزايش است و طبق آخرين اعالم وزارت بهداشت 

1۰شــهر آمل، بابل، تنكابن، جويبار، رامســر، ساري، 
سوادكوه، فريدونكنار، قائمشهر و نكا همچنان در وضع 
قرمز قرار دارند. بسياري از كارشناسان با ابراز نگراني از 
روند روبه رشد ابتال در اين اســتان معتقدند باتوجه به 
حجم گسترده مسافرت  شهروندان تهراني  به مازندران 
و رعايت نكردن محدوديت ها، اين استان مي تواند نقطه 
آغاز موج چهارم در كشور باشد. مدير روابط عمومي و امور 
بين الملل دانشگاه علوم پزشكي مازندران با بيان اينكه 
موج سوم كرونا در استان روند كندتري دارد به همشهري 
مي گويد: موج اول و دوم در استان شدت بيشتري داشت 
و با وجود روند صعودي، اما افزايش آمار كند است و در 
روزهاي اخير وضع كمي بهتر و تعداد بستري ها كمتر 
شده است. سيمين بابايي معتقد است، با وجود اعمال 
محدوديت هاي شديد هوشمند يكي از داليل اصلي نزولي 
نشدن آمار كرونا در استان مسافرت ها و دورهمي هاست 
و رعايت نكردن پروتكل هاي بهداشتي موجب شده اين 
اســتان همچنان در وضعيت حاد كرونايي باقي بماند. 
او مسافرت هاي درون و برون استاني را موجب شيوع و 
انتقال ويروس كرونا مي دانــد و مي گويد: با اينكه طبق 
دســتورالعمل ها جاده هاي اصلي ورود به استان بسته 
است، اما خيلي از مســافران از جاده هاي روستايي وارد 
مي شوند و محدوديت ها را رعايت نمي كنند. همچنين 
نزديك بودن شــهرهاي مازندران موجب شــده است 
ترددهاي بين شهري زيادي در استان صورت گيرد كه 
اين موضوع نيز يكي از عوامل افزايــش تعداد بيماران 
كروناست. سخنگوي دانشگاه علوم پزشكي مازندران از 
افزايش آمار بيماران كرونايي در روستاهاي اين استان 
نيز ابراز نگراني مي كند و مي افزايد: براي كنترل ويروس 
كرونا در روســتاها بايد طرح قرنطينــه در اين مناطق 

اجرايي شود. بابايي از نهادهاي حمايتي در مازندران اعم 
از كميته امداد و بهزيستي مي خواهد افراد آسيب پذير و 
سالمندان تحت پوشش خود را قرنطينه كنند تا از ابتالي 
آنها به ويروس كرونا جلوگيري شود. او همچنين از مردم 
مي خواهد محدوديت ها و پروتكل هاي بهداشتي را بيشتر 
رعايت و از سفرهاي غيرضروري پرهيز كنند تا مازندران 
نيز مانند ديگر استان ها روند نزولي ابتال را داشته باشد. 
در روزهاي گذشته خبرهايي نيز مبني بر ورود ويروس 
انگليسي به اين استان مطرح شد كه بابايي با تكذيب اين 
خبر مي گويد: تا اين لحظه هيچ  مورد مشكوك يا مبتال به 
ويروس جهش يافته كرونا در استان مشاهده نشده است.

مهماني كرونا در هرمزگان
پيش از تعطيلي هفته گذشــته مســئوالن دانشــگاه 
علوم پزشــكي هرمزگان وضعيت بندرعبــاس را زرد و 
جزيره هاي قشــم و كيش را آبي اعــالم كردند. اعالم 
همين رنگ بندي ها موجب شده تا در تعطيالت گذشته 
)پنجشنبه، جمعه و شنبه( مســافراني از سراسر كشور 
كوله بار ســفر را ببندند و به ســمت هرمزگان ازجمله 
بندرعباس، جزاير قشــم، هرمز و كيش حركت كنند. 
مســئوالن منطقه آزاد كيش اوايل هفته اعالم كردند 
هتل هاي اين منطقه مملو از مسافر است و ديگر ظرفيت 
پذيرش مسافر را ندارند. هجوم مسافران به هرمزگان بدون 
توجه به شرايط كرونايي حاكم بر كشور، مردم اين مناطق 
را به شدت نگران شيوع كرونا در شهرهايشان كرده است. 
مردم منطقه مي گويند: مسافران پروتكل هاي بهداشتي 
را رعايت نمي كنند و در سواحل و بوستان ها دور هم جمع 
مي شوند. اين در حالي است كه فريدون همتي، استاندار 
هرمزگان هم چند روز پيش به نيروي انتظامي و فرماندار 

بندرعباس دستور داده بود تا از برگزاري تجمع در سواحل 
بندرعباس جلوگيري كنند، اما به گفته مدير روابط عمومي 
و اطالع رساني دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان، با برداشتن 
محدوديت تردد، امكان كنترل مسافران بسيار سخت 
اســت. فاطمه نوروزيان با اشاره به شــرايط شكننده 
هرمزگان بر اعمال محدوديت هاي سختگيرانه  از سوي 
ستاد استاني تأكيد مي كند و به همشهري مي گويد: وقتي 
مسافران بدون هيچ محدوديتي از استان هاي مختلف، 
خود را به هرمزگان مي رسانند چگونه مي شود در داخل 
شهر جلوي آنها را گرفت؟ به همين علت راهكار ما گرفتن 
تست از مسافران است و افراد مشكوك و بيمار را قرنطينه 
مي كنيم. نوروزيان معتقد اســت نتيجه ورود مسافران 
به استان هفته آينده مشخص خواهد شد و پيش بيني 

مي شود هفته آينده آمار كرونا در استان افزايش يابد.

غربالگري در قشم
بيش از ۳۰هزار نفر از سراسر كشور در چند روز گذشته 
از ۳مسير هوايي )فرودگاه بين المللي(، دريايي )اسكله 
شهيد حقاني بندرعباس( و زميني )توسط خودرو ها از 
اسكله پهل با استفاده از شناور هاي لندينگ كرافت( به 
جزيره قشم وارد شدند كه اين موج سفرها موجب نگراني 
افزايش كرونا در قشم شده است. مدير شبكه بهداشت و 
درمان قشم به همشهري مي گويد: در ۵روز گذشته )تا 
روز پنجشنبه( 11هزارو7۰۰خودرو وارد جزيره شدند و 
مسافران زيادي بدون رعايت پروتكل هاي بهداشتي در 
جزيره تردد كردند كه اين ترددها مي تواند عاملي براي 
افزايش آمار كرونا باشد. حميدرضا بهزادي معتقد است؛ 
بايد محدوديت هاي قطعي مانند گذشته در همه شهرها 
اعمال شــود تا ترددي صورت نگيرد و شاهد برگشت 

وضعيت قرمز به شهرها و جزيره نباشيم. او اضافه مي كند: 
در حال غربالگري و انجام تســت كرونا از مردم جزيره 
به ويژه كاركنان هتل ها و اقامتگاه ها، رانندگان تاكسي و 
شناورها هستيم تا بيماران هرچه زودتر شناسايي شوند.

افزايش تيم هاي نظارتي در كيش
جزيره كيــش هم اكنون در وضعيت آبــي كرونايي قرار 
دارد، اما مديرعامل جامعه هتلداران كيش مي گويد كه 
اين روزها بيش از 98درصد ظرفيــت هتل ها تكميل و 
بســياري از هتل ها نيز براي تعطيالت بهمن رزرو شده  
است. به گفته مسيح اهلل صفا، نشست و برخاست 1۰۶پرواز 
در فرودگاه كيش كه حتي از نوروز ســال هاي گذشــته 
هم بيشتر است، يعني رشد تقاضاي سفر و اين سفرهاي 
تفريحي موجب جوالن كرونا خواهد شــد. رئيس مركز 
توسعه سالمت جزيره كيش با بيان اينكه با موج سفرها 
امكان زرد و حتي نارنجي شدن جزيره در هفته هاي آينده 
وجود دارد و زحمت مسئوالن حوزه بهداشت و سالمت 
كيش به هدر خواهد رفت به همشهري مي گويد: با اينكه 
حيات كيش به اقتصاد و ورود گردشگر بستگي دارد، اما 
نبايد فراموش كرد كه سالمت اهالي كيش هم به رعايت 
دستورالعمل هاي بهداشــتي و مهار كرونا وابسته است. 
محمدرضا رضانيا توضيح مي دهد: به دليل هجوم گسترده 
مسافران به جزيره از روز سه شنبه ورود خودروهاي شخصي 
با پالك شهرهاي ديگر به جزيره ممنوع شد. مسافراني كه 
از طريق هوايي وارد جزيره مي شوند، تعدادشان محدودتر 
است و در هتل ها اقامت دارند و مي توان روي آنها نظارت 
داشت، اما خودروهاي شخصي در خانه هاي استيجاري 
اقامت مي كنند و ممكن است روند كرونا در جزيره را دوباره 

افزايشي كنند.

 كرونا سوغات مسافران 
فاطمه عباسيبراي شهرهاي جنوبي و شمالي

خبرنگار

معاون كل وزارت بهداشــت در يك برنامــه تلويزيوني از 
نگراني ها براي اثرات سرماي هوا در روزهاي آينده و گسترش 
كرونا گفت. ايرج حريرچي بيان كرد: موج سرمايي كه فردا و 
پس فردا طبق پيش بيني سازمان هواشناسي ايجاد مي شود 
براي ما نگران كننده اســت، چون تجمع افراد در فضاهاي 
بسته و خودروها باعث افزايش ميزان ابتالها مي شود و اين 
روند در كشورهاي مختلف هم به همين منوال است؛ به طور 
مثال بازگشايي مدارس در انگليس، چنين وضعي در اين 
كشور ايجاد كرده است. او با تأكيد بر اينكه نگراني از آينده 
واقع بينانه است گفت: بخش مهمي از اين نگراني متوجه 
كادر درمان است كه تاب آوري اوج گيري دوباره بيماري را 
نداشته باشند و از طرف ديگر، دستگاه هاي مورد نياز درمان 
اين بيماران هم فرسوده شده است. نكته اي كه در اين شرايط 
بسيار مهم است اينكه در پيك هاي جديد، زماني كه كنترل 
بيماري از توان كادر درمان خارج مي شود، ميزان فوتي ها 
۳برابر شرايط پيش از اوج گيري مي شود. معاون كل وزارت 
بهداشت ۳دسته اقدامات را در اين شرايط پيشنهاد كرد: يكي 
از اين پيشنهادها اين است كه در شهرهاي قرمز مستمر، 
تصميمات محكم تر و سختگيرانه تر شود. مورد بعدي تشديد 
رعايت موارد مصوب در پروتكل ها خواهد بود و مورد سوم 
اين است كه در شرايط همه گيري بيماري هاي ويروسي و 
ميكروبي، بايد در شرايط نزولي شيوع، تدابير سخت گيرانه 

شود تا عامل بيماري كامال حذف شود.

سخنگوي سازمان غذا و دارو اعالم كرد: ايران و كوبا در پي 
ايجاد ظرفيت توليد ميليون ها دوز واكسن كرونا هستند. 
كيانوش جهانپور در توييتر نوشت: ايران و كوبا هر دو درپي 
ايجاد ظرفيت توليد ميليون ها دوز واكسن كرونا هستند. 
ايران، 9پرونده فعال واكســن كرونا و كوبا 4پرونده دارد و 
يك پروژه بين دو كشور مشترك است. كوبا خود را براي 
كارآزمايي باليني فاز۳ واكسن كرونا با شركت 1۵۰هزار 
نفر آماده مي كند. همزمان در ايران نيز ۵۰هزار نفر در اين 
مرحله )فاز سوم كارآزمايي باليني واكسن كرونا( شركت 
مي كنند. شايان توجه اينكه آزمايش باليني اين واكسن در 
كودكان و نوجوانان نيز در كوبا آغاز مي شود. جهانپور پيش 
از اين به خبرنگار ايرنا گفته بود: فاز سوم كارآزمايي باليني 
واكسن كرونای مشترك بين انستيتو پاستور ايران و يك 

شركت كوبايي تا قبل از عيد در ايران انجام مي شود.

 نگراني از موج سرما و
 شيوع كرونا

ايران و كوبا به دنبال توليد 
ميليون ها دوز واكسن كرونا

خبر
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نفر دوم بودن

سينمايي ها معتقدند كه يك دستيار كارگردان خوب معموال 
به يك كارگردان خوب تبديل نمي شود. وظايف دستياري با 
وظايف كارگرداني تا حدود زيادي متفاوت است. با اين  حال 
استثناهايي هم وجود داشته و افرادي بوده اند كه از دستياري به كارگرداني 
رسيده اند و موفقيت هايي هم به دست آورده اند. در سينماي خودمان به طور 
مثال واروژ كريم مسيحي پس از سال ها دستياري و كار كردن كنار بهرام 
بيضايي كبير توانســت دو فيلم به عنوان كارگردان بسازد كه اولي -پرده 
آخر- شاهكار از آب در آمد و دومي -ترديد- توفيقي به دست نياورد. يا سعيد 
سهيلي يكي از افرادي بود كه به عنوان دستيار با مسعود كيميايي كار كرد 
و خودش بعدها مستقل شــد. آلفرد هيچكاك هم از دستياري آغاز كرد. 
جورج لوكاس دســتيار فيلمبردار بود. از اين دســت افراد معدود بودند و 
فرمول غالب همچنان همين است كه راه كارگردان بزرگ شدن از دستياري 

نمي گذرد.

در فوتبال هم چنين فرمولي صادق است؛ چه در مربيگري و 
چه در بازيكني. نيمار كه ستاره اصلي كام بك تاريخي بارسلونا 
مقابل پاري سن ژرمن بود و به اين تيم كمك كرد شكست چهار 
بر صفر در ديدار رفت را با برد 1-6 جبران كند، به اين دليل در پايان فصل 
از اين تيم جدا شد، چون دوست نداشت نفر دوم باشد. بعضي بازيكنان مثل 
ويدال، سوارس، آلبا، پيكه و... مشــكلي با اين موضوع نداشتند، اما نيمار 
دستيار كارگردان نبود. او به پاريس رفت تا كارگردان باشد نه دستيار. او 
رفت تا ديگر مظلومانه پس از فتوحات يك گوشه ننشيند و باالرفتن مسي 

روي دست ها و تمجيد رسانه ها از ستاره آرژانتيني را تماشا كند.

در حرفه مربيگري فوتبال هم نسبت كمك مربي به سرمربي 
شبيه نسبت دســتيار به كارگردان است. بسياري از كارهاي 
فيلم را دستيار انجام مي دهد، اما دكوپاژ و كات گفتن و زدن 
حرف آخر با كارگردان است و اين اوســت كه سليقه اش را در فيلم اعمال 
مي كند. در فوتبال هم دستيار همه كارها ازجمله برنامه ريزي و هماهنگي 
با بازيكنان و چيدن مانع براي طراحي تمرينــات و هزار تا وظيفه ديگر را 
انجام مي دهد اما اين سرمربي است كه تركيب مي چيند يا براي تعويض ها 

تصميم مي گيرد يا تاكتيك را اعمال مي كند.

بعضي ها دستياران خوب و مفيدي هستند، اما وقتي جاي نفر 
اول مي نشينند همچنان ذهن شــان دستيار است. دستيار از 
لحاظ عملي يك پله از مشــاور باالتر اســت. مشــاور بودن 
راحت ترين كار دنياست؛ مشورت مي دهي بدون آنكه مسئوليتي بر گردن 
بگيري يا برايت فرقي داشته باشد نظر مشــورتي ات اعمال مي شود يا نه. 
دستياري يك كار كارمندي اســت با وظايف مشخص. نيازي به خالقيت 
نيست. نيازي نيست روانشناسي بلد باشي. يك سري امور ثابت و روزمره را 
انجام مي دهي و مسئوليت ها بر ُگرده سرمربي اســت. اگر تيم ببازد، اين 

سرمربي است كه باخته. برد هم مال مربي است.

دليل اينكه برخي بازيكنان و ســتاره هاي بازنشسته فوتبال 
ترجيح مي دهنــد دســتيار بمانند همين اســت. بعضي از 
كمك مربيان گاهي به واسطه تمجيدهاي سرمربي يا بازيكنان 
يا حمايت رسانه اي به درجه اي از شهرت مي رسند كه هوس سرمربيگري 
به سرشان مي زند بدون آنكه از لحاظ ذهني سرمربي باشند. نمونه اش را در 
همين فوتبال خودمان هم ديده ايم؛ كارلوس كي روش، افشين قطبي، مجيد 
نامجومطلق، صمد مرفاوي، فرهاد پورغالمي و... در كارنامه سرمربيگري آنها 
به اندازه دوره دستياري شــان موفقيت ديده نمي شود و اين شايد به خاطر 

ذهنيت نفر دوم بودن شان است.

در فوتبال جهان جدا از زوج سازي در زمين بين بازيكنان، روي 
نيمكت هم زوج هاي موفقي ساخته شدند و سرمربياني بودند 
كه سال ها با افراد خاص و ثابتي به عنوان دستيار كار كردند. 
زوج يواخيم لوو و هانسي فليك در تيم ملي آلمان نمونه اين زوج ها هستند 
كه البته دوراني طوالني نداشتند و از هم جدا شدند. بيشتر سرمربيان روي 
دستياراني كه انتخاب مي كنند از اين جهت حساسند كه مبادا آنها روزي 
جاي شان را روي نيمكت بگيرند. به طور مثال به هشت سال حضور كارلوس 
كي روش روي نيمكت تيم ملي ايــران نگاه كنيد؛ افــرادي مثل ماركار 
آقاجانيان، اميد نمازي و ديگران هرگز در حدي نبودند كه جاي اين مربي 
را بگيرند. كار كردن با دستياراني كه جاه طلبي نداشته باشند براي آنها يك 
امتياز اســت. زوج هاي مربيگري موفق زيادي داشــته ايم؛ مثال تركيب 
گوارديوال و آرتتا در منچسترسيتي. يا گوارديوال و تيتو ويالنوا در بارسلونا 
كه بعدها تيتو جاي پپ را روي نيمكت گرفت و راهش را ادامه داد و كمي 
بعد به دليل سرطان از دنيا رفت. دســتياران مورينيو هم به شهرت دست 
يافتند. ويالش بواش معروف ترين آنها بود كه حتي سرمربي چلسي هم شد. 
مورينيو با اســتيو كالرك در منچستر و ســيلوينو لورو هم كار كرد، اما 
طوالني ترين همكاري را با روي فاريا داشت. برايان كيد و پيتر تيلور، يورگن 
كلوپ و زليكو بواچ، گوارديوال و ويالنووا، زيدان و بتوني، آرسن ونگر و پت 
رايس، هري ردنپ و كوين باند، الكس فرگوسن و استيو مك كالرن، ديه گو 
ســيمئونه و جرمن بورگوس، هلموت شــون و ادو التك و... از اين دست 

زوج هاي موفق روي نيمكت هاي مربيگري بودند.

يادداشت يك

سرمربی ذاتی
مربياني كه از دستياري شروع كردند و براي خودشان كسي شدند

حتما آن عكس معروف از زيدان در كنار آنچلوتي را ديده ايد وقتي در تيم 
اصلي رئال مادريد كمك مربي بود. او به كنار خط آمده بود و با حرارت خاصي 
داشت بازيكنان را هدايت مي كرد و كارلتو در اين تصوير داشت به او چپ چپ 
نگاه مي كرد. نگاه آنچلوتي چند معنا داشت؛ مي شد از آن نگاه تعبير كرد 
كه او احساس خطر كرده از اينكه چهره محبوب سانتياگو برنابئو را اين قدر 
نزديك به شغلش حس كرده اســت. اما به نظر مي رسيد در آن زمان نگاه 
كارلتو تحقيرآميز باشد؛ يعني چه كســي به تو اجازه داده بيايي كنار خط 
و اداي مرا دربياوري! آن دو در كنار هم رئــال را به دهمين قهرماني ليگ 

قهرمانان رساندند.

دستیار دست نخورده
 درباره كريم باقری؛ مردی كه هرگز انگيزه ای برای اول بودن ندارد 

كريم باقری آدم عجيبی است. افتخاراتی كه او در دوران فوتبالش كسب كرد، 
حاصل تركيب كوهی از استعداد با كمترين ميزان ممكن از انگيزه و جاه طلبی 
بود. او نخستين بازی ملی اش را در بيست ســالگی انجام داد و از همان روز هم 
بازيكن فيكس تيم ملی شد. اما تا آخرين روزی كه در36 سالگی با پيراهن تيم ملی 
خداحافظی كرد فقط 87 بازی ملی انجام داد و عضو باشــگاه صدتايی ها نشد. 
چرا؟ چون در ميانه آن سال ها هر وقت عشقش می كشيد از تيم ملی خداحافظی 
می كرد و انگيزه ای برای بازی ملی نداشت! سال2001 وقتی تيم  بالژويچ به آن 
شكل دراماتيك مقابل ايرلند از صعود به جام جهانی بازماند، كريم هم از تيم ملی 

خداحافظی كرد و ترجيح داد فوتبال را فقط در رده باشگاهی دنبال كند. 

رنج بدون گنج
 پرونده ای برای تمام دستيارهای ايرانی كی روش

 گزارش هشت سال تنش

بنا بود در اثر سال ها حضور كارلوس كی روش در فوتبال ايران، دانش او به 
مربيان بومی تزريق شود. دو راهكار به اين منظور در نظر گرفته شده بود؛ 
يكی برگزاری كارگاه های آموزشی و ديگری كارآموزی مربيان بومی تحت 
عنوان دستيار. اينكه چنين توقعاتی بعد از استخدام يك مربی بين المللی 
بجا هست يا نه بحث ديگری است، اما نهايتا در پی 8 سال فعاليت كی روش 
در فوتبال ايران هيچ كدام از اين دو اتفاق رخ نداد. حضور دستياران ايرانی 
كنار اين مربی، تنها رنج و تنش به همراه داشــت، بی آنكه هيچ گنجی از 

آن به جا بماند.
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محمدرضا نصيري
روزنامه نگار

نفر دوم
این شماره

مجيد نامجومطلق بدون شك يكي از بهترين هافبك هاي تاريخ فوتبال ايران است. او 
بعد از پايان دوران بازيگري، مربيگري را به عنوان دستيار در كنار منصور پورحيدري 
آغاز كرد و در مقاطع مختلفي در استقالل هم كمك مربي بود. نامجومطلق اما فصل 
گذشته و بعد از استعفاي فرهاد مجيدي، در حالي كه اين باشگاه روي نيمكت با چالشي سخت در آستانه ليگ قهرمانان 
آسيا روبه رو شده بود، دست به ريسك بزرگي زد و هدايت آبي پوشان را بر عهده گرفت. بدون شك كمتر كسي در آن 
مقطع بحراني قبول مي كرد تا جانشين مجيدي شود ولي نامجومطلق با شجاعت روي نيمكت آبي ها نشست و روزهاي 
پُراسترسي را هم پشت سر گذاشت. نامجومطلق حتي بدون استفاده از خريد هاي جديد، استقالل را از مرحله گروهي 
هم باال آورد ولي آبي پوشان در نهايت با شكست برابر پاختاكور از ليگ قهرمانان كنار رفتند تا پرونده اين مربي در 
استقالل بسته شود. سرنوشت فصل گذشته نامجومطلق بهانه اي شــد تا گفت و گويي با او درخصوص خودش و نفر 

دوم هاي فوتبال داشته باشيم.

هيچ وقت به جايگاه 
سرمربی چشم نداشتم

نامجومطلق: هنوز با استقالل قرارداد دارم
اميرحسين اعظمي

خبرنگار

كماكان از فوتبال دور هستيد؟ 
امسال پيشنهاد سرمربيگري داشتيد؟

بله، من براي اين فصل پيشــنهاد داشتم ولي 
قبول نكردم. در ضمن آمدنم به اســتقالل هم 
فقط به خاطر كمك كردن به اين تيم بود. فرهاد 
مجيدي به بنده لطف داشت و پيشنهاد داد كه به 
او كمك كنم و من به خاطر استقالل و احترامي 
كه براي فرهاد قائل هستم اين پيشنهاد را قبول 
كردم. من در سال هايي كه به عنوان مربي كار 
مي كردم هيچ وقت به جايگاه ســرمربي چشم 

نداشتم.
االن باز هم دوست داريد به عنوان 

نفر دوم در يك تيم فعاليت كنيد؟
خير، من از چند ســال قبل هم دوست نداشتم 
نفر دوم باشم و به همين خاطر خيلي پيشنهادها 
را رد كردم. حتي پيشنهاد سرمربيگري يكي دو 
تيم را هم رد كردم. من پيشنهاد مجيدي را هم 
به خاطر كمك به نام بزرگ اين تيم قبول كردم.

اگر قرار باشد زير نظر يك  مربي 
خارجي كار كنيد شرايط فرق خواهد كرد؟

طبيعتا كار كردن با مربي بزرگ خارجي مي تواند 
توان فني و تجربه يك مربي را بــاال ببرد و اگر 

چنين فضايي فراهم شود حاضرم كار كنم.
خيلي ها اعتقــاد دارند مجيد 
نامجومطلق با توجه به تجربه و توان فني اش، 
نبايد از موقعيت فعلي اش در فوتبال ايران 

راضي باشد. اين موضوع را قبول داريد؟
قطعا همينطور است ولي من آدمي نيستم كه 
تحت هر شرايطي كار كنم. دوست دارم هميشه 
جايي باشم كه بستري مناسب براي پيشرفت و 
نتيجه گيري وجود داشته باشد، نه اينكه بخواهم 
فقط يك مسئوليت را قبول كنم. برخي مربيان 
به عنوان مثال هدايت تيمي را بر عهده مي گيرند 
كه سقوطش قطعي است ولي چون مي خواهند 
هر طور شده فعاليت كنند، هدايت آن تيم را بر 

عهده مي گيرند. من اما اينطور نيستم.
وقتي ليگ قهرمانان آسيا تمام 
شد، چه اتفاقي رخ داد كه ديگر با استقالل 

همكاري نكرديد؟
سبك زندگي من طوري نيست كه جاي يك نفر 
را بگيرم. وقتي مجيدي رفت من هم قصد ماندن 
نداشتم و روي حرفم ايستاده بودم. حتي خيلي 
از پيشكســوتان و قديمي هاي استقالل با من 
صحبت كردند ولي در ابتدا قبــول نكردم. در 
نهايت فرهــاد مجيدي با من تمــاس گرفت و 
درخواســت كرد كه در آن موقعيت حساس به 
استقالل كمك كنم. من فقط براي نام استقالل 
اين كار را انجــام دادم و همه مي دانند كه نيتي 
جز اين نداشتم. من حتي زماني كه فرهاد قبل 
از فينال جام حذفي استعفا كرد، خيلي تالش 
كردم كه برگــردد و همراه با وريــا غفوري او را 
راضي كرديم كه در فينال روي نيمكت بنشيند.

حاال كه چند وقتي از اتفاقات فصل 
پيش گذشته خيلي ها مي گويند اگر تيم شما 
گلري مثل رشيد مظاهري داشت، پاختاكور 

را حذف مي كرد و به مراحل باالتر مي رسد. 
با اين اتفاق شايد شما االن سرمربي استقالل 

بوديد.
آنهايي كه چنين نظري در مورد من مي دهند 
لطــف دارند. همــه می دانند اســتقالل با چه 
مشــكالتی وارد اين مسابقات شــد. متاسفانه 
به دليل بســته شــدن پنجره نقل و انتقاالت، 
نتوانســتيم از بازيكنان جديد استفاده كنيم و 
تعدادی از بازيكنان ما هم خيلی دير به تمرينات 
اضافه شدند. آنها از شرايط تمرين دور بودند ولی 
با اين حال تالش خودشــان را انجام دادند. ما 
روی استفاده از داريوش شجاعيان حساب كرده 
بوديم ولی متاسفانه نتوانســتيم از اين بازيكن 
استفاده كنيم. از طرفی با مصدوميت وريا غفوری 
و محروميت ميليچ هم مواجه شديم. ضمن اينكه 
از سياوش يزدانی هم نتوانستيم استفاده كنيم. 
از يك طرف بازی ها فشرده بود و از طرف ديگر 
هم دست ما بسته بود. در مجموع بايد بگويم در 
شرايط سختی هدايت استقالل را قبول كردم. 
شــما ديديد كه بازيكنان جديد پرســپوليس 
چقدر به اين تيم كمك كردند ولي ما نتوانستيم 
از آنها اســتفاده كنيم. من به خاطر نام بزرگ 
استقالل اين مســئوليت را قبول كردم و منتی 
هم نمی گذارم چون همه ما مديون اســتقالل 
هستيم. در اين وضعيت سخت بايد به استقالل 
كمك می كردم و از اين موضوع نيز راضی هستم.

آيا باشگاه استقالل بعد از پايان 
ليگ قهرمانان پيشنهادي به شما ارائه داد؟

خير، پيشنهادي به من داده نشد. البته من بابت 
اين فصل هم با استقالل قرارداد دارم ولي جالب 
اينجاست كه هيچ صحبتي در اين خصوص با 
من نشده است. من از باشگاه خواستم كه تكليف 
طلب و قــراردادم را براي اين فصل مشــخص 
كند كه چنين اتفاقي رخ نــداد و جوابي هم به 
من ندادند. من دوست دارم اين موضوع خيلي 
دوستانه حل شود تا طلبم را بگيرم، من دوست 

ندارم در اين زمينه اقدام قانوني انجام دهم.
ظاهرا مسئوالن استقالل بعد از 
ليگ قهرمانان آسيا حتي يك تشكر هم از 

شما نكردند؟
من براي تشــكر كردن در استقالل كار نكردم. 
اين را وظيفه خودم ديدم كه به استقالل كمك 
كنم. حاال هم دوست ندارم كوچك ترين آسيبي 
به باشگاه برسد ولي وقتي برخي رفتارها را هم 
مي بينم، برخي چيزها برايم قابل هضم نيست. 
من هيچ وقت دنبال ســرمربيگری اســتقالل 
نبودم و حتــی در زمانی كه اين مســئوليت را 
برعهده داشتم برای ماندن دست و پا نزدم. اگرچه 
سرمربيگری استقالل برای هركسی افتخار است 
اما من واقعا دنبال اين موضوع نبــودم. خدا را 
شاهد می گيرم كه بدون هيچ چشم داشتی به 

قطر رفتم.
كمي از بحث اصلي فاصله گرفتيم. 
سال ها در فوتبال ايران دستياري كرده ايد 
و تجربه زيادي در ايــن خصوص داريد. در 

خصوص نفر دوم بودن صحبت كنيد.
هر تيمي براي موفقيت جدا از ســرمربي نياز 
به مربي خوب هم دارد. به تازگــي از گوارديوال 
پرســيده بودند كه وقتي كنار خــط به عقب 
برمي گردد با چه كسي صحبت مي كند كه او هم 
گفته بود با جاي خالي آرتتا )دستيار سابق پپ( 
صحبت مي كنم. اين درست است كه موفقيت 
يا ناكامي يك تيم به نام سرمربي تمام مي شود 
ولي نفر دوم هم قطعا در موفقيت يك  سرمربي 
نقش مهمي دارد. البته در فوتبال ما اهميت نفر 
دوم چندان زياد نيست و خيلي مواقع به نفر دوم 
چندان اعتماد نمي شود، هر چند االن نسبت به 
چند سال گذشته وضعيت بهتر شده است. گاهي 
اوقات مشكالت يا اتفاقي در تيم رخ مي دهد كه 
شايد سرمربي در جريان نيست و يك دستيار 
خوب مي تواند خيلي از حاشيه ها را جمع كند 
بدون اينكه سرمربي در جريان قرار داشته باشد.

باتوجه به همين حرفي كه زديد 
قبول داريد استقالل در اين سال ها يك كريم 
باقري نداشــته كه بتواند حاشيه ها را جمع 

كند؟
فكر مي كنم همينطور باشد. شــايد باقري در 
پرسپوليس آنطور كه بايد و شايد در مسائل فني 
درگير نباشد ولي قطعا بازيكنان، اعضاي كادر 
فني، باشــگاه و تمام اعضاي تيم براي او احترام 

خاصي قائل هستند.
فكر مي كنيد چــرا بعضي ها در 
فوتبال فقط نفر دوم باقي مي مانند و هيچ وقت 

سرمربي نمي شوند؟

شايد فضاي كاملي براي آنها وجود ندارد و البته 
بايد ظرفيت و كارآيي يك مربــي را هم در نظر 
گرفت كه به عنوان مربي بيشتر جواب مي دهد 
يا سرمربي. در اين مورد اعتماد كردن هم بسيار 
مهم است. البته خدا را شكر كه در اين چند سال 
مربيان جوان به چرخه فوتبال ما اضافه شده اند 
كه برخي از آنها نفر دوم بودند يا اينكه مربيگري 
را از رده هاي پايين شروع كردند. اعتقاد من اين 
است كه يك  مربي باالخره بايد از يك جا كارش 
را شروع كند، برخي مديران اين ديدگاه را دارند 
كه مربيان جوان باتجربه نيستند و از آنها استفاده 
نمي كنند ولي به هر حال اين مربيان هم بايد از 
يك جايي كارشان را شروع كنند. شما ديديد كه 
در اين سال ها به خيلي از مربيان جوان در فوتبال 
ايران اعتماد شــد كه جوابــش را هم گرفتند. 
مربياني مثل تارتار، گل محمــدي، مجيدي و 
خيلي هاي ديگر كه توانستند خودشان را نشان 

دهند.
كمي در مــورد فعاليت خودتان 
صحبت كنيد كه در كنــار برخي مربيان به 
عنوان مربي دوم فعاليت كرديد. فكر مي كنيد 
كنار كداميك از آنها شرايط بهتري داشتيد؟

بزرگ ترين شانس من در دوران مربيگري اين 
بود كه كارم را كنار يك استاد به تمام معنا شروع 
كردم؛ مرحوم منصور پورحيدري كه چيزهاي 
زيادي از ايشــان ياد گرفتم. در صنايع اراك با 
ايشان همكاري كرديم و اين يك تجربه بزرگ 
و خوب براي من بود و نقش مهمي هم در تيم 
داشتم. ما هميشه ارتباط خوبي با هم داشتيم 

چون همديگر را به خوبي مي شناختيم، چه از 
لحاظ فني و چه از لحاظ شخصيتي. بعد از اين 
همكاري به عنوان ســرمربي در ليگ يك كار 
كردم و البته در ليگ برتر هم در كنار مربياني 
مثل پرويــز مظلومي و صمد مرفــاوي بودم و 
اين اواخر هم با فرهاد مجيدي كار كردم. يادم 
مي آيد وقتي به ابومســلم رفتم، در نيم فصل 
اول تيم در رده ســيزدهم قرار داشت ولي در 
پايان ليگ چهارم شديم و ابومسلم بهترين تيم 

شهرستاني شد. 
در پايان فكر مي كنيد استقالل 

بتواند امسال قهرمان شود؟
اين تنها سالي است كه اســتقالل با كمترين 
تغيير رو به رو شــده و فقط علــي كريمي را از 
دست داده اســت. البته خودم زماني كه بودم 
به مسئوالن باشــگاه تاكيد كردم قرارداد اين 
بازيكــن را حتما تمديد كنند كــه اين اتفاق 
رخ نداد. بــا وجود اين اســتقالل مي تواند در 
اين فصل به موفقيت بزرگي برسد و اميدوارم 
قهرمان شــود. من بعد از اتمام ليگ قهرمانان 
در مورد استقالل صحبت نكردم چون با قلب 
و احساسم اين تيم را دوست دارم و مي خواهم 
هميشه استقالل در آرامش باشد. حتي فرهاد 
مجيدي هم صحبتي نكرده ولي برخي مربيان 
زماني كه خودشــان تيم هم داشتند در مورد 
اســتقالل صحبت كردند. من دوســت دارم 
اســتقالل هميشــه آرامش داشــته باشد و 
اميدوارم امسال در ليگ برتر به قهرماني برسد 

تا هوادارانش را خوشحال كند.



2  شنبه 4 بهمن 99  شماره 8142 14 3 0 2 3 6 3 0 درنگ نفر دوم
این شماره

كریم باقری آدم عجیبی اســت. افتخاراتی كــه او در دوران 
فوتبالش كســب كرد، حاصــل تركیب كوهی از اســتعداد با 
كمترین میزان ممكن از انگیزه و جاه طلبی بود. او نخســتین 
بازی ملی اش را در بیست ســالگی انجام داد و از همان روز هم 
بازیكن فیكس تیم ملی شد. اما تا آخرین روزی كه در 36سالگی 
با پیراهن تیم ملی خداحافظی كرد فقــط 87بازی ملی انجام 
داد و عضو باشــگاه صدتایی ها نشــد. چرا؟ چون در میانه آن 
سال ها هر وقت عشــقش می كشــید از تیم ملی خداحافظی 
می كرد و انگیزه ای برای بازی ملی نداشت! سال2001 وقتی 
تیم  بالژویچ به آن شــكل دراماتیك مقابل ایرلند از صعود به 
جام جهانی بازمانــد، كریم هم از تیم ملــی خداحافظی كرد و 
ترجیح داد فوتبــال را فقط در رده باشــگاهی دنبال كند. آن 
موقع چند سال داشت؟ فقط 28ســال! با آن سن وسال كم و 
درحالی كه تازه داشت لیگ برتر انگلیس را به مقصد السد قطر 
ترك می كرد، ناگهان تصمیم گرفت دیگر در تیم ملی نباشد و 
به این ترتیب فرصت حضــور در جام جهانی2006 و چندین و 
چند بازی ملی را از دست داد. او می توانست مثل مهدوی كیا و 
علی دایی در تركیب تیم برانكو به دومین جام جهانی عمرش 
برود اما انگیزه ای برای این كارها نداشت. در آن سال ها ترجیح 
می داد فقط در تركیب پرسپولیس بازی كند، برای خودش راه 
برود و گاهی از سی چهل متری دروازه حریفان را باز كند. ركورد 
150بازی ملی علی دایی خیلی پیش تر از آنكه به دست جواد 
نكونام شكسته شود باید به دســت كریم شكسته می شد اما او 
به عنوان یكی از بااستعدادترین بازیكنان تاریخ ایران، اصال به 
فكر این جاه طلبی ها و ركوردشكنی ها نبود. درباره نگاه كریم 
باقری بــه فوتبال، جالب ترین حكایت هنوز همانی اســت كه 

هم بازی هایش در كشاورز تهران تعریف می كردند. كریم پیش 
از رفتن به پرسپولیس 2سال در كشاورز بازی می كرد و در خط 
دفاعی آن تیم زوج نادر محمدخانی بود. هم بازی هایش در آن 
تیم تعریف می كردند كه كریم باقری در پایان هر بازی از بقیه 
می پرسید: »چند چند شدیم؟« فوتبال بازی كردن او مصداق 
بارز »هنر برای هنر« بود. 90دقیقه تكل می زد، سر می زد، شوت 
می زد، اغلب اوقات گل هم می زد، اما همه این كارها را فقط برای 
لذتش می كرد و البته كمی هم بــرای پولی كه بابتش دریافت 
می كرد. در این میان رسیدن به عنوان و ركورد و جام و... جایی 
در میان اهداف و برنامه های او نداشتند. پس عجیب نیست كه 
حاال در دوران مربیگری هم بعد از سال ها دستیاری همچنان 
دستیار است و كوچك ترین انگیزه ای برای سرمربیگری ندارد. 
كریم بالفاصلــه بعد از پایان فوتبالش، در همان پرســپولیس 
دستیار علی دایی شد و بعدها در همین تیم كنار دست برانكو 
و یحیی گل محمدی هم قرار گرفت. در این سال ها چندبار در 
تغییر و تحوالت كادر فنی، پیشنهاد سرمربیگری پرسپولیس 
به او هم شد اما هرگز قبول نكرد و به همان پست بی سروصدا 
و كم دردسرش قانع شد. او دقیقا نقطه مقابل علی دایی است؛ 
هر قدر دایی برای موفقیت انگیزه داشت و تالش هایش باعث 
می شد فراتر از اســتعدادهایش موفقیت كسب كند، در عوض 
كریم كامال بــه همه  چیــز بی توجه اســت و ترجیح می دهد 
بی سروصدا آن گوشــه ها بپلكد، بعد هم به خانه برود و پولش 
را بگیرد. چهره ای كه یك روز دربــاره او می گفتند باید روزی 
مدیرعامل پرسپولیس شود، همچنان در هر بازی گوشه نیمكت 
می نشــیند، هرگز به كنار زمین نمی آید و البد بعد از پایان هر 
بازی از یحیی و حمید مطهری می پرسد: »چند چند شدیم؟«

بنا بود در اثر سال ها حضور كارلوس كی روش در فوتبال 
ایران، دانش او به مربیان بومی تزریق شــود. دو راهكار 
به این منظور در نظر گرفته شــده بــود؛ یكی برگزاری 
كارگاه های آموزشــی و دیگری كارآموزی مربیان بومی 
تحت عنوان دستیار. اینكه چنین توقعاتی بعد از استخدام 
یك مربی بین المللی بجا هست یا نه بحث دیگری است، 
اما نهایتا در پی 8 سال فعالیت كی روش در فوتبال ایران 
هیچ كدام از این دو اتفاق رخ نداد. حضور دستیاران ایرانی 
كنار این مربی، تنها رنج و تنش به همراه داشت، بی آنكه 

هیچ گنجی از آن به جا بماند.

امید نمازی؛ دستیاری كه قیف چین شد
واقعیت آن اســت كه كی روش هرگز رابطه چندان خوبی با 
دستیاران ایرانی اش نداشته است. به عنوان مثال، امید نمازی 
قطعا یكی از معماهای دوران حضور كارلوس كی روش در ایران 
به شمار می رود. سرمربی پرتغالی بعد از پذیرفتن هدایت تیم 
ملی كشورمان، نمازی را كه بیشتر عمرش را در آمریكا گذرانده 
بود به عنوان یكی از دستیاران خودش معرفی كرد. این موضوع 
بازتاب های زیادی در ایران داشــت كه طبیعتا بیشــتر آنها 
مثبت نبودند. اگرچه تیم ملی كشورمان با همین مجموعه به 
جام جهانی برزیل صعود كرد، اما كماكان در مورد نقش نمازی 

در كادر فنی هیچ تصویر روشنی وجود نداشت. شگفتی 
زمانی كامل شــد كه این مربی بدون اطالع قبلی اقدام 
به قطع همكاری اش با تیم ملی فوتبال كشورمان كرد. 
این موضوع عصبانیت شدید كی روش را به دنبال آورد؛ 
تا جایی كه او یكــی از عجیب ترین مصاحبه های دوران 

حضورش در ایــران را راجع به همیــن موضوع انجام 
داد. كارلوس، اســفند92 در مورد جدایی 

نمازی گفتــه بود:»باید بگویم كه این 
شــخص تیم ملی را رها كرده. شما 
نقطه نظر مرا در مورد كسانی كه 
تیم را رها می كنند می دانید. آنها 
دیگر جایی در تیم ملی ندارند. 
اگر او فقط كار قیف گذاشتن 
در تمرین را داشت، عباس آقا 
)تداركات تیم ملی( را دارم 
كه این كار را می كند«. این 
مسئله عباس آقا بعدتر هم 

ادامه داشت؛ تا جایی كه پس 
از حذف تیم ملی كشورمان از 
مســابقات نهایی جام جهانی 

2014، محمــد مایلی كهن در 

انتقاد از كارلوس كی روش به طعنه گفت: »به عقیده من این 
تیم اگر دست عباس آقا بود و همان تداركاتچی زحمتكشی كه 
كارلوس كی روش در مورد امید نمازی اسم او را به میان آورد 
هدایت تیم ملی را برعهده داشت، باز هم چهارم می شدیم!« 
به هر حال اما بعدها امید نمازی تجربیاتی در آمریكا و حتی 
فوتبال ایران از سر گذراند، اما هرگز جواب یك سؤال روشن 
نشــد؛ اینكه اگر او قیف چین بود، چرا كــی روش در كادرش 

چنین عنصر خالی از فایده ای را گنجاند؟

مجید صالح؛ یك مورد مرموز
پیش از مرحله نهایی جام جهانی امــا مجید صالح هم مدتی 
به عنوان دســتیار كارلوس كی روش مشــغول به كار شد. با 
این حال او ظرف مدت بســیار كوتاهــی كارش را ترك كرد 
و یك ابهام دیگر در حوزه دســتیاران كــی روش به جا ماند. 
بعد از این قطع همكاری، كی روش افشــا كــرد اصلی ترین 
دلیل جدایی مجید صالح از تیم ملی در آســتانه جام جهانی، 
عدم اعطای اجازه به او برای نشســتن روی نیمكت تیم ملی 
بوده است:»گفت می خواهم تجربه كسب كنم، گفتم بیا، اما 
در اتریش گفت اگر روی نیمكت نباشم می روم، گفتم برو. به 
همین سادگی! نمی توانستم اجازه بدهم ماركار آقاجانیان بعد 
از 3سال همكاری با من، جای خودش را روی نیمكت به مجید 
صالح بدهد«. بعدتر البته نقل قول هایی از صالح منتشر شد در 
مورد اینكه رفتار كی روش با او خوب نبوده اســت. صالح پس 
از داستانش در تیم ملی تقریبا از حوزه مربیگری 
محو شــد و جز دو دوره دستیاری در پیكان و 
یك دوره ســرمربیگری در فجر سپاسی خبر 

دیگری در موردش انتشار نیافت.

علی كریمی؛ آغاز بزرگ ترین دشمنی
این جنجالی ترین داستان یك دستیار در تاریخ 
فوتبال ایران اســت. علی كریمی تنها 3 ماه 
و 6روز در كادر فنی تیــم ملی كنار 
كارلوس كــی روش كار كــرد؛ از 
ســوم مهر تا نهم دی93. او بعد 
از جام جهانــی2014 و زمانی 
كــه كفش هایــش را آویخت 
دستیار كی روش شد، اما چند 
روز پیش از آغاز جام ملت های 
آسیا 2015 از سمتش استعفا 
داد و حتی حاضر نشد در سفر به 
استرالیا این تیم را همراهی كند. 
پیش از این دوره، همیشه ادبیات 
كریمی در مــورد كی روش آمیخته 
به احترام بود، اما روشــن نیست در 
این ســه ماه بر طرفین چه گذشت و 

كریمی چه چیزهایــی دید كه ناگهان به بزرگ ترین دشــمن 
كارلوس تبدیل شد. انتقادهای جادوگر از كی روش آنقدر صریح 
و پر از جنجال بود كه نیازی به بازگویی آنها نیست. پس از قطع 
همكاری كه البته دالیلش هرگز روشن نشد، كی روش سعی كرد 
كریمی را در یك معذوریت اخالقی قرار بدهد و جلوی انتقاداتش 
را بگیرد. او گفت: »علی در ظرفی كه از آن غذا خورده آب دهان 
نمی اندازد«. این حربه اما كارگر نشد و كریمی تا روز آخر حضور 

مربی پرتغالی در ایران تندروترین مخالف او باقی ماند.

جواد نكونام؛ قربانی اخراج دسته جمعی
جواد نكونــام هم یكی دیگــر از دســتیاران ایرانی كارلوس 
كی روش بود كه بخت خودش را برای همزیستی مسالمت آمیز 
با مربی پرتغالی آزمود، اما به جایی نرسید. مرداد95 كارلوس 
كی روش با انتشار پســتی در صفحه فیســبوكش از نكونام 
به عنوان مربی جدید تیم ملی نام بــرد، اما این همكاری تنها 
5 ماه به طول انجامید. دی ماه همان سال زمانی كه تیم ملی 
در اردوی دبی به سر می برد، برانكو و كی روش وارد درگیری 
لفظی شدند، كی روش هم تمامی بازیكنان پرسپولیسی تیم 
ملی را به ایران دیپورت كرد. او ســپس در رفتاری عجیب تر 
عذر دستیاران ایرانی اش را هم خواست و دستور داد به تهران 
برگردند. به این ترتیب دوران همكاری نكونام با تیم ملی فقط 
5 ماه به درازا كشید. گفته می شود دلیل اخراج دسته جمعی 
مربیان ایرانــی این بود كه هیچ كدام از آنها حاضر نشــدند از 
دستور كی روش برای انجام مصاحبه علیه برانكو اطاعت كنند.

ماركار آقاجانیان؛ حضور مستمر و بی ثمر
ماركار آقاجانیان بازیكن محترم و بی حاشــیه فوتبال ایران 
باســابقه طوالنی بازی در آرارات و پاس تهران و بعدتر بانك 
تجارت و بهمن بود و حتی شروع دستیاری اش در تیم ملی هم 
به دوران سرمربیگری امیر قلعه نویی برمی گشت. با این حال 
عمده شهرت این سالیان ماركار به خاطر 8سال حضور مستمر 
و بی ثمر او در كنار كارلوس كی روش بود. همه آمدند و رفتند، 
فوجی از دســتیارهای ایرانی و خارجی در طول مدت حضور 
كی روش در ایران تغییر كردند، اما این تنها ماركار آقاجانیان 
بود كه سر جایش باقی ماند. اگر قرار بود دانشی منتقل شود، 

طبیعتا علم كی روش بیشتر از همه باید به آقاجانیان انتقال 
می یافت، اما بسیاری عقیده دارند ماركار روی نیمكت 

تیم ملی فقط یك نقش نمایشــی داشت؛ صرفا در 
همین حد كه مربی پرتغالــی ادعا كند: »بله؛ من 
دســتیار ایرانی هم دارم«. نهایتا كارلوس از این 
فوتبال رفت و مطابق انتظار هیچ پیشنهاد مهمی 

به آقاجانیان نشد. یعنی هیچ تیمی در هیچ رده ای 
حاضر نشد نزدیك ترین مرد ایرانی به كی روش در طول 

8 سال سرمربیگری در تیم ملی را تست كند. او فقط بود كه 
باشد؛ همین!

رنـج بدون گـنج
پرونده ای برای تمام دستیارهای ایرانی كی روش؛ گزارش هشت سال تنش

دستیار دست نخورده
درباره كریم باقری؛ مردی كه هرگز انگیزه ای برای اول بودن ندارد

بهروز رسایلی
روزنامه نگار

سود سابقه
نفر به نفر با سرمربیان حال حاضر لیگ برتر و نگاهی به سابقه 

آنها در سال هایی كه دستیار بوده اند
امسال در لیگ برتر ایران همه مدل ســرمربی داریم. برخی از سرمربیان این فصل، ســابقه سال ها دستیاری در 
باشگاه های مختلف را در جیب دارند؛ برخی دیگر بدون سابقه دستیاری و صرفا با گذراندن چند كالس مربیگری به 
جرگه سرمربی ها وارد شده اند؛ دسته دیگری هم هستند كه نه دستیار بوده اند و نه در هیچ دوره و كالسی شركت 
كرده اند. درباره این گروه جدید می توان گفت تازه از امسال وارد شده اند و تحت تأثیر اتفاقاتی كه در فوتبال اروپا 
می افتد برخی از آنها لقب پیرلوی ایرانی را هم گرفته اند. در این مطلب نگاهی به فهرست سرمربیان لیگ برتر ایران 

در این فصل انداخته و سابقه هر یك از آنها در كمك مربیگری را بررسی كرده ایم.

امیر قلعه نویی
ركورددار سرمربیگری در لیگ برتر ایران كه همین هفته به 
ركورد 500بازی در لیگ برتر هم رســید، سابقه دستیاری 
3مربی را دارد. البته دوران حضــور قلعه نویی در كنار 2نفر 
از آنها بســیار كوتاه و حضورش در كنار نفر ســوم هم پر از 
حرف وحدیث و حاشیه بوده است. قلعه نویی سال76 بعد از 
مصدومیت های متعدد از فوتبال خداحافظی كرد و بالفاصله 
در استقالل دستیار ناصر حجازی شد. دوران كاری این دو 
نفر پر از فراز و نشیب بود و قلعه نویی بارها با مرحوم حجازی 
به اختالف نظر خورد. حتی بعدها در فیلم مســتندی كه از 
زندگی ناصر حجازی ساخته شــد، اتهاماتی را به قلعه نویی 
نســبت دادند كه باعث اعتراض این مربی شــد. به هر حال 
90درصد دوران دستیاری قلعه نویی در كنار ناصر حجازی 
ســپری شــد. او دوره كوتاهی هم در تیم ملی امید دستیار 
ابراهیم قاســمپور بود و قبل از 
دوره دوم لیگ برتــر نیز مدت 
كوتاهی در اســتقالل دستیار 
رولند كخ آلمانی شــد كه زیاد 
دوام نیاورد و از این سمت كنار 
رفت تا از آن به بعــد فقط نفر 

اول باشد.

مجید جاللی
جاللــی یكــی از عجیب تریــن 
پدیده های مربیگری اســت چون از 
سن 21سالگی در كنار بازی كردن 
مربیگری هم می كرده است! او در تیم 
وحدت تهران بازی می كرد و همزمان 
ســرمربی تیم نوجوانان این باشگاه 
بود. در 30سالگی فوتبال را كنار گذاشت 
و سرمربی بزرگساالن وحدت شد. به این 
ترتیب جاللی پیش از آنكه دستیار كسی 
باشد به پست سرمربیگری رسیده بود، 
اما بعدها دستیار محمد مایلی كهن شد 
و دورانی طوالنی را در كنار این سرمربی 
ســپری كرد. بعد از جدایــی از مایلی كهن، دوبــاره دوران 
سرمربیگری مجید جاللی آغاز شد كه با كسب یك قهرمانی 
در لیگ برتر و یك قهرمانی در جام حذفی ایران هم همراه بود.



15 2  شنبه 4 بهمن 99  شماره 8142 درنگ 3 0 2 3 6 3 0
نفر دوم

این شماره

مثل هر دو انسان دیگری، رابطه سرمربی- دستیار در 
فوتبال هم یك رابطه متنوع و مبتنی بر شخصیت متفاوت 
آدم هاست. بنابراین گاهی همه  چیز خیلی خوب پیش 
می رود و منافع پررنگ و چندجانبه به جا می ماند و گاهی 
هم یك رابطه زیانبار و پر از سوءظن داریم. نكته كلیدی 
این است كه با چه تیپ آدم هایی مواجه هستیم و آنها در 
دل همكاری دنبال چه می گردند. اگر قرار باشد به صورت 
قالبی به داستان نگاه كنیم، در فوتبال ایران دست كم 
چهار مدل رابطه بین سرمربی و دستیار قابل تشخیص 
است. صدالبته نمونه هایی بیرون از این چهار مدل هم 

داریم، اما فعال به مرور این صورت های كلی می پردازیم.

سرمربی مشورت پذیر- دستیار مسئولیت پذیر
این ســودمندترین نوع رابطه بین اعضای اصلی كادرفنی 
است. در این مدل ســرمربی می پذیرد كه دانای كل نیست 
و ضعف هایی دارد كه باید آنهــا را به كمك دیگران برطرف 
كند. بنابراین برای خودش دســتیار خــوب و به درد بخور 
انتخاب می كند و در طول كار هــم از طرف مقابل به صورت 
واقعی كمك می گیرد. مشورت پذیری برای سرمربی فاكتور 
بسیار مهمی است. در نهایت این خود اوست كه باید تصمیم 
بگیرد، اما می تواند در مســیر اخذ تصمیم نهایی از مشاوره 
اطرافیانش هم استفاده كند. در این مدل همچنین دستیار 
یك آدم مسئولیت پذیر است كه تكالیفش را خوب می داند 
و به محدوده اختیاراتش واقف است. او دنبال كودتا نیست و 
به جای تمركز روی گرفتن جای سرمربی، هر نكته مفیدی كه 
به ذهنش می رسد را با نفر اول كادرفنی در میان می گذارد. از 
این مدل همكاری های موفق زیاد داشته ایم. به عنوان نمونه 
شاید بتوان از زوج یحیی گل محمدی- مجتبی حسینی یاد 
كرد. آنها چند سال با هم كار كردند و تقریبا هم موفق بودند. 
یحیی واقعا از حسینی استفاده می كرد. حسینی هم به فكر 
تیم بود و بعدها خودش تبدیل به سرمربی شد. حتی همین 
امسال بعد از بازی پرسپولیس و نفت مسجدسلیمان مجتبی 
حســینی به صراحت گفت: »من هنوز هم خودم را شاگرد 

گل محمدی می دانم. «

سرمربی تمامیت خواه- دستیار دكوری
یكی از رایج ترین مدل های كار در ایران همین اســت؛ یك 
ســرمربی كه تصور می كند مركز هستی است و همه  چیز را 
بهتر از ســایرین می داند، اما صرفا برای اینكه عریضه خالی 

نماند عده ای را هم به عنوان دســتیار كنــار خودش جمع 
می كند. او فقط حواسش هســت كه دستیارها چشم طمع 
به جایگاهش نداشته باشند و پای شان را از گلیم شان درازتر 
نكنند. اینكه چقدر تجربه و دانــش فوتبالی دارند مطلقا در 
اولویت نیست. در این مدل، ســرمربیان بعضا از دستیارها 
توقعات غیرفنی و جانبی هم دارند؛ مثل اینكه روی نیمكت 
هیاهو راه بیندازند یا به سود آنها مصاحبه كنند. طبیعتا در 
این مطلب هرقــدر پایین تر برویم كار مثال زدن ســخت تر 
می شود، اما شاید بشــود رابطه كارلوس كی روش با برخی 
از دستیاران ایرانی و غیرایرانی اش را روی نیمكت تیم ملی 

كشورمان از همین جنس تلقی كرد.

سرمربی شكاك- دستیار نگونبخت
در یك مدل دیگر، سرمربی به زمین و زمان مشكوك است 
و مدام این نگرانی را دارد كه مبادا دستیاران در حال توطئه 
علیه او هستند. گاهی ممكن است این بدگمانی كامال بیراه 
باشد، اما به هر حال چون تجریباتی از این دست در فوتبال 
ایران زیاد است، ســرمربیان بدبین از ســایه خودشان هم 
می ترســند. به عنوان نمونه در میانه های نیم فصل اول لیگ 
دوازدهم كه یحیی گل محمدی به بهانه قلب درد سرمربیگری 
صبای قم را رها كرد و در پرسپولیس دستیار مانوئل ژوزه شد، 
مربی پرتغالی به یحیی بدگمان بود و حتی به اینكه او لب خط 
برود و با بازیكنان حرف بزند هم واكنش منفی نشان می داد. 
بعدتر هم به هرحال ژوزه رفت و گل محمدی در همان فصل 

سرمربی پرسپولیس شد.

سرمربی خوش خیال- دستیار فرصت طلب
همه  چیز از تیتر مشخص اســت. در این مدل یك سرمربی 
داریم كه خیلی راحت و ســاده دارد كارش را می كند و یك 
دســتیار برای خودش می آورد، اما در ادامه جناب دستیار 
به صورت پنهانی برای تصاحب صندلــی او خیز برمی دارد 
و یك كودتای نرم انجام می دهــد. از آنجا كه معموال بعد از 
اخراج سرمربی، دستیار او به طور موقت اداره امور را به دست 
می گیرد، برخی نفرات دوم بدشان نمی آید زیر پای سرمربی 
را جارو كنند و در همان دوره هدایت موقت تیم، میخ شان را 
محكم بكوبند. در این مدل بعضا شاهد زد و بند و باندبازی بین 
دستیار و برخی بازیكنان تیم هستیم. تا دل تان بخواهد هم 
از این نمونه ها در فوتبال ایران داشته ایم، اما منتظر نباشید 

مثال بزنیم و اینها بروند از ما شكایت كنند!

اگر تصور كرده اید نقش دستیارها در فوتبال ایران فقط این 
است كه در امور فنی به سرمربی مشورت بدهند سخت در 
اشتباهید. ما اینجا دستیار »مبصر« هم داریم؛ یعنی كسی 
كه فقط حواسش به بازیكنان باشد تا یك وقت علیه سرمربی 
كودتا نكنند، شب تا دیروقت دنبال عیاشی نباشند و نظم و 
انضباط را رعایت كنند. دستیار »شریك شادی« هم داریم 
كه ماموریتش پریدن روی ســر و كول مربی هنگام گلزنی 
است. به این ترتیب او جلوه زیباتری به كادرهای بعد از گلزنی 
می بخشد و ســرمربی را خوش عكس تر می كند. همچنین 
دســتیارها وظیفه دارند هنگام باخت یا زمانی كه سرمربی 
دلش می خواهد برای خبرنگاران كالس بگذارد به جای او 
به نشست های خبری بروند. در همین راستا حرف هایی كه 
خود سرمربی به هر دلیلی به زبان نمی آورد، از سوی دستیار 
او رسانه ای می شود. مثال فرض كنید یك نفر به سرمربی تیم 
گفته باالی چشمت ابروست، سرمربی هم در شأن خودش 
نمی داند جواب او را بدهد. بنابراین وظیفه دستیار است كه 
با مطبوعات و سایت ها مصاحبه كند و جواب طرف مقابل را 
بدهد. همه اینها كه گفتیم تكالیف سنتی دستیاران بود، اما 
این قشر به تازگی در ایران دو كاركرد جدید هم پیدا كرده اند 

كه حیف است به آن اشاره ای نكنیم.
كاركرد اول؛ هم اكنون قانون این است كه سرمربیان تیم های 
لیگ برتری مدرك مربیگری A آسیا را داشته باشند. خب 
خیلی ها در لیگ ایران ندارند. وقتــی طرف هنوز از فوتبال 
خداحافظی هم نكرده، طبیعی اســت كه كالس مربیگری 
نرفته و مدرك هم نــدارد. بعد اینجا او را فــورا می گذارند 
سرمربی و او هم باید یك نفر را بیاورد كه مدرك A داشته 
باشد. به این ترتیب دستیار مدرك دار محترم به اسم سرمربی 

روی نیمكت می نشیند و 
سرمربی واقعی هم به عنوان 

دســتیار یا آنالیزور یــا هر چیز 
دیگری كنارش قــرار می گیرد. این 

شیوه شیك و ساده دور زدن قانون است كه بسیار 
هم رواج دارد. هم اكنون سرمربیان مشهور زیادی در 
لیگ از این ترفند استفاده می كنند كه ازجمله آنها 
می توان به مهدی رحمتی، محرم نویدكیا و مسعود 
شجاعی اشــاره كرد. در نتیجه بروید كالس ها را 
بگذرانید و مدرك بگیرید؛ اگر روزی به خودتان و 
دانش تان نیازی نبود، الاقل به مدرك تان احتیاج 
پیدا می كنند و به همین راحتی می توانید قرارداد 

تپل ببندید!
كاركرد دوم؛ این یكی از اولی هم بدتر اســت. گفته 

می شود به تازگی برخی سرمربیان لیگ برتری از دستیاران 
خود می خواهند در طول بازی مدام بر سر داور فریاد بزنند، 
هیاهو كنند و جوی به وجود بیاورند كه داور تحت تأثیر قرار 
بگیرد و به سود آنها سوت بزند. می گویند همین فصل یك 
مربی مطرح لیگ برتری در جریان یكی از مســابقات مهم 
پخش زنده رو كرده به دستیارانش و گفته: »اگر داد نمی زنید 
بروید روی سكو بنشینید!« خود سرمربی مایل نیست كالس 
كارش پایین بیاید و در عین حال می ترســد كارت بگیرد و 
محروم شود. در نتیجه دستیاران قبول زحمت می كنند و 
مدام دعوا راه می اندازند. تازه كجای كارید؛ امسال دستیار 
داشتیم كه از كنار نیمكت توپ را شوت كرده وسط زمین 
و جلوی ضدحمله تیــم مقابل را گرفته؛ به بــه از این همه 

پیشرفت!

محمود فكری
داستان مربی شدن محمود فكری هم جالب است. او دستیار 
چند ســرمربی اســتقالل بوده اما قبل از اینكه دستیار شود 
سرمربی هم بوده اســت! هافبك سابق استقالل در سال آخر 
فوتبالش به عنوان بازیكن به شــیرین فراز كرمانشاه رفته بود 
اما وقتی ســرمربی خارجی آن تیم بركنار شد مدت كوتاهی 
به عنوان سرمربی روی نیمكت نشست. فكری بعد از این تجربه 
كوتاه مدت، به طور جدی وارد كار مربیگری شــد و به عنوان 
دستیار قلعه نویی استقالل را به قهرمانی در لیگ هشتم رساند. 
او در لیگ دهم هم در استقالل دســتیار پرویز مظلومی شد. 
سپس یكی دو سال در مس كرمان و صبای قم دستیار صمد 
مرفاوی بود و دوباره به كادر فنی امیر قلعه نویی در استقالل 

برگشت كه این بار زوج امیر- فكری موفقیتی كسب نكردند.

یحیی گل محمدی
سرمربی حال حاضر پرسپولیس، سال های 90و 91 در تیم 
راه آهن تهران دستیار علی دایی بود. البته یحیی هم مربیگری 
را با ســرمربی شــدن در صبای قم آغاز كرد و بعد از آن هم 
سرمربی تربیت یزد و نساجی قائمشهر )در لیگ یك( شد. اما 
بعد از این تجربه ها، دعوت علی دایی را قبول كرد و در راه آهن 
دستیار شهریار شد. یك سال بعد، یحیی لیگ دوازدهم را با 
سرمربیگری صبا آغاز كرد اما در میانه راه از این تیم جدا شد و 
به پرسپولیس رفت تا دستیار مانوئل ژوزه پرتغالی شود. یحیی 
در نیم فصل دوم همان سال سرمربی پرسپولیس شد و بعد از 

آن هم دیگر از سرمربیگری پایین تر نیامد.

مهدی تارتار
این بازیكن سابق پرســپولیس هم مثل یحیی گل محمدی 
مدتی دســتیار علی دایی بوده اســت. تارتــار كارش را با 
ســرمربیگری در راه آهن شــروع كرد اما یك ســال بعد به 
پرسپولیس رفت و دستیار دایی شد. بعد از آن دوباره سرمربی 
شد و 6فصل سرمربی بود اما سال94 دوباره به پیشنهاد دایی 
پاســخ مثبت داد و این بار در صبای قم دستیار شهریار شد؛ 
آن هم درحالی كه فصل قبل خودش سرمربی صبا بود! بعد 
از این تجربه، تارتار دیگر دستیاری نكرد، هرچند قبل از آغاز 
لیگ دوازدهم هم گزینه جدی پرسپولیس برای دستیاری 

مانوئل ژوزه بود.

وس پورموسوی سیر
ســرمربی نفت آبادان و صدرنشــین حال حاضر لیگ برتر، 
سال ها در تیم های پایه استقالل اهواز و فوالد مربیگری كرد. 
سپس دستیار عبداهلل ویسی شــد و به همراه او با استقالل 
خوزستان قهرمان لیگ پانزدهم شــد. بعد از رفتن ویسی، 
پورموسوی ســرمربی همان تیم شــد و بعد از آن هم دیگر 

دستیاری نكرد.

مجتبی حسینی
مجتبی حســینی یار غار یحیــی گل محمدی و دســتیار 
همیشــگی او در تیم های مختلف بود. او سال ها در نساجی 
مازندران، صبای قم، پرســپولیس، نفت تهران و ذوب آهن 
دستیار یحیی بود. وقتی یحیی از ذوب آهن به اكسین البرز 
رفت، مجتبی به جای او سرمربی ذوب شد اما تا پایان همان 
فصل بیشتر دوام نیاورد. در پایان فصل گل محمدی به لیگ 
برتر برگشــت و تیم تراكتور را تحویل گرفــت و آنجا باز هم 
مجتبی حسینی دستیار او شد. بعد از جدایی از تراكتور، زوج 
یحیی و مجتبی هم از یكدیگر جدا شدند و مجتبی حسینی 
دیگر دســتیاری نكرد. گل ریحان البرز، مس كرمان و نفت 
مسجدسلیمان تیم هایی هستند كه حسینی در آنها سرمربی 

بوده است.

رسول خطیبی
خطیبی فقط ســرمربیگری كرده و در هیچ تیمی دستیار 
نبوده اســت. در ســال97 و پیش از آغاز لیــگ هجدهم 
درحالی كه هنوز سرمربی تراكتور انتخاب نشده بود، رسما 
اعالم شد یك ســرمربی خارجی به تیم خواهد آمد و رسول 
خطیبی هم دستیار او خواهد بود. اما وقتی جان توشاك به 
تبریز آمد این موضوع منتفی شــد و محمــد تقوی در كنار 
توشــاك قرار گرفت. خطیبی طی این سال ها در لیگ یك و 
لیگ برتر سرمربی بوده و حتی سرمربیگری در تراكتور را هم 

تجربه كرده است.

رحمان رضایی
مدافع سابق تیم ملی بعد از ســال ها بازی در ایتالیا، قطر و 
پرسپولیس، نهایتا فوتبالش را در پیكان تمام كرد. به همین 

دلیل در همان باشگاه پیكان مدیر آكادمی شد. شغل بعدی 
او دستیاری علی لطیفی در راه آهن بود كه فقط یك ماه طول 
كشــید. بعد از آن هم، از آذر94 تا دی ماه95دســتیار امیر 
قلعه نویی در تراكتور شد. رضایی سال گذشته در ذوب آهن 

مدیر فنی بود و باالخره امسال سرمربی همین تیم شد.

محمد ربیعی
محمد ربیعی ابتدا روزنامه نگار ورزشی بود. بعد آنالیزور شد و 
چند سال آنالیزوری كرد. او زیاد دستیاری نكرد و از 30سالگی 
سرمربی شد. ســایپامهر كرج، البدر بندركنگ، شهرداری 
اردبیل، شهرداری زنجان، بادران تهران، شهرداری بندرعباس، 
آلومینیوم اراك و مس رفسنجان تیم هایی هستند كه ربیعی 

در آنها سرمربی بوده است.

جواد نكونام
نكونام فقط دستیار كارلوس كی روش در تیم ملی بوده و  جز 
آن هیچ سابقه ای در دســتیاری نداشته است. او بعد از مدت 
كوتاهی كه در كنار كی روش بود بالفاصله ســرمربی شد، از 

لیگ یك آغاز كرد و خیلی زود با نساجی به لیگ برتر آمد.

ابراهیم صادقی
ابراهیم صادقی از ركوردداران بازی در لیگ برتر ایران است 
كه تمام سال های بازی اش در باشگاه سایپا گذشته است. او 
بالفاصله بعد از اینكه بازیگری را كنار گذاشت در همان سایپا 
دستیار علی دایی شد و بعد از رفتن دایی هم جای او را گرفت.

شجاعی، رحمتی، نویدكیا
3ملی پوش ســابق فوتبال ایران، در لیگ جــاری تبدیل به 
3سرمربی در تیم های مطرح لیگ برتر شده اند. محرم نویدكیا 
و مهدی رحمتی از همان انتهای فصل گذشته رسما به عنوان 
ســرمربی برگزیده شــدند و پذیرفتند كه بدون گذراندن 
دوره های مربیگری و بدون ســابقه ای در این شغل، كارشان 
را شروع كنند. اما قصه مسعود شــجاعی كمی متفاوت بود. 
او فصل را به عنوان بازیكن تراكتور شــروع كرد ولی با رفتن 
منصوریان به عنوان سرمربی موقت برگزیده شد و هنوز هم در 

این پست مانده است.

بهیكمدركدار
»دادزن«نیازمندیم

دو كاركرد جدید برای دستیارها 
در فوتبال ایران

قاتقنانیاقاتلجان؟
چهار مدل رایج از همكاری سرمربی- دستیار در فوتبال ایران
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سرمربی 
ذاتی

مربياني كه از دستياري شروع كردند 
و براي خودشان كسي شدند

حتما آن عكس معروف از زيدان در كنار آنچلوتي را ديده ايد وقتي 
در تيم اصلي رئال مادريد كمك مربي بود. او به كنار خط آمده بود و 
با حرارت خاصي داشت بازيكنان را هدايت مي كرد و كارلتو در اين 
تصوير داشت به او چپ چپ نگاه مي كرد. نگاه آنچلوتي چند معنا 
داشت؛ مي شد از آن نگاه تعبير كرد كه او احساس خطر كرده از 
اينكه چهره محبوب سانتياگو برنابئو را اين قدر نزديك به شغلش 
حس كرده است. اما به نظر مي رســيد در آن زمان نگاه كارلتو 
تحقيرآميز باشد؛ يعني چه كسي به تو اجازه داده بيايي كنار خط 
و اداي مرا دربياوري! آن دو در كنار هم رئال را به دهمين قهرماني 
ليگ قهرمانان رساندند. زيدان بعد از يك فصل به تيم دوم رئال 
يعني كاستيا در دسته سوم رفت و يك سال منتظر ماند تا كارلتو 
اخراج شود. پس از تنها يك فصل سرمربيگري آن هم در دسته 
سوم فوتبال اسپانيا، زيزو به عنوان نفر اول به نيمكت رئال مادريد 
برگشت و 3سال پياپي اين تيم را به قهرماني اروپا رساند و در دو 
نوبت دو الليگا و تعداد زيادي جام را هم براي اين تيم آورد و بيشتر 
ال كالسيكوهاي اسپانيا و داربي هاي مادريد را برد. او مثل دوران 
فوتبالش عادت نداشت نفر دوم باشد و كسي به ديده تحقير به او 
نگاه كند. عادت داشت همه نگاه ها را در حالت حسادت يا تحسين 

به خودش جلب كند.

يواخيم لوو را تا پيش از ســال200۶ كسي نمي شناخت. او 
مربي موفقي نبود و حتي در ليگ تركيه هم نتوانست موقعيت 
شغلي خوبي در اين حرفه به دست آورد. او كه با يورگن كلينزمان در 
مدرسه ورزش فدراسيون فوتبال »ميتل راين« در هنف، دوره مربيگري 
را به پايان رسانده بود، به اين دليل به دستياري كلينزمان در تيم ملي 
آلمان ارتقا يافت چون يورگن هر وقت در كالس هاي تاكتيك چيزي را 
متوجه نمي شد از او مي پرسيد. با رفتن كلينزمان، يواخيم لوو به نفر اول 
مانشافت )لقب تيم ملي آلمان(تبديل شد و با اين تيم در سال2014 
به قهرماني جام جهاني دست يافت و به قدري موفق شد كه پيشنهاد 

رئال مادريد را هم رد كرد.

در برد تاريخي1-7 مقابل برزيل در 2014 هانسي فليك هم 
در كنار لوو روي نيمكت نشسته بود. فليك را تا پيش از آنكه 

نفر اول با ذهنيت نفر دوم
ستاره هاي بزرگي كه در سرمربيگري به توفيقي دست نيافتند

سرمربي بودن وجهه خوبي دارد، اما بيشتر ستاره هاي فوتبال پس 
از بازنشســتگي دنبالش نمي روند، چون هزينه اش خرج اعتبار 
يك عمر است. در ســال هاي اخير برخي ستاره ها سرمربيگري 
را آزمايش كرده اند، اما بخشــي از اعتباري را كه سال ها با بازي 
به دست آورده بودند، از دست دادند. نمونه اش روي كين كه پس 
از پايان فوتبالش با آن اخالقش هدايت تيم ساندرلند را به عهده 
گرفت، اما وقتي اخراج شد بازيكنان »گربه هاي سياه« نفس راحتي 
كشيدند و خدا را شكر كردند. در ايپسويچ هم كاري كرد تا دوره 
سرمربيگري اش به كلي تعطيل شود. او حاال در برنامه هاي ورزشي 

تلويزيوني كارشناسي مي كند و به بازيكنان فحش مي دهد!

گري نويل هم لنگه روي كين بود، اما نمونه خوش اخالقش. 
مدافع راست تيم طاليي منچستريونايتد هم فرصت هايي 
براي سرمربيگري پيدا كرد تا بفهمد براي اين كار ساخته نشده است. 
او در والنسيا آخرين كوپن سرمربيگري اش را هم خرج كرد و سپس به 

كارشناسي تلويزيون روي آورد.

فليپو اينتزاگي كه اينتزاگي اصلي بود هرگز نتوانست نسبت 
به برادرش -ســيمونه اينتزاگي- كه در التزيو به يك مربي 
درجه يك تبديل شد، به موفقيت دست يابد. او از تيم هاي پايه ميالن 
سرمربيگري را آغاز كرد و به تيم اصلي رســيد و يك فصل هم دوام 
نياورد. پيپو متوجه شد كه بايد از نو شروع كند، پس به تيم هاي ونتزيا، 

بلونيا و بنونتو رفت.

تيري آنري هم از آن اسطوره هاي فوتبال بود كه با دستياري 
راحت تر كنار مي آيند. او در مقطعي گزينه هدايت آرسنال هم 
بود تا اينكه توانســت در تيم موناكو شغل سرمربيگري براي خودش 
دست وپا كند كه در اين تيم و مونترئال نشان داد همان دستياري در 

تيم ملي بلژيك و زيرنظر روبرتو مارتينس برايش بهتر است.

شغل مدير ورزشي براي افرادي كه پيش تر بازيكن بزرگي 
بودند، در دسترس تر و ساده تر است. حتي برخي ستاره ها كه 
سابقه سرمربيگري را هم دارند، پس از مدتي به اين نتيجه رسيدند كه 
پست مدير ورزشي دوام و قوام بيشتري نسبت به سرمربيگري دارد. آنها 
در اين پست نفر اول تيم نيستند، اما سرمربي و حتي بازيكنان را هم 
خودشــان انتخاب مي كنند بدون آنكه با مخاطرات شغل سرمربي 

دست وپنجه نرم كنند.

ماتياس زامر )ســامر( كه در سال1997 توپ طالي فوتبال 
اروپا را هم به عنوان بازيكن برد، ســرمربي ناموفقي نبود. او 
4ســال در دورتموند و يك ســال در اشتوتگارت ســرمربي بود و با 
دورتموند به جوان ترين سرمربي تاريخ بوندس ليگا تبديل شد كه ليگ 

آلمان را فتح مي كند. او اين تيم را به فينال جام يوفا هم برد. اما مديريت 
ورزشي باشگاه را شغل مناسب تري يافت و سرمربيگري را رها كرد. او 
بعدها به دورتموند خيانت كرد و با وجود رد كردن پيشنهاد اغواكننده 
بايرن مونيخ در دوران بازي اش، پست مديريت ورزشي را در اين باشگاه 

پذيرفت و نزد هواداران دورتموند منفور شد.

اوليور بيرهوف كه مدير تيم هاي ملي آلمان است هيچ گاه به 
سمت سرمربيگري نرفت. او حاال مي تواند سرمربي تيم ملي 
را هم ابقا يا عزل كند، درحالي كه اگر خودش سرمربي مي شد هرگز به 

نيمكت تيم ملي يا باشگاه بزرگي نمي رسيد.

رودي فولر هم از آن دست بازيكناني بود كه سرمربي شدند 
)تيم ملي آلمان( و بعدتر به مديريــت نقل مكان كردند. او 
هم اكنون مدير باير لوركوزن است. مديران ورزشي مشهور ديگري هم 
داريم؛ لئوناردو )پاري ســن ژرمن(، ادو )آرســنال(، پائولو مالديني 
)ميالن(، بوتراگوئنو )رئال مادريد(، اريك آبيدال )مدير ورزشي سابق 

بارسلونا(، ميشائيل زورك )دورتموند(، اوليور كان )بايرن مونيخ( و...

بكن باوئر، پله، پالتيني و مارادونا جزو ده بازيكن برتر تاريخ 
فوتبالند اما هيچ كدام ســرمربي بزرگي نشدند. البته قيصر 
فوتبال آلمان -بكن باوئر- دوره كوتاهي پست سرمربي تيم ملي آلمان 
را داشت و بدون مدرك مربيگري موفق شد اين تيم را قهرمان جهان 
كند، اما شغل هاي بعدي او ســرمربيگري نبود و تا رياست افتخاري 

بايرن مونيخ محدود مي شد.

پله كه به ادعاي خــودش نزديك بــه 1200گل در دوران 
فوتبالش به ثمر رســانده، به مربيگري فكر نكرد. تنها شغل 
ورزشي بعد از پايان فوتبالش اين بود كه در دوران رياست جمهوري 

كاردوسو به مدت دوسال و نيم وزير ورزش برزيل بود.

مارادونا خيلي دوست داشت مثل دوران فوتبالش سرمربي 
بزرگي باشــد، اما نبــود. او تيم پرســتاره آرژانتيــن را در 
جام جهاني2010 به باد فنا داد. برخي باشگاه هاي كوچك براي اسم 
دركردن سراغ او مي رفتند، اما پس از مدتي عذرش را مي خواستند. او 
حتي در الوصل هم مربيگري كرد و اين اواخر پيش از پيوستن به تيم 
خيمناستيا در كشورش در ليگ دسته دوم مكزيك هم مربيگري كرد.

ميشــل پالتيني نزديك بود مثل بكن باوئر بدون گذراندن 
دوره هاي مربيگري به موفقيت برسد اما تيم ملي فرانسه با او 
در جام ملت هاي اروپا در سال1992 به جايي نرسيد. پالتيني بعدتر 
رئيس يوفا شد و سپس به دليل رشوه و فســاد مالي از اين سمت هم 

بركنار شد.

پارسال در ميانه فصل جاي كوواچ را روي نيمكت بايرن مونيخ بگيرد 
كسي نمي شــناخت. فليك حاال با بايرن به ســه گانه دست يافته و 
هم اكنون عنوان بهترين تيم اروپا را يدك مي كشد؛ كسي كه بايرن را با 

نتايجي مثل برد2-8 مقابل بارسلونا به قهرماني اروپا هم رساند.

كارلوس كي روش زماني مشــهورترين كمك مربي فوتبال 
جهــان بــود. زمانــي كــه دســتيار فرگوســن كبير در 
منچستريونايتد بود به قدري روي او تبليغ مي شد كه باشگاه هاي بزرگ 
چهره فرگوسن را در او ديدند. نخستين باشــگاهي كه فريب خورد 
رئال مادريد بــود كه او را به عنوان ســرمربي برگزيد. كي روش با تيم 
پرستاره و كهكشاني رئال مادريد در يك فصل به هيچ توفيقي نرسيد و 
اخراج شد. او به همان شغل قبلي اش كنار فرگوسن برگشت تا اينكه 
بعدتر در كشورهايي مثل آفريقاي جنوبي، ايران، كلمبيا و... به عنوان 
سرمربي تيم ملي مشغول شد و البته توفيقي به دست نياورد. او يك نفر 

دوم بزرگ و يك نفر اول معمولي و بدون جام بود.

ميــكل آرتتا بعــد از پايــان فوتبالــش با گوارديــوال در 
منچسترسيتي همكار شد. خيلي ها از او به عنوان مغز متفكر 
پپ در اين تيم ياد مي كردند. آرسنال به همين دليل پس از بركناري 
اوناي امري سراغ او رفت تا به خيال خود گوارديواليي ديگر را به جهان 
فوتبال معرفي كند. خيلي زود معلوم شد، نتايج گوارديوال ربطي به آرتتا 
نداشته چون اصول فوتبال آنها كامال از هم جداست. آرتتا بيش از آنكه 
شبيه گوارديوال باشد، شبيه مورينيو اســت؛ با همان افكار تدافعي و 
عالقه به ضدفوتبال. او تنها تأثيري كه روي من سيتي داشته تزريق 

خشونت به اين تيم بوده است. سيتي به عنوان تيمي كه بازي مالكانه و 
تهاجمي را در دســتور كار دارد، زيادي مرتكب خطا مي شود. همين 
خشونت به آرسنال هم آورده شد و از زمان حضور آرتتا روي نيمكت 
اين تيم بيشترين كارت قرمز بين همه تيم هاي ليگ به اين تيم رسيد. 
او حاال يك سرمربي است و حتي اگر اخراج هم بشود، ديگر دستيار 

كسي نخواهد شد.

مورينيو زماني در بارســلونا مترجم بابي رابسون بود. يك 
پرتغالي كه در اســپانيا براي تيمي كــه بازيكنانش لهجه 
كاتالونيايي دارند حرف هاي ســرمربي انگليسي را ترجمه مي كرد؛ 
همين قدر نامانوس و عجيب. آقاي خــاص پيش از گوارديوال نامزد 
هدايت تيم بارســلونا بود اما يوهان كرويف با اين گزينه مخالفت و 
اعالم كرد كه ســبك او به تيكي تاكاي بارســا نمي خورد. مورينيو 
موفقيت هاي بي شماري را در پورتو، اينترميالن، رئال مادريد، چلسي 
و منچستر به دســت آورد و هم اكنون تاتنهام را به تيمي رقابتي تر 

تبديل كرده است.

تنها قهرماني تاريخ باشگاه چلسي در ليگ قهرمانان اروپا به 
زماني برمي گردد كه يك دستيار و ســرمربي موقت به نام 
دي ماتئو هدايت اين تيم را در اختيار داشــت. آن نسل چلسي يك 
قهرماني از ليگ قهرمانان اروپا طلب داشت كه با مورينيو و ديگر مربيان 
بزرگ به آن نرسيد. دوران دي ماتئوي ايتاليايي اما زود تمام شد و او هم 
مثل رود گوليت كه سرمربيگري را از همين تيم آغاز كرد خيلي زود به 

فراموشي رسيد.

نفر دوم
این شماره

تفعبابكساتاتب
نابابماملسموبا
عونيلايخعراز
طلستدانعشتسرپ
نيهيدبلبقتر

يناگمهيتاهدگس
ناهوسناشوجكاي

دننامهنيزربت
رايييادجيياهر

ننرهورفدركراك
گانهپتناهاع
شابواسرانوهيت

لبساراكرسران
خكتربارنتسيرگن
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افقي:
 1- جنگ و پيــكار- از آثار 
هوشنگ گلشيري، پايه گذار 
جريان نوين داستان نويسي 

فارسي
2- افزون- زادوولد كردن- 

تازه ساخته شده
3- هراس انگيــــز- اثــر 

گذاشتن- پدران
4- ســتون بدن- كشــف 

كننده- از مركبات
5- قليل- پيشــواي ديني 
زرتشتي- درياچه كالردشت
۶- كافران- بــزك- دل آزار 

كهنه
7- لگن لباسشويي- مقيد- 

زياده روي در تشريفات
8- ســحاب- از يك پدر و 
مادر- منجمــد- پايتخت 

يونان
9- جريان متنــاوب برق- 

هميشگي- فشار روحي
10- سوداي ناله- بزرگ ايل 

و طايفه- دست آموز
11- كاال- مقــام و منزلت- 

آفريده شدگان
12- درخت جوان- تشــنه 

نيست- حرف جر عربي
13- انواع نمك آلومينيوم دار 
اسيد ســولفوريك- منشي- 

درجه بندي شده

14- انسان بودن- حيله گر- 
صداي كلفت در موسيقي

15- مردن- غذاي مشهور 
مردم عراق

  
عمودي:

1- درون دهــان- غــذاي 
معروف ايتاليايي- آميختگي
2- باور قلبــي- همانندي- 

همراه اطوار
3- نمــو- باالتريــن درجه 

دانشگاهي- محفل
4- طبقه اي از ســاختمان- 

هفت گانه- بله انگليسي
5- كرم شــب تاب- فيزيك 
نور- جلگه پهناور در نواحي 

نيمه خشك
۶- رنگ نشــده!- مهم ترين 
اســتان صنعتــي ايــران- 

صاحب شدن
7- پرحــرارت- مريــض- 

زيرك و سودجو
8- فيلمــي ســاخته بهرام 
بيضايــي بــا بــازي مژده 
شمســايي- شهرستاني در 

استان بوشهر
9- يك ســوم چيزي- برادر 

كمبوجيه - پرچم
10- شــب ســي ام آذر- 

همشيره- نت ششم
11- مربــوط بــه هنــر- 

بي همتا- آرزوها
12- مكمــل زيبايــي رو- پرتابه 

جنگي- ناگزير
13- مأمــور تشــريفات صفوي- 
زبانــي از خانــواده زبان هــاي 

هندواروپايي- پيوند
14- جوان- شنيدن- تحسين توأم 

با شگفتي
15- بسيار مرموز و حيله گر- محل 

نشستن- سيخونك

 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 | 3851
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.
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ساده
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3   2    4  
5  7  1 4    
4 2     1 9  
8 6   7  3   
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هرجومرجدررانندگيدرخيابانهايبدونخطكشي
خيابان بدون خط كشي يعني دعوت به هرج و مرج در رانندگي، و 
اين موضوعي است كه به آن توجه چنداني نمي شود و خيابان هاي 
بسياري بدون خط كشــي مورد بهره برداري هستند. براي بهبود 
وضع نابسامان رانندگي سه كار را مي بايست توأمان انجام دهيم، 
آموزش مستمر به خصوص از طريق رســانه ملي و ظرفيت هاي 
فضاي مجازي، جريمه هاي ســنگين و بازدارنده براي رانندگان 
متخلف و فراهم كردن زيرساخت ها كه خط كشي يكي از مهم ترين 

آنهاست.
فريدوناسفندياريازتهران

كاميونهاينخالهبربايدروكشداشتهباشند
كاميون هاي نخاله بري كه بدون روكش در جاده ها و شــهر تردد 
مي كنند بسيار خطرناك هستند. توقع مي رود مأموران راهنمايي و 

رانندگي با اين خودروها و رانندگان آنها برخورد كنند.
بانكيازشاهرود

خيابانشهيدزلفيدرختكاريشود
از شهرداري منطقه19 تقاضا داريم در خيابان شهيد زلفي ريشه 

درختان خشكيده را برداشته و به جاي آنها درختان تازه بكارند.
سليمانبلغارازتهران

كاشكروناباعثاصالحرفتارهايغلطشود
اكنون مدتي است كه مراسم عروسي و ختم مختصر و مفيد شده و 
خبري از بريز و بپاش هاي آنچناني نيست. اين يكي از نقاط مثبتي 
است كه بسيار اميدواريم بعد از پايان كرونا هم باقي بماند و مردم 
بتوانند با خيال آســوده و دغدغه كمتر مراسم شادي و عزا برگزار 

كنند.
كارآمدازدامغان

بيداداجارهخانههرروزبدترميشود
رقم اجاره خانه كه به دليل نوسانات اقتصادي مدت هاست بسيار 
باال رفته است و حدود دو ســوم درآمد ماهانه را مي بلعد با وجود 
كاهش نرخ دالر تغييري نكرده اســت. با وجود اينكه مسئوالن 
مدام اعالم مي كنند كه مسكن در ركود است باز هم اجاره خانه ها 
باالســت و به خصوص قيمت ها در فضاي مجازي خيلي فضايي 
و باالســت. همه بحران ها و گراني ها كه هر كــدام به جاي خود 
كمرشكن هستند يك طرف، رها كردن موضوع مسكن از طرف 

ديگر. به داد مردم برسيد.
نسيمازتهران

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

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

با مردم

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

   انگشت اتهام به سمت يك مرده
بااظهاراتاينشاهد،پروندهناپديدشدنآزادهبارديگربهجريانافتادوقاضيمصطفيواحدي،بازپرسدادسرايجنايي
تهراندستوربازداشتاحمدراصادركرد.ويبازداشتشدامادربازجوييهايكمردمردهرابهعنوانقاتلمعرفيكردو
گفتكهخودشنقشيدرجنايتنداشتهاست.احمدگفت:آزادهراازطريقشوهرصيغهاياشميشناختم.اكثراوقات
شوهروبرادرشوهرشبهخانهمنرفتوآمدداشتندودراينميانهرازگاهيآزادهنيزهمراهشوهرشبهخانهامميآمد.
روزيكهشنيدمآزادهگمشده،باشوهرشقرارداشتم.اماآنروزفرزندممريضشدومناورابهبيمارستانبردم.وي
ادامهداد:وقتيتحقيقاتبرايناپديدشدنآزادهشروعشدمتوجهشدمبرادرشوهرشرابازداشتكردهاند.اومظنون
اصليبوداماكميبعدآزادشد.برادرشوهرآزادهبعدازآزاديبرايمصرفموادبهخانهامآمدورازقتلرافاشكرد.اوگفت
دردرگيريواختالفاتيكهبااينزنداشتهويرابهقتلرساندهوپسازآنجسداورادفنكردهاست.برادرشوهرآزاده
مدتيپسازآنكهرازقتلرانزدمنفاشكرددريكسانحهرانندگيفوتشد.اوقاتلاستاماحاالدستشازدنياكوتاه
شدهتاجزئياتجنايتوانگيزهاصلياشومحلدقيقدفنجسدراشرحبدهد.نميدانمچرابعداز10سالشاهديپيدا
شدهومراقاتلمعرفيكردهاست.قطعاشاهداشتباهميكندومننقشيدرقتلآزادهندارم.اگرچهمتهممنكرقتلعمدي
بوداماقاضيجناييدستوربازداشتويراصادركردودستوردادتاتيميازمأمورانراهيروستاييكهشاهدماجرااز

آننامبردهبودشوندتاشايددرآنجارديازجسدزنناپديدشدهبهدستآورندواسراراينجنايت10سالهبرمالشود.

بدشانسي مرگبار 
چترباز حرفه اي

چترباز جوان قصد داشــت 
براي اداي دين به شــهداي داخلی

آتش نشان حادثه پالسكو از 
يك نردبان آتش نشاني با چتر بپرد اما در 
حادثه اي تلخ جان خود را از دســت داد. 
حادثــه اي كه به گفته كارشناســان، يك 
بدشانســي و بســيار نادر بود.  به گزارش 
همشهري، محمد بزرگي، چترباز 36ساله 
از مدت ها در تالش بود تــا در چهارمين 
سالگرد وقوع حادثه ساختمان پالسكو كه 
به شهادت جمعي از آتش نشانان منجر شد 
با پرش از يك نردبان آتش نشــاني به آنها 
اداي احترام كند. او از مدت ها قبل به دنبال 
گرفتن مجوز اين كار بود تا اينكه سرانجام 
با پافشــاري و اصرارهايش توانســت يك 
نردبان آتش نشــاني را براي ايــن كار در 

اختيار بگيرد.
صبح روز پنجشــنبه محمد و دوستانش 
كه برنامه ريزي اين پرش را از مدت ها قبل 
انجام داده بودند، اين نردبان را كه حدود 
56متر ارتفاع داشــت در شهرك اكباتان 
مستقر كردند و او باال رفت. قرار بود بزرگي 
بعد از پريدن از نردبان با چتر فرود بيايد. 
كاري كه او بارها انجام داده بود و اين بار نيز 
براي موفقيت در اين پرش فكر همه  چيز را 
كرده بود؛ به جز حادثه اي پيش بيني نشده. 
محمد باالي نردبــان رفت و بعد از كنترل 
چند باره همه مسائل ايمني و تنظيم كردن 
دوربين كوچكي كــه روي كالهش نصب 
كرده بود، پريد و تالش كرد چترش را باز 
كند. او چند لحظه بيشــتر براي اين كار 

زمان نداشــت اما چتر او دچار مشكل شد 
و تالش هايش براي باز كردن چتر فايده اي 
نداشت و او بدون اينكه بتواند چترش را باز 
كند ســقوط كرد. همه  چيز در يك لحظه 
اتفاق افتاد و افرادي كــه براي ديدن يك 
برنامه هيجان انگيز در شــهرك اكباتان 
جمع شــده بودند از ديــدن اين صحنه 
شــوكه شــدند.  هرچند او در كوتاه ترين 
زمان ممكن به بيمارستان منتقل شد اما 
درنهايت به دليل شدت آسيب هاي وارده 

جانش را از دست داد.

علتسقوطچهبود؟
امير حزيني، از مربيان حرفه اي ورزش هاي 
هوايي و از دوســتان محمد بزرگي درباره 
علت وقــوع ايــن حادثه به همشــهري 
مي گويــد: »در بين ورزش هــاي هوايي، 
چتربازي خطرناك ترين ورزش است چرا 
كه كوچك ترين اشتباه يا حادثه مي تواند 
به قيمت جان ورزشــكار تمام شود. من 
سال ها بود محمد را مي شناختم. او در اين 
رشته از بهترين ها بود. در كارش به خوبي 
مهارت داشت و بارها دست به پرش هاي 
مهمي زده بــود. محمد دوره هاي مختلف 
چتربازي را در روسيه، دوبي و چند كشور 
ديگر ديده بود و بارهــا از برج هاي زيادي 
مثل بــرج آزادي پريده بــود. حتي پيش 
از اين 4مرتبه از ارتفاعي مشــابه نردبان 
آتش نشاني بدون هيچ مشكلي پريده بود. 
محمد از 3سال قبل قصد داشت اين پرش 
را به ياد آتش نشانان پالسكو انجام دهد اما 

به او اجازه داده نمي شــد تا اينكه امسال 
توانست مجوز بگيرد.

حزيني در ادامه درخصــوص علت وقوع 
حادثه مي گويد: »محمد يك دوربين روي 
كالهش نصب كرده بود. وقتــي او بعد از 
پرش چتر كوچك را به پشتش انداخت تا 
باز شود در يك لحظه به دليل تغيير جهت 
باد، چتر كوچك جلوي صورتش آمد و به 
پايه دوربين گير كرد. محمد فورا چتر را از 
پايه دوربين جدا كرد و در ادامه چتر بزرگ 
عمل كرد اما اين كار حــدود 3ثانيه زمان 
برد و چتر بزرگ به طور كامل باز نشــد و 
محمد سقوط كرد. اگر اين 3ثانيه از دست 
نمي رفت يا اينكه ارتفاع حــدود 10متر 

بيشتر بود اين حادثه اتفاق نمي افتاد.« 
او درباره اينكه چرا از تشك نجات استفاده 
نشــده بــود نيــز مي گويــد: »در چنين 
پرش هايــي چــون ورزشــكار به خودش 
اطمينان دارد مرســوم نيست كه از تشك 
استفاده شود اما اگر تشك در محل حادثه 
بود محمد دچار حادثه نمي شد. باز نشدن 
چتر اصال حادثه معمولي نيست و اگر يك 
ميليون بار ديگر محمد مي پريد اين حادثه 
اتفــاق نمي افتاد.«  اين دوســت صميمي 
محمد بزرگي ضمن تســليت به خانواده و 
دوستان او گفت: »روز حادثه افراد زيادي 
از صحنه فيلمبرداري كردند اما به خواست 
خانواده محمد اين فيلم ها منتشر نشد و از 
طرف خانواده بزرگي از افــرادي كه فيلم 
حادثه را در اختيار دارند خواهش مي كنم 

فيلم را منتشر نكنند.« 

چتربازجوانهنگامپريدناز

نردبانآتشنشانيبهدليلتغيير

جهتبادچترشكاملبازنشد
10سال پس از ناپديد شدن زني 22ساله، 

شاهدي با مراجعه به اداره آگاهي اسرار جنايي
قتل اين زن را فاش كرد. با اظهارات اين 
شاهد، متهم به قتل دستگير شــد اما اتهام قتل را به 
گردن يك مرد مرده انداخت. به گزارش همشــهري،  
16اسفند ماه سال89 خانواده زني 22ساله به نام آزاده 
قدم در اداره پليس پايتخت گذاشتند و خبر از ناپديد 
شــدن وي دادند. به گفته آنها، آزاده به تازگي با مردي 
ازدواج موقت كرده و با او زندگي مي كرد اما شوهر وي 
مدعي شــده كه آزاده براي انجام كاري از خانه خارج 

شده وديگر بازنگشته است.

بازداشتچندمظنون
از همان زمان گروهــي از كارآگاهان براي پيدا كردن 
ردي از زن گمشده وارد عمل شدند اما با گذشت چند 
روز هيچ ردي از وي به دست نيامد. پس از آن مأموران 
چند مظنون را در اين پرونده بازداشت كردند كه يكي 
از آنها برادرشــوهر آزاده بود. كسي كه طبق اطالعات 
پليس، آخرين فردي بود كه با زن گمشده تماس گرفته 
بود. اما مداركي عليه اين مــرد نبود و او كه مدعي بود 
اطالعي از سرنوشت آزاده ندارد، آزاد شد. بقيه مظنونان 
نيز وقتي شواهدي عليه آنها پيدا نشد، آزاد شدند و اين 
در حالي بود كه تحقيقات پليس آگاهي براي كشف راز 

گم شدن زن جوان همچنان ادامه داشت.

10سالبعد
سال ها از اين ماجرا گذشت تا اينكه سه شنبه گذشته 
شاهدي پيدا شد كه روند رســيدگي به پرونده را وارد 
مرحله اي تازه كرد. »من از سرنوشــت آزاده خبر دارم. 
مردي به نام احمد كه در همسايگي ما زندگي مي كرد، 
10سال قبل او را به قتل رساند و آنطور كه من شنيدم 
جسدش را در روستايي دفن كرده است.«  شاهد ماجرا با 

گفتن اين جمالت در اداره آگاهي ادامه داد: احمد شرور 
بود و همه اهالي محل از او حساب مي بردند. من هم از 
او مي ترسيدم، چون با افراد خالفكار رفت وآمد مي كرد. 
يكي از روزهاي اسفند سال89 بود كه صحنه هولناكي 
را از پشت پنجره ديدم. احمد، جســدي را داخل پتو 
گذاشته و با كمك دوستانش در حال انتقال به خودروي 
وانتش بودند. وقتي پتو كنــار رفت صورت خون آلود و 
پاهاي يك زن را ديدم. همان موقع فهميدم كه اسمش 
آزاده است. چون احمد به دوستش گفت جسد آزاده را 
به روستايي در يكي از استان هاي شمال شرقي كشور 
مي برند. صدايشــان را مي شــنيدم و حتي متوجه نام 
روستا هم شدم. آنها جسد را داخل وانت جاسازي كرده 
و راه افتادند. فرداي آن روز كه برگشتند مجددا خودم 
را مقابل پنجره رساندم و حرف هايشان را شنيدم. احمد 
مي گفت كه جسد را در روستا دفن كرده است. بعد از 
اين اتفاق، بارها تصميم گرفتم بــه اداره پليس بروم و 
حقايق را بگويم اما ترســيدم. با خودم گفتم اگر احمد 
متوجه شــود كه او را لو داده ام، حتما باليي سر من يا 
خانواده ام مي آورد. با اين حال در همه اين سال ها عذاب 
وجدان داشــتم تا اينكه چند روز قبل تصميم گرفتم 
خودم را از اين عذاب وجدان 10ســاله خالص كنم و 
حقيقت را به پليس بگويم. چرا كه مي  دانستم خانواده 

آن زن در همه اين سال ها چشم به راه او هستند.

راز10سالهگمشدنزنجوانفاششد
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يك سايت و هزار مشكل
اساسســايتنمايشــگاهمجازيكتاب،سايتخانهكتاباســتكهوظيفهاش
اطالعرسانيدربارهآثارناشراناست.سايتخانهكتاببراياطالعرسانيطراحي
شدهوقابليتثبتسفارشهايپرتعداد،آنهمدربازهايكوتاهوفشردهرا-كهباعث
ازدسترسخارجشدنسايتميشود-ندارد.ثبتسفارشدرسايتفعلينمايشگاه
مجازيكتابكاريخستهكنندهوپردردسراست.يكبار»اعتبارلينكفعالسازي«،
بهدليلكنديكشندهسايت،بهپايانميرســدودوبارهبايدتالشكنيدوبارديگر
»مشكليدرارسالپيامكفعالسازي«بهوجودميآيدكهبايد،بعداز2دقيقه،همه
مراحليراكهبهسختيپشتسرگذاشتهايددوبارهطيكنيدتاپيامكشماارسال
شود.مشكالتتنهااينهانيست؛كاربريدراينستاگرامنوشتهبودباكدمليورمز
عبورخودشواردسايتنمايشگاهمجازيكتابشده،اماازحسابشخصديگري
سردرآوردهاست.ياكاربرديگرياعالمكردهبودهركتابيراكهميخواهدبخردبا
اينپياممواجهميشود:»امكانخريدوجودندارد.«يكيديگرازمشكالتسايت
نمايشگاهمجازيكتاب،نمايشآثاريكناشردرصفحهناشرديگراست.دراينميان،
بعضيهاابرازنگرانيكردهاندوقتيوضعيتخريدازسايتتااينحدآشفتهاست،
چطورميتوانندبهارسالبهموقعوصحيحوسالمبستههايكتابشاناطمينانكنند؟
همچنين،اينسؤالپيشميآيدچهاصراريبودهكهمدتزماننمايشگاهبهاولتا
ششمبهمنمحدودشود؟آياحاالكهنمايشگاهبهصورتمجازيبرگزارشده،نميشد
نمايشگاهكتابهايدرسي-آموزشي،كودكونوجوانوعموميراازهمتفكيك
كرد؟اصالچهاصرارياستكههنوزازعنوان»نمايشگاه«براياينسايتكهرسما
تنهابهفروشكتاباختصاصدارداستفادهشود؟اينهاسؤاالتبيجوابياستكه
نبايدانتظارداشتمسئوالننمايشگاهدربحبوحهقطعووصلشدنسايتنمايشگاه،

حوصلهپاسخدادنبهآنهاراداشتهباشند.

ث
مك

سيوسوميننمايشگاهكتاب
تهرانقراربوداز2۶فروردينگزارش

تا۵ارديبهشــتامسالدر
مصاليامامخميني)ره(برگزارشودكه
كرونامثلخيليرويدادهايديگرجلوي
آنراگرفت.امامسئوالنودستاندركاران
ايننمايشــگاهخيالنداشتندازفرصت
پيشآمدهبرايحلمشكالتمختلفاين
نمايشگاه-برايبيمشكلبرگزارشدنآن
درســالهايآتي-اســتفادهكنندو
ارادهشانبراينبودبههرطريقيكهشده
امســالرابدوننمايشگاهكتاببهپايان
نبرند؛همانطوركهمســئوالنسينماي
كشوردلشاننميخواستامسالرابدون
جشنوارههايسينماييسپريكنند.از
همانابتدا،هــررويدادفرهنگيوهنري
دولتيايكهبهدليلشيوعكرونابهتعويق
ميافتاد،مســئوالنچارهرادربرگزاري
آنالينرويدادجســتوجوميكردند،
بيتوجهبهاينكهآيازيرساختهايفني
الزمبراياينكاروجــودداردياخير.در
موردنمايشگاهكتابهمخيليزودايده
برگزاريآنالينايننمايشگاهمطرحشدو
باالخرهازنخستيننمايشگاهمجازيكتاب
تهرانشروعبهكاركرد.بهرغماطالعيههاي
متعدديكهپيشازشروعكارنمايشگاه
مجازيمنتشرشــد،تازمانآغازبهكار
سايتنمايشگاه،دربارهنحوهخريدازاين
ســايتبهطــورشــفافوكاربردي
اطالعرســانينشدوكســيبهدرستي
نميدانستچگونهبايدكتابموردنظرش
راسفارشدهدوهمهچيزبهلحظهآخرو
زمانشروعنمايشگاهمجازيموكولشد.
اماسايتنمايشگاهمجازي،درروزاولآغاز
بهكارش،مشكالتفنيعديدهايداشت
كهبهكاربراناجازهنميدادبهراحتيكتابي
راكهميخواهندپيداكنندوســفارش
دهند.دراينگزارشبرخيمشكالتيراكه
كاربــراندراينچندروزبااينســايت

داشتهاندبررسيكردهايم.

اســتقبالمشــكلآفرينيــاضعف
زيرساختي؟

چهارشــنبه، اول بهمن، ســاعت13:28 
خبرگزاري كتــاب ايران، »ايبنــا« كه به 
»خانه كتاب و ادبيات ايــران« تعلق دارد، 
»اطالعيه شــماره)24(« را - از سلســله 
اطالعيه هاي نمايشــگاه مجــازي كتاب - 

منتشــر  كرد كه در آن آمده بود: »با توجه 
به موج استقبال گسترده بازديدكنندگان 
و خريداران كتاب از نخســتين نمايشگاه 
مجازي كتــاب تهــران همزمان بــا آغاز 
نمايشــگاه، از خريداران تقاضا مي شود با 
توجه به 24ســاعته بودن بازديد و خريد، 
مراجعه به ســايت را به روزهــاي آينده و 

ساعت هاي مختلف موكول كنند.« استقبال 
از رويدادي كه تازه چند ساعتي از روز اول 
نخســتين دوره اش گذشــته چقدر بوده 
كه متصديان نمايشــگاه مجــازي از مردم 
درخواست كردند كه در ساعت ها و روزهاي 
مختلف به سايت نمايشگاه مراجعه كنند؟ 
حتي خود نمايشــگاه كتاب هم در روز اول 
برگزاري اش مراجعه كننده چنداني نداشت 
و نمي توان به راحتي پذيرفت همه مشكلي 
كه در سايت نمايشگاه مجازي به وجود آمده 
ناشــي از هجوم خريداران بوده است. پس 
اشتباه نيست اگر مشــكالت زيرساختي را 
دليل اصلي ناكارآمدي سايت قلمداد كنيم. 
در ادامه اين اطالعيه وعده داده شــده بود 
»افزايش منابع زيرساختي براي پاسخگويي 
مطلوب تر به مردم و خريداران در دســتور 
كار دســت اندركاران برگزاري نخســتين 
نمايشگاه مجازي كتاب تهران قرار دارد.« 
با اين حال، مشكل سايت نمايشگاه به قوت 

خود باقي ماند.

ارتقاكارانمشغولكارند!
ســاعت 9 و 18 دقيقه صبح روز پنجشنبه، 
»اطالعيــه شــماره)2۵(« در خبرگزاري 
ايبنا منتشــر شــد: »ضمن عذرخواهي از 
بازديدكنندگان و خريداران محترم، سايت 
فروش نخستين نمايشــگاه مجازي كتاب 
تهران در حال ارتقاي فني است و تا ساعاتي 
ديگر راه اندازي خواهد شد.« با اين حساب 
سايت نمايشــگاه براي چندساعتي )دقيقا 

چند ســاعت؟( از دســترس خــارج بوده 
و مشــخص مي شود كه مشــكل اصلي آن 
نه اســتقبال بيش از حد از اين نمايشگاه، 
كه مشكالت زيرساختي و فني بوده است. 
به رغم چنين مشــكالتي كه طبعا كار ثبت 
سفارش و خريد كتاب از اين سايت را مختل 
مي كند، صبح روز جمعــه، معاون كتاب و 
فرهنگ مؤسسه خانه كتاب و ادبيات ايران 
از 17هزارو733سفارش تا ســاعات اوليه 
سومين روز از نمايشگاه مجازي كتاب تهران 
خبر داد. به گفته وي، »بــا توجه به ارتقاي 
فني سايت خوشبختانه، 94هزارو۵00نسخه 
كتاب فروخته شده  است.« با درنظر گرفتن 
مشكالت سايت نمايشگاه مجازي در 2روز 
نخســت، اعالم چنين آماري از سوي خانه 
كتاب و ادبيات ايران تــا چه حد پذيرفتني 

است؟

ناشرانيكهنااميدشدند
مشكالت سايت نمايشــگاه مجازي كتاب 
باعث شــد كه برخي ناشــران با انتشــار 
اعالميه هايي در فضاي مجازي از مشتريانش 
بخواهند كه - به جاي نمايشــگاه مجازي 
كتاب - مستقيما از خود اين ناشران خريد 
كنند. براي نمونه، انتشارات »كتاب بهار« 
در كانال تلگرامي اش اين پيام را منتشر كرد: 
»قابل توجه همراهان گرامــي كتاب بهار؛ 
با توجه به اشكالي كه در ســامانه خريد از 
نمايشگاه مجازي كتاب تهران پيش آمده، 
عالقه مندان مي توانند ســفارش خود را به 

آي دي زير]...[ ارســال كنند و يا با شماره 
تلفن]...[ تماس بگيرند تا درخواستشــان 
با 20درصد تخفيف ارســال شود.« يا نشر 
»بيدگل« اين پيام را در حساب كاربري اش 
در اينســتاگرام منتشــر كرد: »با توجه به 
اختالل در سايت نمايشگاه مجازي كتاب، 
مي توانيد تمام كتاب هاي نشــر بيدگل را 
به صورت تلفني تهيه كنيــد. با 20درصد 
تخفيف و ارسال رايگان به سراسر كشور.« 
انتشــارات علمي و فرهنگي هم در صفحه 
اينســتاگرامش به دنبال كنندگانش مژده 
داده كه مي توانند »تمام كتاب هاي انتشارات 
علمي و فرهنگي را بــا 20درصد تخفيف از 
سايت انتشــارات تهيه كنند.« درواقع هم 
ناشران كوچك و مستقل و هم ناشران بزرگ 
ترجيح داده اند، به جــاي دلخوش كردن به 
سايت نمايشگاه، خودشان دست به كار شوند 
و از امكانات و قابليت هاي خودشــان براي 
فروش آثارشان استفاده كنند. اگر مسئوالن 
نمايشگاه كتاب، به جاي اصرار بر برگزاري 
نمايشگاه كتاب به اين شيوه، سازوكاري را 
طراحي مي كردند كه همه ناشران از سراسر 
كشور بتوانند كتاب هايشــان را با تخفيف 
20درصدي به صــورت رايگان به دســت 
خريدارانشان در سرتاســر كشور برسانند 
حاال با مشكالت كمتري مواجه نبودند؟ اين 
ميل رو به تزايد بــه دولتي كردن همه امور 
و در دست داشــتن زمام تمام كارها با ايده 
واگذار كردن امور به نهادهاي غيردولتي و 

خصوصي در تضاد نيست؟ 

نمايش قدرت آمريكايــي فقط در 
انتخاب مهمان جديد كاخ سفيد و سينما

اداي ســوگند جو بايدن به چشــم 
نيامد چــون اخراج ترامــپ بعد از يــك دوره از 
زمامداري اياالت متحده آمريكا خود نشاني بود از 
هوشــياري و نظم سيســتماتيك جامعه اي كه 
نخواست اجازه دهد يك رئيس جمهور همه آنچه 
آمريكا به اتكاي آنها بر جهان فخر مي فروشد را بر 

باد دهد.
يكي از اركان مخالفت با سياســت هاي ترامپ از 
همان آغاز رياست جمهوري او، هاليوود و اهالي اش 
بود. از همان زماني كه رابرت دنيرو اعالم كرد بايد با 
مشت به  صورت اين ديوانه -ترامپ- بكوبد تا همين 
چند روز پيش كه باالخره ترامپ با جمالت تند و 
تيز هاليوودي ها به تلخي بدرقه شد كامال مشخص 
بود كه هاليوود اصوال با روســاي جمهور آمريكا از 
حزب جمهوريخواه چندان ميانه خوبي نداشــته 
و با آخرين رئيس جمهور برخاســته از اين حزب 

اختالفات عميق و ريشه دار تري دارد.
4ســال  دونالــد ترامــپ تقريبــا در هــر 
رياست جمهوري اش در مراسم مختلف سينمايي 
و به خصوص در اســكار مورد انتقاد و استهزا قرار 
گرفت و اكنون هم كه جو بايدن و معاونش كامال 
هريس اختيار هدايت آمريكا را بر عهده گرفته اند 
چهره هاي مهم هاليوود چه قبل و چه بعد از مراسم 
تحليف در رسانه هاي اجتماعي حمايت خودشان 

از اين تغييــر رئيس جمهور و 
شــادماني از رفتن 

دونالد ترامپ را 

به وضوح نشان دادند. مارك رافلو بازيگر مجموعه 
فيلم هاي انتقام جويان در يــك توييت همزمان با 
خروج ترامپ از كاخ سفيد به هوادارانش اطمينان 
داد كه اوضاع آمريكا بهتر خواهد شد و نوشت: »از 
ميان تمام ويراني ها، نوسازي صورت خواهد گرفت. 
از زخم ها، شفقت و شخصيت شــكل مي گيرد. از 
جدايي ها، شــفافيت بيرون مي آيــد. از نااميدي، 
دانش حاصل مي شود و از فقدان، اجتماع مي آيد.«

يكي از ســنگين ترين واكنش هــاي هاليوودي ها 
به رفتن ترامــپ اما متعلق بود بــه جيم كري كه 
جديدترين نقاشي خودش را در توييتر منتشر كرد 
و برايش شرحي عجيب نوشــت. در نقاشي جيم 
كري يك انبه له شــده جلوي ســاختمان كنگره 
آمريكا ديده مي شد. كري كنار نقاشي اش نوشت: 

»دينگ دانگ جادوگر مرد.«
جيم كري پيش از اين هم تا به حال چندبار ترامپ 
را در قالب يك جادوگر شرور نقاشي كرده بود و او را 
»ساحر بدطينت بال غربي« خواند. استفاده از انبه 
در نقاشي هم به اين خاطر است كه بعضي ها ترامپ 

را »مانگو موسوليني« خوانده اند.
شيطنت هاي فضاي مجازي هاليوودي ها البته به 
همين ها ختم نشد و مثال كريسي تيگن شخصيت 
تلويزيوني آمريكايي در روز تحليف بايدن در توييتر 
نوشته بود: »سالم جو بايدن. رئيس جمهور 4سال 
من را بالك كرده بود، ميشه لطفاً فالو كني.« اين 
متن باعث شد بايدن بعد از تحويل گرفتن حساب 
رســمي رياســت جمهوري آمريكا، تيگن را فالو 
كند. مجموعه اي از مجري هاي معروف آمريكايي 
ازجمله جيمي كيمل، كانن اوبراين، استيون كولبر 

و تروور نوآ هم رفتن ترامپ را جشن گرفتند.
تعدادي از پيام ها هم به خاطر انتخاب شــدن 
كامال هريس به عنوان نخســتين معاون 
رئيس جمهور زن آمريكايي منتشــر 
شــده بود. اوپرا وينفري در توييتر 
خود عكسي از سوگند ياد كردن 
هريس را منتشــر كرد و نوشت 
كه بــا تماشــاي »ايــن لحظه 

خارق العاده براي آمريكا« اشك شوق مي ريزد. اما 
به جز اين واكنش هاي تحقير كننده براي ترامپ، 
مجموعــه اي از واكنش ها هم به تهديد و هشــدار 
عليه ترامپ در فضاي مجازي منتشــر شد. مايكل 
مور مستندســاز برنده اســكار، خطاب به ترامپ 
گفت: كارمان با تو تمام نشده و دادگاه و زندان در 

انتظارت است.
مايكل مور درحالي كه دونالد ترامپ براي آخرين بار 
كاخ ســفيد را ترك مي كرد، اين سخنان را براي او 
منتشــر كرد. اين مستندســاز برنده جايزه اسكار 
نوشت: »او همين حاال كاخ سفيد را براي هميشه 

ترك كرده است. ما مردم او را بيرون انداختيم.«
مور همچنين نوشــت: »او بر فراز خرابي هايي كه 
خلق كرده پــرواز مي كند و اين در حالي اســت 
كه مي داند كارمــان بــا او تمام نشــده. دادگاه. 
محكوميت. زندان. او بايد سزاي اعمالش را ببيند 
و اين نخستين بار خواهد بود كه اين اتفاق برايش 

مي افتد.«
انتظار مــي رود ســناي آمريكا بــه زودي دادگاه 
استيضاح ترامپ را حتي با وجود تمام شدن دوران 
رياســت جمهوري او برگزار كنــد و نتيجه نهايي 
مي توانــد به اين معني باشــد كه او ديگــر نتواند 

رئيس جمهور شود.
اين فيلمساز همچنين در هنگام آخرين سخنراني 
ترامپ توييت كرده بود: »ترامپ! ســاكت شو! برو 
بيرون! بازنــده! بزرگ ترين بازنــده تاريخ! زندان 

فدرال. 3وعده غذاي خوب در روز.«
مور در مستند سال2008 خود با عنوان »فارنهايت 
11/9« كه برعكس مستند برنده جايزه نخل طالي 
كن »فارنهايت 11/9« بود، تشابه هايي بين ظهور 
آدولف هيتلر و دونالد ترامپ به نمايش گذاشت و 
ترامپ را تهديدي بزرگ براي دمكراســي خواند. 
حاال با رفتــن ترامپ و روي كار آمــدن جو بايدن 
اهالي هاليوود نفس راحت مي كشــند و اميدوارند 
تا در روزهاي آينده احــواالت هاليوود تغيير كند. 
احتماال دنيرو هم ديگر مشــت هايش را باز خواهد 

كرد و فعال قصد ندارد به  صورت كسي بكوبد.

محمدناصراحدي
روزنامه نگار

ناصرنصيرييادداشت
طراح گرافيك

شما وقتي به يك كفاش مراجعه مي كنيد، 
كفش شــما را تعمير مي كند و دســتمزد 
مي گيرد، اما هرگز در قبال كاري كه انجام 
مي دهد فخر نمي فروشد، كار شما هم همين 
است؛ بايد به درد مردم بخورد و براي مردم 
جامعه مفيد باشد و شما حق نداريد به خاطر 

طراحي چند تا پوســتر و جلد و... خود را در مرتبه اي ممتازتر از مردم 
حس كنيد. رويكرد استاد شيوا چنين است و در آموزش نيز همواره بر 

اين شيوه اصرار مي ورزد. 
مثال كفاش نيز نقل به مضمون از ايشان است. فرهنگ براي استاد قباد 
شيوا، مقدم بر هر چيزي است، آوانگاردترين طرح گرافيك و تصويرگر 
بزرگ معاصر كه نگاه نو و شيوه جديد را با فرم هاي بصري شرقي و ايراني 
به هم مي آميزد و در ســاخت آثار، نگاهش همواره به پيشينه ايراني و 

بومي است.
 در تعريفي كه  قباد شــيوا از گرافيــك ارائه مي دهد، روشــنفكري 
بومي نشــده هيچ جايگاهي ندارد و اغلب با نگاه بسيار تند و انتقادي از 
آنها صحبت مي كند. آنها كه ديده اند، مي دانند او كلمه انتلكتوال را با 
نيشخندي همراه مي كند. چرا كه گرافيك را هنري مردمي مي داند و در 
خدمت جامعه و فرهنگ عمومي. او هرگز در حصار يا محدوده كوچك 
يك تكنيك يا فرم نمي گنجد، آزادانه از تمامي امكانات بصري هنرهاي 
تجسمي استفاده مي كند تا آثارش در عين اينكه تمام عيار از سفارش و 

پيام حمايت كند، غني از زيبايي و اصالت نيز باشد. 
كســي كه به تمام متر و معيارهاي زيبايي شناســي غربي به صورت 
مستقيم، نه با واسطه، تســلط كامل دارد و زماني كه در مؤسسه پِرت 
نيويورك تحصيل مي كرد اغلب طراحان گرافيك امروز كه نامي براي 
خود دست و پا كرده اند هنوز به دنيا نيامده بودند. آثارش صداي آرام و 
امن و متين مردم ايران است، بر سر مخاطبانش فرياد نمي كشد، آنها را 
تحقير نمي كند. هر كسي در مواجهه با آثارش حسي مشترك مي يابد، 
ردپايي از خودش، حســي در حال فراموشي از درونش. او شعرگونه به 

هم صحبتي با چشم هاي مردم مي نشيند، كالن گو و متهاجم نيست. 
آثارش، بسيار صميمي است و با هر اثر طعمي نو به ذائقه ما مي افزايد. 
در جامعه همواره متمايل به قدرت هاي عامل دوســويه )حاكميت-

روشنفكري( ايران، مثل قباد شيوا كار كردن و اصيل ماندن و به جذب 
و كشش قدرت ها متمايل نشــدن براي قدرت و شهرت گرفتن، سوار 
موج هاي فراگير روز نشدن، كار دشواري است، اينكه وامدار هيچ رويكرد 
حمايت شونده اي نبوده باشي و شيوا باشي. او هرگز در مصادره حاكميت 
درنيامد و در شعاع روشــنفكران فرماليست بي محتوا نيز قرار نگرفت، 
شيوا ماند، شريف و شيرين و به رنگ و رفتار ايراني، يك شرقي متفكر كه 
شيدايي اش عالمگير شد، چرا كه در آثارش رنگ ها چنان چون كلمه در 
شعر موالنا به سماع آمده و مانده اند. شيوا ماندن در اين عصر كه گرافيك 
در سطحي ترين شكل اســت و طراحان روشنفكرنما در جست وجوي 

نزديك ترين راه براي نامدار شدن هستند، كار ساده اي نيست. 

چهارم بهمن، تولد قباد شيوا از مؤثرترين گرافيست هاي ايراني است 
80سالشيوابودن نمايشگاه مجازي كتاب در 3روز نخست برگزاري اش با مشكالت مختلفي مواجه بود

شادماني هاليوود از رفتن ترامپ

كتاب نمايشگاه ورق نمي خورد

مراجعهكنندگانبهسايتنمايشگاهمجازيكتاببامشكالتيروبهروبودندازجملهبههمريختگيعناوينكتابهايناشراندرصفحههايهمديگر.

مسعودمير
روزنامه نگار
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كيوسك

»انتحاري اول خود را بيمار 
جــا زده بــود و پيش از گزارش

انفجار، مردم را به دور خود 
جمع كرد. انتحاري دوم نيز تنها دقايقي 
بعد خودش را در ميان افرادي كه براي 
كمك در محل حادثه جمع شده بودند، 
منفجر كرد.« اين روايت وزارت كشــور 
عراق از حمله تروريستي صبح پنجشنبه 
در بغداد است؛ حمله اي كه در بازار الباله 
)مركز پرازدحام فروش لباس هاي دست 
دوم( در قلــب پايتخــت رخ داده و 
دســت كم 32كشــته و 110مجروح 

برجاي گذاشته است.
به گزارش شــبكه الجزيــره، حجم اين 
2انفجار به گونه اي بوده كه صداي آنها در 
تمام نقاط بغداد به گوش رسيده است. 
گروه تروريستي داعش با گذشت نزديك 
به 12ساعت از وقوع حادثه، مسئوليت 
اين حمله خونبــار را برعهده گرفت. با 
وجود آنكه مراسم تشييع جنازه برخي 
قربانيان طي 48ساعت گذشته برگزار 
شــده، اما هالل احمر عــراق، همچنان 
از احتمال افزايش تلفات انســاني خبر 
مي دهد. بر اين اســاس، مي توان حمله 
بــازار البالــه را پرتلفات تريــن حادثه 
تروريستي عراق طي 3سال گذشته به 

شمار آورد.
حمالت تروريســتي كه پس از سقوط 
نظام صدام در بغداد و ســاير شهرهاي 
عراق به پديده اي رايج تبديل شده بود، از 
اواخر سال2017 و با اعالم شكست گروه 
داعش به طرز چشــمگيري كاهش 
يافت. تمركز ايــن قبيل حمالت 
در نقاط دورافتاده صحرايي طي 
3سال گذشته آرامشي قابل توجه 
را بر پايتخت عــراق حاكم كرده 
بود؛ آرامشــي كه حاال بار ديگر 
با 2انفجار بزرگ بر هم خورده 
اســت. برخي تحليلگران اين 
حملــه تروريســتي را نقطه 
آغازي بر بازگشــت ناامني هاي 

2دهه گذشته به عراق دانسته اند.

واكنش هاي ملي
حمله صبح پنجشــنبه در مركز بغداد 
موج گســترده اي از واكنش هاي ملي 
و سياســي را طي 48ســاعت گذشته 
به دنبال داشــته است؛ واكنش هايي كه 
نشــان از اجماعي همگاني براي مقابله 
با بازگشــت تهديدهاي تروريستي در 
عراق دارند. برهم صالح، رئيس جمهور 
عراق تنهــا دقايقي پــس از وقوع اين 
حادثه در صفحه توييتر خود نوشــت: 
زمانبندي حمالت گوياي آن اســت كه 

دشمنان صلح و امنيت مي خواهند مانع 
از ورود عراق به مسير توسعه و بازسازي 
اقتصادي شوند. دفتر آيت اهلل سيستاني، 
مرجــع بزرگ شــيعيان نيز بــا صدور 
بيانيه اي، ضمن محكوميت اين حمله، از 
دستگاه هاي امنيتي خواست بدون هيچ 
مالحظه اي از امنيــت و منافع عمومي 
كشور در مقابل تروريسم حمايت كنند.

از ســوي ديگر، ائتالف دولــت قانون 
به رياســت نوري مالكي كــه ازجمله 
مخالفان نخســت وزير عراق به حساب 
مي آيد در بيانيه خود از دولت خواست 
ميزان آمادگي هاي نظامي و امنيتي را 

افزايش داده و با تهديدهاي تروريستي، 
ساده انگارانه برخورد نكند. فالح الفياض، 
رئيس سازمان حشد شــعبي كه هفته 
گذشته توسط وزارت خزانه داري آمريكا 
تحريم شد نيز در پيامي تصويري اعالم 
كرد كه نيروهاي تحت امر او پاســخي 
محكم به عوامل حمله تروريســتي در 
بغــداد خواهنــد داد. همچنين كتائب 
حزب اهلل عراق در بيانيــه خود با تأكيد 
بر نقش آمريكا در شكل گيري تروريسم 
اعالم كرد: محور شــرارت بــا رهبري 
آمريــكا، همچنان به دنبــال زمين گير 
كردن عراق براي تحميل خواسته هاي 

خود به اين كشور است. نچيروان بارزاني، 
نخســت وزير اقليم كردســتان، محمد 
الحلبوســي، رئيس پارلمــان، مقتدي 
صدر، رئيــس ائتالف ســائرون، هادي 
العامــري، رئيس ائتــالف الفتح و عمار 
حكيم، رئيس جريــان حكمت ملي از 
ديگر شخصيت هاي برجسته اي بودند 
كه نســبت به حادثه تروريستي بغداد 
واكنش نشــان داده و خواهان پاســخ 
كوبنده به گروه تروريستي داعش شدند.

فرمان هاي الكاظمي
واكنش ها بــه انفجارهــاي بغداد فقط 
در حد بيانيه نبوده و سلســله فرامين 
مهمي از ســوي مصطفــي الكاظمي، 
نخست وزير عراق را نيز به دنبال داشته 
اســت؛ فراميني كه برخي رسانه هاي 
عراقــي از آن بــا عنــوان »انقالب در 
دســتگاه هاي امنيتي« ياد كرده اند. به 
نوشته روزنامه العربي الجديد، الكاظمي 
به فاصله كوتاهي پس از وقوع حمالت، 
نشســتي مهــم و طوالني را با ســران 
دستگاه هاي امنيتي عراق برگزار كرد؛ 
ازجمله نتايج اوليه اين نشست، بركناري 
معاون اطالعاتي وزير كشور، مديركل 
اطالعات و مبارزه با تروريســم وزارت 
كشور و فرمانده كل پليس فدرال عراق 
بوده است. الكاظمي همچنين فراميني 
فوري براي برخي تغييرات ساختاري در 
دســتگاه هاي امنيتي عراق صادر كرده 
كه جزئيات آنها هنوز روشــن نيست. 
ابعاد اين تحوالت زماني بهتر روشــن 
مي شــود كه بدانيم الكاظمي، پيش از 
نخست وزيري، رئيس سازمان اطالعات 
عراق بوده است. نخست وزير عراق پس 
از پايان اين نشست در پيامي ويدئويي 
خطاب به مردم عراق گفت: »كســاني 
كه قادر بــه تامين امنيــت مردم عراق 
نيســتند بايد كنار بروند. انفجار بغداد، 
شكستي امنيتي است كه اجازه تكرار آن 
را نخواهيم داد. دستگاه هاي امنيتي ما 
با چالش هاي ساختاري روبه رو هستند 
كه براي حل آنها، شــخصا بــر فرايند 

اصالحات اساسي نظارت خواهم كرد.«

حمله داعش به بازار لباس هاي دست دوم در بغداد، مرگبارترين حادثه 
تروريستي عراق طي 3سال گذشته را رقم زد پنجشنبه سياه بغداد

مجله اكونوميست طرحي روي جلد خود از جو 
بايدن منتشر كرده كه نشان مي دهد او بايد براي 
تميز كردن خرابكاري هاي ترامپ بالفاصله از صبح 
روز اول كاري اش دست به كار شود. اكونوميست 
در گزارشي نوشته كه مسير پيش روي آمريكا 
در شــرايط كنوني مبهم است اما همه به بايدن 

اميد دارند. 

هفته نامه تايم ]آمريكا[

هفته نامه اكونوميست ]انگليس[

روز اول بايدن 

صبح روز بعد در آمريكا

مجله تايم روي جلد شماره اين هفته خود طرحي 
از جو بايدن منتشر كرده كه در اتاق كارش در كاخ 
سفيد ايستاده است؛ اتاقي آشفته كه نماد ميراثي 
است كه ترامپ براي او به جا گذاشته است. تايم 
طي 4سال، 35بار ترامپ را روي جلد خود برد و هر 

بار به انتقاد از او پرداخت. 

جهان نما

»پسران مغرور« ترامپ را از امپراتوري 
خلع كرد

گروه راســت افراطي »پســران مغرور« )Proud Boys( در گروه 
تلگرامي خود اعالم كرد كه ديگــر از دونالد ترامپ حمايت نمي كند. 
به نوشــته روزنامه نيويورك تايمز، طي روزهاي گذشته در كانال ها 
و گروه هاي تلگرامي منتسب به پسران مغرور، ترامپ »مايه ننگ« و 
»جارچي« خوانده شده و از هواداران اين گروه خواسته شده تا حضور 
در تجمع هاي اعتراضي به نفع ترامپ و حزب جمهوريخواه را متوقف 
كنند. پسران مغرور، يكي از اصلي ترين گروه هاي راست افراطي حامي 
ترامپ بود كه طي 2 ماه گذشــته دائما هوادارانش را براي حضور در 
تجمع  به نتيجه انتخابات بســيج مي كرد. اين گروه دونالد ترامپ را 
»امپراتور ترامپ« لقب داده و معتقد بود كه نتيجه انتخابات از سوي 
حزب دمكرات و جو بايدن دزديده شده است. پيش از اين، در جريان 
مبارزات انتخاباتي، در يكي از مناظره هــاي تلويزيوني، زماني كه از 
ترامپ در مورد رفتارهاي افراطي گروه پسران مغرور پرسيدند او اين 
گروه را نه تنها محكوم نكرد، بلكه خطاب به اعضاي آن گفت: »خوددار 
بمانيد اما آماده باشيد.« اعضاي پســران مغرور بعد از آن بود كه اين 

جمله را روي پيراهن هاي خود نقش زدند.
هواداران اين گروه مي گويند كه ترك كاخ ســفيد از سوي ترامپ و 
عقب نشــيني او در مقابل بايدن، خيانت به آنها بوده اســت. آنها در 
پست هاي تلگرامي خود نوشــته اند ترامپ »فردي ضعيف« است كه 
حتي حاضر به دفاع از حق خود نشــده است. آنها همچنين به شدت 
به عدم  عفو عامالن حمله اخير به ســاختمان كنگره از سوي ترامپ 
معترض هستند. گفته مي شود اين گروه جزو عوامل اصلي سازماندهي 
اين حمله بوده و اكنون تحقيقات پليس فدرال آمريكا )اف بي آي( در 

اين زمينه جريان دارد. گروه پسران مغرور 5سال قبل از 
سوي گوين مك اينس، يكي از چهره هاي رسانه اي 

آمريكا تاسيس شد. اين گروه داراي گرايش هاي 
اسالم ســتيزي و يهودي ستيزي 
اســت و به برتري نژاد ســفيد 
معتقد است. هواداران پسران 

مغرور غيــر از آمريــكا، در 
انگليس، كانادا و استراليا 

نيز حضور دارند.

   بازگشت داعش تا چه اندازه جدي است؟
طي دست كم يك سال گذشته بسياري از رسانه ها و مراكز پژوهشي 
خاورميانه نسبت به بازگشت داعش به كشــورهاي عربي هشدار 
داده اند. محتواي بخش عمده اين هشدارها را مي توان حول 2محور 

خالصه كرد:
با وجود »نابودي سازماني« داعش، همچنان زيرساخت هاي 

اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي كه منجر به شكل گيري اين گروه 1
شــده وجود دارد. به عبارت ديگر تا زماني كه بخــش قابل توجهي از 
شهروندان عرب يا مسلمان در معرض فقر، بي عدالتي و بي سوادي باشند، 

شرايط براي احياي داعش يا جريان هاي مشابه مهياست.
 بحران كرونا تا حد زيادي توان و تمركز دولت ها و نيروهاي 

نظامي را به خود مشغول ســاخته است؛ امري كه مي تواند 2
حاشــيه امن فوق العاده اي براي از سر گيري فعاليت هاي هسته هاي 

زيرزميني داعش فراهم سازد.

در يك سال گذشته گروه داعش فعاليت  خود را به طور قابل توجهي در 
مناطق صحرايي سوريه )تحت سيطره ائتالف آمريكا و شبه نظاميان 
كرد( از سر گرفته اســت؛ بنابراين اين گروه، دست كم يك پايگاه 
دور از دسترس دشمنانش براي توسعه ارتباطات و شايد فرماندهي 
عمليات هاي آينده در اختيار دارد. عالوه بر اين، بخش هايي از مناطق 
صحرايي عراق، مخصوصا در نزديكي مرزهاي ســوريه نيز شاهد 
تحركات مجدد نيروهاي باقيمانده از داعش است. البته هيچ يك از اينها 
را نمي توان به معناي تكرار وضعيت داعش در سال هاي 2014 تا 2016 
دانست؛ وضعيتي كه با تصرف سرزمين و جنگ هاي چريكي گسترده 
شناخته مي شود. هنوز نبايد داعش را گروهي تمام شده به شمار آورد؛ 
چراكه دست اين گروه تروريستي براي تكرار حمالتي نظير حادثه اخير 
بغداد همچنان باز است. در عين حال، اين به معناي بازگشت داعش در 

ابعاد و گستره پيشين نيست.

سياوش فالح پور
روزنامه نگار
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يكي از رفقاي قديمي ام از ابتداي امسال بيكار 
شده است. بعد از 10سال كار در يك شركت، 
درنهايت انتهاي سال98 عذرش را خواستند. 

ماجرا ربطي به شيوع كرونا نداشت و تغيير 
مديرعامل شــركت، اخراج دســته جمعي 
دوســت ما و همكارانش را كــه همگي از 

مديران مياني شركت بودند، به دنبال داشت كه خودش داستاني 
است پرآب چشم.

دوستم كه بعد از سال ها فعاليت، طعم تلخ بيكاري را مي چشيد، 
بعد از پايان تعطيالت اداري نــوروز )پنجم فروردين ماه( راهي 
اداره كار و بيمه مي شود تا براي دريافت بيمه بيكاري اقدام كند. 
مدارك الزم را هم به همراه خود مي برد تا مشكلي نداشته باشد. 
اما شــيوع كرونا باعث تعطيلي مراكز مختلف شده و اداره كار از 
بيكاران مي خواهد براي دريافت بيمه بيكاري به سايت بروند و 

آنجا ثبت نام كنند.
ثبت نام انجام مي شــود و تا مردادمــاه پيامك هايي مي آيد كه 
حضوري به اداره كار نرويد و همچنان منتظــر بمانيد، با اينكه 
شرايط عادي شــده اما كارمندان اداره كار يا تامين اجتماعي، 
تماسي ندارند و دوستم منتظر است. فصل پاييز هم تمام مي شود 
و همچنان خبري از بيمه بيكاري نيست. اوايل زمستان دوستم 
به تامين اجتماعي مي رود تا ببيند پرونده در چه وضعيتي است. 
كارمندي مي گويد ســايتي كه مدارك در آن بارگذاري شــده 
ازكارافتاده و وضعيت هزاران نفر شــبيه دوستم است. حاال بايد 
از اول مراحل طي شــود، اول اداره كار، بعد كاريابي خصوصي 
كه براي ثبت نام 50هزار تومــان دريافت مي كند و پس از 2ماه 
اگر همه  چيز خوب پيــش برود، تامين اجتماعي با فرســتادن 
پيامكي مي  گويد دوباره با انبوهي فتوكپي به يكي از مراكز برود 
و داستان از نو. همه  چيز دوباره از صفر آغاز مي شود. حاال نوبت 
ايراد گرفتن از نامه عدم نياز شركت اســت كه چرا تاريخ خاتمه 
همكاري 29اسفند98 است و بايد عدم نياز جديدي با تاريخ اول 
فروردين99 آورده شــود. گرفتن نامه جديد خودش يك هفته 
زمان مي برد و دوباره مدارك تحويل و همزمان ثبت نامي هم در 
يكي از دفاتر پيشخوان دولت انجام مي شود و داستان اينجا هم 
تمام نمي شود چون باز هم نياز به بارگذاري مدركي است و سايت 
باال نمي آيد. رســيده ايم به اول بهمن ماه و اگــر بعد از اين هيچ 
مشكلي پيش نيايد، به گفته كارمند اداره بيمه حدود يك ماه و نيم 
طول مي كشد تا مرحله ثبت و تأييد مدارك به اتمام برسد و بعد 

از آن هم واريز حق بيمه بيكاري منتقل مي شود به سال1400.
به گفته اين دوســت، هيچ تضميني وجود ندارد كه بعد از پايان 
تعطيالت نوروز، مشكل حل شده و بيمه بيكاري واريز شود. اين 
شاهكار دولت الكترونيك و سايت هايي است كه خدا مي داند با 
صرف چه هزينه اي راه اندازي شده و مشخص نيست چرا و چگونه 
از بين مي روند، اين تراژدي زندگي مردمي است كه وقتي پس از 
سال ها كار كردن، شغلشان را از دست مي دهند، بايد چشم انتظار 
شعبده مســئوالن بمانند تا ببينند كي و چگونه به بديهي ترين 
حقي كه دارند، مي رسند. نتيجه برون سپاري امور و كوشش براي 
تسهيل كارها، فعال شده يك ســال معطلي براي دريافت بيمه 
بيكاري؛ بيمه اي كه قرار بوده براي روز مبادا به كار آيد و اما، اين 

روزها، هر روز روز مباداست.

سعيدمروتينقدونظر
روزنامه نگار

كنگينه؛يخچالسنتيافغانستان
كابل: مردم افغانســتان با اســتفاده از ظرفي گلي به نام 
كنگينه، ركورد جهاني نگهداري ســنتي انگور را به خود 
اختصاص دادند. به گزارش آديتي سنترال، اين ظرف كه 
مانند 2بشقاب روي هم آمده و انگور ها را در خود تا 6 ماه 
تازه نگه مي دارد، به يخچال سنتي افغانستان نيز مشهور 
است. تاكدار هاي شمال افغانستان هر يك گاهي تا 20هزار 
كنگينه انگور تهيه مي كنند و آنها را به قيمت خوبي )100 

تا 150افغاني( مي فروشند.

مستأجرنامرئيزيرشيرواني
كوئينزلند:زني در اســتراليا پس از چند ماه متوجه شــد 
كه مردي در اتاق زير شــيرواني خانــه اش زندگي مي كند. 
به گزارش آديتي ســنترال، اين زن كــه هر از گاهي صدايي 
از ســقف خانه اش مي شــنيد بــه آن توجــه نمي كرد تا 
اينكه هنگامي كه با 3فرزند خردســالش از مطب پزشــك 
باز مي گشت، متوجه شــد پنجره هاي خانه باز است، بخاري 
و تلويزيون هم روشــن است. ســرانجام مشخص شد يك 
بي خانمان در اين خانه به طور مخفيانه زندگي مي كرده است.

توليدريزبافتترينپارچهجهان
منچستر: دانشمندان در انگلستان موفق شدند با گره هاي 
ميكروسكوپي ظريف ترين و ريزبافت ترين پارچه جهان را 
توليد كنند. به گزارش يو پي آي، در هر سانتي مترمربع از اين 
پارچه بيش از 30ميليون گره وجود دارد. محصول توليدي 
اين دانشــمندان به عنوان ريزبافت ترين پارچه جهان در 
كتاب ركوردهاي جهاني گينس ثبت شــد. اين ركورد تا 
پيش از اين متعلق به يك قطعه پارچه كتان مصري بود كه 

در آن از حدود 1500رشته نخ استفاده شده بود.

شكستنركوردگلازراهدور
لندن: دروازه بــان تيم فوتبال نيوپورت كانتي با شــوتي 
96متري توانست دروازه حريف را باز و ركورد جهاني گل  
از راه دور را به نام خود در كتاب ركورد هاي جهاني گينس 
ثبت كند. به گزارش يوپــي آي، تام كينگ در بازي مقابل 
تيم فوتبال چلتنهام اين ضربه را از محوطه شش قدم زد و 
به گفته كارشناس ها وزش باد شديد به سمت دروازه حريف 
قدرت شوت او را افزايش داد تا سرانجام وي به اين ركورد 

جهاني دست پيدا كند.

دولتالكترونيك،تأميناجتماعي
واداراتبيمه

 حضرتاميرالمؤمنيــنعليع:العقل شــرف كريــم اليبلي؛ عقل، شــرافت بزرگواري اســت 
و كهنه نشود.

  اذان ظهــر:  12:16   غروب آفتــاب: 17:22   اذان مغرب: 17:42
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گويتوفيقوكرامتدرميانافكندهاند
كسبهميداندرنميآيد،سوارانراچهشد؟

حافظ،اسرارالهيكسنميداند،خموش
ازكهميپرسيكهدوِرروزگارانراچهشد؟

چه آن كسي كه چوگان و شطرنج مي بازد و چه آنكه آهنگ نبرد در رزمگاهي دارد، در 
»ميدان« مي تازند و سوداي يرنشــاندِن درخِت عدل و بركندِن بيِخ بدخواهان در سر 

دارند. حافظ مي گويد: »شهسوارا، چون به ميدان آمدي، گويي بزن!«
خاقاني بر آن است كه »يك رخش در ميدان، دو رستم برنمي تابد« و صبر را در ميدان عشق، 
پياده مي خوانَد: »صبر بيرون تاخت از ميداِن عشق / در سر آمد، زآنكه ميدان تنگ داشت«

موالنا در ميداِن حيرت و انديشه گوي مي رانَد و مي گويد: » دال زين تنگ زندان ها، رهي 
داري به ميدان ها / مگر خفته است پاي تو، تو پنداري نداري پا«

سعدي كه سر ميدان ارادت دارد و بر موقِف آزادگان سر مي نهد، مي سرايد: »ور به ميدان 
مي روي، از تيرباران، بر مگرد!« و شرط مي گذارد: »شــرط است سعديا كه به ميداِن 

عشِق دوست / خود را به پيش تير مالمت سپر كني«
بيدل همچون مرِد ميدانگاِه تسليم، مي سرايد: »دهر گو تنگ تر از قطره خونم گيرد / 
گره آبله، ميداِن تپش هاي دل است« و مي افزايد: »جهان، ميدان آزادي ست، اما مرِد 

وحشت كو؟«

»ميداِنتپشهايدل«

فضاي مجازي

متولي امر درمان در كشور، وزارت بهداشت 
درمان و آموزش پزشكي اســت و در بحث 
بهداشت و سالمت افراد، يكي از اصول مهم، 
واكسيناسيون بيماري هاي همه گير است. 
در اين راســتا، پروتكل هاي حفظ سالمت 
براي افراد در ســنين مختلــف وجود دارد 
كه حتما بايد رعايت شود. در بحث واكسن 
كوويد-19 يكي از نگراني هاي جدي، بحث 

داروهاي قاچاق يا فــروش غير معمول اين 
واكسن اســت. در واقع هر دارويي كه غير از 
بازار رســمي و غير از داروخانه عرضه شود، 

2نگراني را به  دنبال دارد.
 اول اينكه از اســاس، آن كاال تقلبي باشد 
كه من در رابطه با واكسن كرونا تصورم اين 
است كه به هيچ وجه واكسني كه به صورت 
قاچاقي فروخته مي شــود نمي تواند اصلي 

يادداشت

واكسنقاچاق؛تهديدسالمتي

شهابالدينجنيدي
داروساز

باشــد. دوم اينكه اگر هم به فرض محال، 
واكسن مربوط به كارخانه سازنده اي باشد 
كه عنوان آن روي واكسن درج شده است 
چنانچه شــيوه نگهداري و اصــول اوليه 
توزيع دارو رعايت نشــده باشد  و واكسن 
در چنين وضعيتي به بازار  ســياه راه پيدا 
كرده باشــد، بايــد نگران اســتفاده از آن 
باشيم؛ چون نگهداري چنين واكسن هايي 
شرايط بسيار خاصي دارد. به ويژه در مورد  
فراورده هاي بيولوژيــك و خصوصا درباره  
واكســن كوويد-19 كه اكنون بسياري از 
شركت هاي مدعي توليد آن هستند زنجيره 
سردي را كه مي بايســتي براي دارو لحاظ 
شود به عنوان يكي از مشكالت توزيع دارو 

عنوان كرده اند. 
از اين رو و با اســتناد به اين مــوارد، وجود 
چنيــن داروها يــا واكســن هايي در بازار 
غير رسمي فقط مي تواند جنبه كالهبرداري 
داشته باشــد. مردم حتما بايد دارويشان را 
از مراكز رســمي دارويي كه زير نظر وزارت 
بهداشت درمان و آموزش پزشكي است تهيه 
كنند و فراموش نكنند  كــه محل مطمئن 
و قانوني عرضه دارو، فقط داروخانه اســت. 
داروهايي كه در محل هاي غير مجاز عرضه 
مي شوند، غير از اينكه مي توانند اثربخشي 
نداشته باشد، مي توانند هزينه مالي بي دليلي 
را به هموطنان تحميــل كنند و همچنين 

سالمتی آنها را تهديد كند.

محمدرضاحسنبيگيدرگذشت
محمدرضا حسن بيگي، نويسنده و 
از اهالي مطبوعات روز چهارشنبه 
)اول بهمن ماه( و در سن 69سالگي 

بر اثر ابتال به كرونا درگذشت.
به گــزارش ايســنا، محمدرضــا 
حسن بيگي كه از اهالي مطبوعات 
بــود فعاليت فرهنگي خــود را در 

راديــو ادامــه داد. او كار مطبوعات را در ســال هاي قبل از 
انقالب آغاز كرد و در دوران فعاليت مطبوعاتي با نشــرياتي 
همچون »اطالعات هفتگي«، »جوانان امروز«، »خانواده«، 
»اسرار«، »جوان امروز« و... همكاري داشت. او همچنين از 
شماره هاي نخستين مجله »خانواده« در اين نشريه حضور 
داشت و تا پايان عمر نيز اين همكاري ادامه داشت. زنده  ياد 
حســن بيگي مولف كتاب هايي همچون »تهــران قديم«، 
»بازارها و بازارچه هــا«، »زيارتگاه هاي تهــران، از بلديه تا 

شهرداري«، »آخرين سلطان«، »ملكه قجر« و... بود.

 »پليس گل ها، درخت ها و جنگل ها« نوشته رومن پوئرتوالس 
را ابوالفضل اهلل دادي به فارســي برگردانده و به تازگي از ســوي 

انتشارات ققنوس منتشر شده است.
در اين كتاب خواننده با رمان پليسي  ســروكار دارد كه پليسي 
كالسيك نيست. قتلي در سال1961 در روستايي اتفاق مي افتد. 
مقتول آنقدر براي مردم روســتا مهم اســت كه مقامات روستا 
از دادستان شهر درخواســت مي كنند تا مأمور زبده اي را براي 
رسيدگي به اين قتل بفرســتد. مأمور با حضور در روستا متوجه 
مي شود همه  چيز در آنجا عجيب است؛ مثال مقتول اسم دارد، ولي 

فاميلي ندارد. اسم پدر و مادرش هم به همين ترتيب است. او طي تحقيقاتي آگاه 
مي شود كه مقتول قيمي داشته كه با او بدرفتاري مي كرده است. مقتول آنقدر محبوب بوده 
كه مردم تصميم می گيرند مجسمه او را بسازند. ولي براي مأمور عجيب است كه واكنشي 
به بدرفتاري قيم نشان نمي دهند. مأمور ترديد مي كند كه همه اهالي روستا مظنون باشند 
ولي خبر ندارد غافل گيري بزرگي در انتظار اوست و در انتهاي كتاب اين راز برمال مي شود.

»پليس گل ها، درخت هــا و جنگل ها« به نوعي ماجراجويي جديــد رومن پوئرتوالس در 
نگارش است كه نه  تنها در موضوع، بلكه در شيوه روايت با آثار ديگرش متفاوت است. كل 
داستان به صورت نامه نگاري روايت مي شود. پليس به مواردي مي رسد كه در قالب نامه به 

مافوق خود توضيح مي دهد و مافوق نيز با نامه پاسخگو است.
حق چاپ فارسي اين كتاب را انتشارات البن ميشل به انتشارات ققنوس واگذار كرده است. 
كتاب »پليس گل ها، درخت ها و جنگل ها« در 335صفحه با شمارگان 770نسخه، به  بهاي 

48هزار تومان منتشر شده است.

ويترين

پليسگلها،درختهاوجنگلها

عاشقيدرسوزكارتنخوابي
عاشق مردي شده بود كه وقتي فهميد معتاد است، باز هم عاشقانه تا آنجا 
در كنارش ماند كه پابه پاي او به دنياي اعتياد و بي خانماني قدم گذاشت. 
برايم بســيار تامل برانگيز بود كه حتي بعد از اين همه آســيب، وقتي از مردش حرف مي زد، 
هنوز برق هيجان در نگاه رنجورش مي دويد و زماني كه از مرگ او صحبت مي كرد، روســري 

رنگ ورورفته اش را جلوتر كشيد تا من رد خيس اشك ها را بر چهره اش نبينم.
براي موضوع بي خانمان ها به پارك رفته بودم، اما مسئله اي ديگر ذهنم را مشغول كرد.

من به عشقش احترام مي گذارم. او پاي عشقش تا به هدر رفتن جواني و زندگي اش ايستاد. من 
به اين عشق و وفاداري عميق، احترام مي گذارم.

در او صداقتي ديدم كه امروزه كمتر مي توان در روابط بين آدم ها ديد.
من فكر مي كنم به يك معنا، عشــق و وفاداري ارزش هايی است كه در حال كمرنگ شدن در 

جامعه امروز ماست.
 آنچه اين روزها دارد جاي عشــق را می گيرد و هر روز بيش از گذشته در بخشی از نسل های 
اخير ديده مي شود، نوعي لذت جويي بي هدف و گذراست كه ثبات و فداكاري در آن معنايي 
ندارد. با مروري به سير تطور ترانه هاي عاشقانه جديد، اين ابتذال روابط را مي توان شاهد بود. 
از عاشقانه هاي اين روزها، شكوائيه اي از فراق و جدايي نمي شنوي . نوعي بيهودگي در روابط 
روايت مي شود. اصطالحات ميان نسلي شكل گرفته مثل: »اكسم رفته، كراشم داره رل مي زنه.«

من هيچ تحقيق علمي در زمينه تحوالت ارزشــي پيرامون ســبك زندگي، همسرگزيني و 
دوستي ها نكرده ام، اما به نظرم مي رسد عشق و معناي بلند آن به هردليلي در ايران با تغيير در 
مفهوم به پنهان گاه برده شده است. در ادبيات و هنر حتي در ساخت فيلم ها، نوشتن داستان ها، 
نقاشي ها و... در سياستي نانوشــته به عنوان نوعي تابو به محاق سپرده شده است. متأسفانه، 
وقتي ارزش ها كم رنگ مي شود، نياز به آن از بين نرفته و با كژكاركردي ها روبه رو مي شويم. ما 
در ساحت اجتماعي و فرهنگي از ســويي نيازمند سياست هاي معطوف به تغييرات ارزشي با 
نگاهي به واقعيت ها و از سوي ديگر دور نگه داشتن اين سياست ها از برداشت ها و ساليق فردي 

و گروهي و تعميم آنها براي داشتن جامعه اي متعادل هستيم.

ادامهاز
صفحهاول

شوخیباسندرز

يكي از مهم ترين حواشــي مراســم 
تحليف جــو بايدن، چهل وششــمين 
رئيس جمهــوري آمريــكا ماجــراي 
عكسي از برني سندرز، سناتور 79ساله 
ايالت ورمانت بــود كــه در اين قاب 
دســتكش هاي معروفش را به دســت 
دارد و دور از همه در انزوا نشسته است. 
دســتكش هاي بافتني اين سناتور را 
جن اليس معلم روســتايي در ورمانت 
با اســتفاده از لباس هاي بافتني كهنه 
بافته و 2ســال پيش بــه او هديه داد. 
گوشه نشينی سندرز سناتور چپگرای 
آمريكايــی و منتقد سيســتم در اين 

كشــور، دركنار لباس عادی او در مراسم رســمی تحليف، او را در كانون توجه 
كاربران شبكه های اجتماعی قرارداده اســت. كاربران فضاي مجازي به عكس 
سندرز كه تا به حال 2بار نامزد انتخابات رياست جمهوري شده واكنشي طنز آميز 
نشان دادند. طي چند ساعت، فضاي شبكه هاي مجازي پر شد از عكس دوربر شده 
ســندرز كه در ميان عكس هاي معروفي همچون عكس كارگران آسمان خراش 
و ديگر عكس هاي تاريخي و غيرتاريخي جا گرفته بود. حتي ســايتي به كاربر ها 
اجازه مي دهد عكس دوربرشده سندرز را روي عكس هاي شخصي خود چسبانده 

و آن را به اشتراك بگذارند.
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آغازگر بازسازي
محســن ميردامادي، 19مرداد 
1385، دبيركل جبهه مشــاركت 

ايران اسالمي شد

حميدرضا محمدي �����������������������

چندروز قبلش، سه دانشــجو به 
نمايندگي از دانشــجويان پيرو 
خط امام، نزد سيدمحمد موسوي 
خوئيني ها رفتند تا استمزاج كنند� 
آنها، حبيــب اهلل بيطرف، ابراهيم 
اصغرزاده و »محسن ميردامادي 
نجف آبادي« بودند� او چراغ سبز 
را به آنان نشــان داد زيرا معتقد 
بود، »فكر مي كنم امام قلبًا به اين 
كار راضي باشند��� اگر امام درواقع 
مايل هم باشــند اما مالحظاتي 
داشــته باشــند كه نتوانند اين 
تمايل را خيلي اعالم كنند و ناگزير 
باشند يا به سكوت برگزار كنند يا 
بگويند صحيح نيست� « در نتيجه 
ســيزدهم آبان 1358، سفارت 
آمريكا، به تصــرف آنان درآمد و 
تبديل به حادثه اي جهاني شد و 
حتي جيمي كارتر، نتوانست براي 
بار دوم، رئيس جمهور آمريكا شود�
ميردامادي اما حاال كه 40 سال از 
آن واقعه گذشته است، هنوز هم 
آن را عملي قابل دفاع مي داند� زيرا 
»درصورتي كه به موضوع اشغال 
ســفارت آمريكا در ظرف زماني 
خود هم در داخل كشور و هم در 
مناســبات بين المللي نگريسته 
شود، مي توان به اين نتيجه رسيد 
كه نگراني دانشــجويان كه پس 
از پيروزي انقالب و ســقوط نظام 
استبدادي شاه دغدغه اصلي آنها 
حفظ نظام نوپاي جمهوري اسالمي 
بود نگراني بي جايي نبود و با توجه 
به تجربه گذشته و شرايط محيطي 

نيز تهديِد آمريكا واقعي بود�« 
اما او كه تجربه هايي چنين داشت، 
در 6آبان 1366، يعني يك ســال 
پاياني جنگ و سال نخست پس از 
قطعنامه، »بنا به پيشنهاد وزارت 
كشــور و ضمن تقدير از مساعي 
برادر علي جنتي«، به استانداري 
خوزســتان منصوب شد و پس از 
پايان جنگ، تا 8بهمن دوســال 
بعد، كــه صاحب منصــب بود، 
كوشيد بازسازي را آغاز كند� اكبر 
هاشمي رفسنجاني در روزنوشِت 
10فروردين 1368، طي ســفر به 
دزفول، »با استاندار و امام جمعه 
و مسئوالن دزفول درباره بازسازي 
مذاكــره شــد�« و همچنين، 13 
آبان 1368، به ديدار اســتاندار و 
معاونانش و مســئوالن بازسازي 
آبادان و خرمشهر با او اشاره كرده 
و اينكه »گزارش از وضع بازسازي 
دادند و نيازها و كمبودها را گفتند� 
مخارج سنگيني دارد و امكانات 

كم است� «

بنگاه هاي زودبازده 
براي جامعه هيجاني

جامعه كوتاه مدت و اضطراب هاي آن

جمال رهنمايی ����������������������������������

طرح بنگاه هاي زودبــازده اقتصادي 
يكي از نخستين طرح هاي پيشنهادي 
دولت اول محمــود احمدي نژاد بود كه 
در ماه ســوم عمر اين دولت تصويب و 
در سال1385 آغاز شد� در اجراي اين 
طرح بيش از پانصد هزار ميليارد تومان 
تسهيالت ارزان قيمت به اين طرح ها در 
سراسر كشور پرداخت شد� مابه التفاوت 
سود اين تسهيالت ارزان قيمت از محل 
بودجه عمومي كشور و جريمه سپرده 
گذاران بانك ها كه با نرخ دستوري سودي 
كمتر از تورم دريافت مي كردند، تامين 
شده بود� اين تســهيالت به مشاغلي 
اختصاص يافت كه اغلب توسط بخش 
خصوصي در حال اجرا بود و الزاما ظرفيت 
خالي براي گسترش آن وجود نداشت� 
اجراي اين طرح سبب تضعيف بيشتر 
بخش خصوصي و توزيع رانت گسترده 
به خصوص ميان بوروكراســي بانكي و 
نزديكان دولت تازه بر مســند نشسته 
بود� پس از گذشت 15سال از اين طرح 
به عنوان »پخش پول« بي هدف در جامعه 

از آن ياد مي شود�
گزارش مركــز پژوهش هاي مجلس در 
سال1391 با بررســي 655 نمونه از اين 
طرح ها در سراسر كشور نشان داد كه 
اين طرح 66درصــد از اهداف تعيين 
شده انحراف داشته، 16درصد طرح هاي 
دريافت كننده تســهيالت اصوال اجرا 
نشده و 92درصد بودجه به طور كامل در 
طرح ها هزينه نشده است� در سال1389 
نيز 70درصد اين وام ها در ســرفصل 
معوقه هاي بانكي قــرار گرفته بود� اين 
گزارش طرح بنگاه هــاي زودبازده را 
ناموفق و موجب گسترش سفته بازي و 

افزايش شديد تورم دانست�
همايون كاتوزيان در كتاب »ايران جامعه 
كوتاه مدت« )ترجمه عبداهلل كوثري، نشر 
ني( با بررسي داليل تاريخي و اجتماعي 
رويكرد دولت ها و مــردم به برنامه هاي 
كوتاه مدت، اين رويكرد عمومي را ناشي از 
وجود سه عامل بحران جانشيني دولت ها 
و از بين رفتن سلسله هاي فرمانروايي در 
سير جابه جايي قدرت، بي اعتبار بودن 
جان و مال ايرانيان و مشكالت انباشته 

در توسعه مي داند�
اين رويكرد فراگيــر اجتماعي و فردي 
جامعه ايراني به پيمودن يك شــبه راه 
صد ساله، موجب بروز يك التهاب دائمي 
و استرس مزمن در ميان جامعه و افراد 
شده است� مردم و حاكمان در اين فضاي 
ملتهب بدون توجــه به آثار مخرب اين 
رويكرد استرس زا و پرآسيب با سرعتي 
مثال زدنــي در حال ســبقت گيري از 

يكديگر هستند�
ناامني ســرمايه گذاري، ناامني نيروي 
كار جامعه در پي سقوط دائم ارزش پول 
ملي و تورم كه معناي واقعي آن بي ارزش 
شــدن مداوم ارزش نيروي كار است و 
ترس هميشگي از آينده اي كه نمي توان 
آن را با كار سالم و حركت پايدار و مداوم 
به امنيت مالي و شــغلي پايدار تبديل 
كرد، نتايج ثابت اتخاذ چنين رويكردي 

هستند�

سياستمدار

وانكاوی معاصر ر

جواد نصرتي  ���������������������������������������������������������������������������������
بازي هاي آسيايي سكوي درخشش ورزشــكاران ايران بود اما از آن 
بازي ها، يك جمله بيشــتر از مدال ها در خاطره عمومي مانده است؛ 
»صحنه را ديدم«. بعد از كسب مدال طالي حسين رضازاده وزنه بردار 
فوق سنگين كشورمان در اين بازي ها كه در دوحه برگزار مي شد، مقام 
معظم رهبري در پيامي كوتاه و دلنشين اين قهرماني را تبريك گفتند. 
اين پيام صميمي اين بود: »بسم اهلل الرحمن الرحيم صحنه را ديدم، 
از اينكه ملت ايران را خوشــحال كرديد، صميمانه از شما متشكرم. 

انشاءاهلل موفق باشيد.
 سيد علي خامنه اي- 15آذر 1385«

اين پيام، به خاطر صميميت آن از آن زمان همچنان زنده 
و دريادها زنده است.

بعد از بازي هاي آسيايي تهران، اين دومين و آخرين بار 
بود كه المپيك آسيايي در غرب قاره كهن برگزار مي شد. 
ايران در ايــن بازي ها در مجموع 48مــدال )11طال، 
15نقره، 22برنز( كســب كرد. از مهم ترين مدال هاي 
كاروان ايران، عالوه بر مدال رضازاده، مي توان به طالي 
احسان حدادي در دو وميداني و برنز تيم ملي بسكتبال 
اشــاره كرد. مدال تيم بســكتبال، مقدمه قهرماني 

تاريخي اين تيم در سال بعد از آن بود.

گزارش یک

شمشير داموكلس شورای امنيت
رئيس جمهور در مجمع عمومي سازمان ملل كارآمدي نهادها و سازمان هاي بين المللي را به چالش كشيد

عليرضا احمدي�������������������������������������������
ســوم تيرمــاه1384 را يكي از نقــاط عطف 
تاريخ  معاصر ايــران مي داننــد، چراكه پس از 
يك دوره هژموني گفتمان توســعه اقتصادي و 
سياسي، اكنون دولتي بر ســركار آمده بود كه 
»استكبارستيزي« و بازگشــت به آرمان هاي 
اصيل انقالب اســالمي را رسالت اصلي خويش 
مي ديد. احمدي نژاد قصد داشت با رويكردهاي 
تجديدنظرطلبانــه، ســاختارهاي متصلــب 
نظــام بين الملل را به چالش بكشــد و با كمك 
غيرمتعهدها هم به مصاف نظم تك قطبي جهان 
برود و هم ســازمان هاي بين المللي را در مهار 
قدرت افسارگسيخته هژمون ها ناكارآمد نشان 

دهد.
برهمين مبنا هم بود كــه رئيس جمهور ايران 
در ســخنراني 29 شــهريور مــاه 1385 در 
مجمع  عمومي ســازمان ملل كارآمدي نهادها 
و ســازمان هاي بين المللي را به چالش كشيد 
و اعمال اصالحــات جدي به ويژه در ســاختار 
شوراي امنيت سازمان ملل را ضروري دانست؛ 
»نظام حاكم بر مناسبات امروز به گونه اي است 
كه برخي قدرت ها تصميم خــود را بر تصميم 
بيش از 180كشــور جهان حاكــم مي دانند... 
اصرار مداوم برخي كشورهاي سلطه طلب براي 
تحميل سياســت هاي انحصارطلبانه خود به 
مراكز تصميم ســازي بين المللي، باعث شــده 
بي اعتمــادي افكارعمومي جهاني نســبت به 
ســازمان ملل متحد افزايش يابــد...« رويكرد 
تهاجمي دولت نهم در حوزه سياست خارجي كه 
با حمايت ديگر اركان حاكميت جمهوري اسالمي 
همراه بود، از نخستين روزهاي سال1385و ابتدا 
در پيشبرد پرونده هســته اي ايران نمايان شد؛ 
موضوعي كه در سخنراني نوروزي رهبرمعظم 
انقالب در حرم مطهر امام رضــا)ع( هم مطرح 
شد. آيت اهلل خامنه اي در نخســتين روز بهار و 
در جمع زائران و مجــاوران حرم رضوي 1385 
را سال »پيامبراعظم)ص(« نامگذاري و عنوان 
كردند: »همه جهان براي پيشرفت و اطمينان 
به آينده، از فناوري هسته اي استفاده مي كند و 
ما نيز تأكيد مي كنيم فناوري هسته اي و چرخه 
سوخت هسته اي، حق مســلم ملت ايران است 
و ملت ما، بنده و هيچ مســئولي به هيچ قيمتي 
زيربار حرف زور آمريكا نخواهيم رفت... هر وقت 
شوراي امنيت برخالف مصالح ما تصميم بگيرد، 
آن را نمي پذيريم.« اين در شرايطي بود كه به نظر 

مي رسيد مذاكرات ايران با طرف هاي اروپايي كه 
پس از توافق پاريس در ســال1383 در جريان 
بود، بي نتيجه است و فشــار اياالت متحده مانع 
حصول راهكار جامعي براي برون رفت از بن بست 
ايجاد شده در پرونده هسته اي ايران شده است، 
چراكه اصطكاك هاي دو كشور رو به افزايش بود؛ 
از يك سو در عراق و تحوالت اين كشور و ازسوي 
ديگر در لبنان و درگيري رژيم صهيونيســتي و 
حزب اهلل كه نهايتا به جنگ 33روزه در تابستان 

1385و پيروزي مقاومت منتهي شد.
همه اينها سبب شد با آغاز ســال1385، ايران 
تغيير مسير كلي را در دستوركار قرار دهد و در 
پرونده هسته اي راه جديدي درپيش گيرد كه 
با تهديدهايي نيز همراه بود؛ فشــار رسانه هاي 
جهاني بــر برنامه هاي ايران روزبه روز بيشــتر 
مي شد و غالبا با ابزار جنگ رواني، احتمال حمله 
اياالت متحده و اسرائيل به تأسيسات هسته اي 
كشور را مطرح مي كردند. درچنين شرايطي در 
بيســت ودومين روز فروردين، رئيس جمهور از 
»ورود ايران به باشگاه كشورهاي داراي فناوري 
هســته اي« خبرداد و اعالم كرد چرخه توليد 
سوخت هسته اي درمقياس آزمايشگاهي كامل 
و اورانيوم با غناي موردنياز نيروگاه هاي هسته اي 
توليد شده اســت. صاحب نظران ايــن خبر را 
به معناي توليد سوخت هسته اي در ايران ارزيابي 
كردند كه روند فعاليت هاي هسته اي كشور را در 
مسير غيرقابل بازگشتي قرار مي داد. اهميت اين 
موضوع به حدي بود كه بعدها روز20فروردين با 

نام »روز ملي فناوري هسته اي« نام گذاري شد.
اعالم رسمي خبر دستاوردهاي هسته اي جديد 
ايران بازتاب وسيعي در رسانه هاي دنيا داشت و با 
موضع گيري جهاني هم همراه بود؛ همه تحليل ها 
بر يك موضوع محوري تأكيد مي كردند؛ »پرونده 
هسته اي ايران وارد مرحله جديدي شده است.« 
دراين ميان ابراز نگراني ها ازســوي كشورهاي 
تأثيرگذار بر پرونده هســته اي ايران به چشــم 
مي آمد، حتــي ســخنگوي وزارت امورخارجه 
روسيه از ايجاد چرخه كامل غني سازي اورانيوم 
درايران ابرازنگرانــي كرد. »ميخاييل كامنين« 
اين گام ايران را »حركت درمسيري نادرست« 
دانست و آن را مغاير با قطعنامه آژانس بين المللي 
انرژي اتمي و بيانيه رئيس شوراي امنيت سازمان 
ملل متحد خواند. او همچنين از ايران خواست 
همه فعاليت هاي مربوط به غني سازي اورانيوم 

ازجمله تحقيقات دراين زمينه را تعليق كند.

چند روز بعــد »محمد البرادعــي« مديركل 
آژانس بين المللي انرژي اتمي ســفر كوتاهي 
به ايران داشت و با مســئوالن ارشد هسته اي 
ايران درباره تحوالت اخير رايزني كرد كه البته 
بي نتيجه بود. او در ديــدار با »علي الريجاني« 
دبير وقت شوراي عالي امنيت ملي، درخواست 
تعليق غني سازي اورانيوم ازسوي ايران با هدف 
اعتمادســازي را مطرح كرد كه الريجاني اين 
پيشــنهاد را غيرقابل قبول دانســت. تالش ها 
براي منصــرف كــردن ايران از غني ســازي 

درطول بهار1385 ادامه داشــت تــا اينكه در 
نخستين روزهاي خردادماه »كاندوليزا رايس« 
وزيرامورخارجه اياالت متحــده هم اعالم كرد 
اين كشور آمادگي دارد »به محض اينكه ايران 
فعاليت هاي غني ســازي خود را متوقف كند« 
به همراه همــكاران اروپايي خود، بر ســر ميز 
مذاكره با ايران بنشيند؛ پيشنهادي كه يك بار 
ديگر در زمستان1385 تكرار و با امتناع ايران 

مواجه شد.
تصميم ايــران به ادامــه غني ســازي، صدور 

دو قطعنامــه عليــه فعاليت هاي هســته اي 
كشــور درطــول ســال1385 را به همــراه 
داشــت. قطعنامــه1696 اول 9مردادمــاه 
)31جوالي2006( و پس از به بن بست رسيدن 
مذاكرات ايران و طرف هاي اروپايي صادر شد كه 
تعليق را اجباري كرد و ايران را ذيل ماده40فصل 
هفتم منشورملل متحد قرار داد. اين قطعنامه كه 
14رأي موافق داشت و فقط قطر با آن مخالفت 
كرد، پرونده ايــران را در وضعيت بغرنجي قرار 
مي داد و براي نخستين بار تهديد به اعمال تحريم 
را مطرح مي كرد. نخســتين واكنــش ايران به 
قطعنامه1696ازسوي »محمد جواد ظريف«، 
نماينده دائم ايران در سازمان ملل متحد، صورت 
گرفت كه تنها نتيجه ايــن قطعنامه را وخيم تر 
شدن اوضاع دانســت. چند روز بعد هم واكنش 
رســمي ايران ازســوي »حميدرضا آصفي«، 
ســخنگوي وقت وزارت امورخارجه اعالم شد 
و او قطعنامه شــوراي امنيت را فاقد وجاهت و 
مبناي حقوقي دانست. هاشمي رفسنجاني نيز 
در يك موضع گيري، قطعنامه شوراي امنيت را 
در ارتباط با بحران لبنان ارزيابي كرد. احمدي نژاد 
هم كه در سفر استاني به خراسان شمالي به سر 
مي برد، در واكنش به اين قطعنامه گفت:»كساني 
كه فكر مي كنند با شــانتاژ تبليغاتي ملت ايران 
را از اين حق منصرف مي كنند، در اشتباهند.« 
بهره برداري از مجتمع توليد آب سنگين اراك 
در 4شهريورماه واكنش بعدي به قطعنامه بود 
كه ايران را در جايگاه نهم جهان ازنظر تجهيزات 

توليد آب سنگين قرار مي داد.
قطعنامــه دوم )1737( چندماه بعــد، در دوم 
دي مــاه )23دســامبر2006( با اســتناد به 
بند41فصل هفتم منشور ملل متحد صادر شد. 
اين بند اگرچه »اقدام نظامي« را تجويز نمي كرد، 
اما به انجام اقدام هايــي ازقبيل »متوقف كردن 
تمام يا قســمتي از روابط اقتصادي و ارتباطات 
راه آهن، دريايي، هوايي، پستي، تلگرافي، راديويي 
و ساير وسايل ارتباطي و قطع روابط سياسي« 
اشاره داشت. تصويب قطعنامه1737 با واكنش 
تندتر ايران مواجه شد؛ ابتدا احمدي نژاد با انتقاد 
شديد از غرب، تأكيد كرد كه »تصويب كنندگان 
قطعنامه عليه ايران به زودي پشيمان مي شوند« 
و بعد از آن نمايندگان مجلس با تصويب طرحي 
دوفوريتي، دولت را ملــزم كردند در همكاري با 
آژانس بين المللي انرژي اتمي تجديدنظر كند و 

به برنامه هسته اي ايران سرعت دهد.

  علي عمادي  ������������������������
ششمين سرشــماري عمومي نفوس 
و مســكن كشــور از 6 آبان 1385 به 
اجرا گذاشته شد. براساس نتايج، طي 
ســال هاي 75 تا 85 به طور متوسط 
ساالنه حدود يك ميليون و 44 هزار نفر به جمعيت كشور افزوده شده كه با متوسط رشد 
ساالنه 1.62 درصد، جمعيت كشور حدود 70.5 ميليون نفر بود. 68.46 درصد در شهرها 
و 31.39 درصد در روستاها سكونت داشتند. 0.15 درصد باقيمانده نيز جمعيت غيرساكن 
يا كوچ نشين بودند. باالترين شهرنشيني را استان هاي قم )93.91 درصد( و تهران )91.35 
درصد( داشتند و كمترين ميزان شهرنشيني را اســتان هاي هرمزگان )47.11 درصد( و 
كهگيلويه و بويراحمد )47.64 درصد(. از نظر جمعيت، استان تهران با 13 ميليون و 422 
هزار و 366 نفر بيشترين )19.03 درصد كل جمعيت كشور( و استان ايالم با 545 هزار و 
787 نفر كمترين )0.77 درصد كل جمعيت كشور( جمعيت را دارا بودند. نسبت جنسي 
جمعيت كشور نيز 104 بود؛ يعني به ازاي هر زن، 104 مرد وجود داشتند. اين نسبت در 
بوشهر 112 و در خراسان شمالي 98 بود. ميانگين سني هم از 24.03 سال در سال 75 به 
27.97 سال رسيد و ميانه سني طي همين سال ها از 19.42 به 23.89 سال افزايش يافت. 
پرجمعيت ترين گروه سني هم 20 تا 24 ساله ها بودند )12.78 درصد جمعيت(. بيشترين 
متوسط رشد ساالنه جمعيت را سيستان و بلوچستان با 3.4 درصد و كمترين را همدان با 
0.15 درصد داشت. تراكم جمعيت در كل كشور 43 نفر در كيلومترمربع بود درحالي كه 
در سال 75 اين رقم بالغ بر 37 نفر مي شد. در استان تهران تراكم از 550 نفر در سال 75 به 
713 نفر در كيلومترمربع رسيد. در سال 85 تراكم جمعيت در استان سمنان 6 نفر در هر 
كيلومتر مربع بود. از جمعيت 70.49 ميليون نفري كشور، 70.09 ميليون مسلمان 109 
هزار مسيحي، كمتر از 10 هزار كليمي و كمتر از 20 هزار زرتشتي بودند؛ 54 هزار نفر خود را 
پيرو ساير اديان و 205 هزار نفر هم دين خود را اظهار نكردند. 68.9 ميليون نفر تابعيت ايراني 
داشتند. از 1.59 ميليون نفر غيرايراني، 1.2 ميليون نفر از اتباع افغانستان محسوب مي شدند.

خانواده 
در سال 85 از 17.5 ميليون خانوار كشور، 12.4 ميليون خانوار شهري، 5 ميليون خانوار 
روستايي و 21 هزار خانوار غيرساكن بودند. بيشترين خانوارهاي غيرساكن در استان فارس 
)6900 خانوار( و پس از آن در خوزستان )3252 خانوار( حضور داشتند. در مناطق شهري 
بعد خانوار 3.89 و در روســتاها 4.36 بود. 5.2 درصد خانوارهاي كشور يك نفره، 24.42 
درصد 4 نفره و 8.6 درصد بيش از 7 نفر بودند. نسبت زنان سرپرست خانوار از 8.4 درصد 
در سال 75 به 9.5 درصد در سال 85 افزايش نشان مي داد. نسبت جمعيت حداقل يك بار 
ازدواج كرده در سال 75 براي مردان 52.56 درصد و براي زنان 59.73 بود اما در سال 85 
اين نسبت براي مردان 56.08 درصد و براي زنان 64.1 درصد شد. رسيدن متولدان دهه 
60 به سن ازدواج، مهم ترين دليل اين افزايش محسوب مي شود. با اين حال ميانگين سن در 
اولين ازدواج در فاصله سال هاي 75 تا 85 نيز افزايش يافت و براي مردان از 25.6 به 26.2 و 

براي زنان از 22.4 به 23.3 رسيد. 

مهاجرت
طي 10 سال، 12 ميليون و 148 هزار و 148 نفر از محل اقامت قبلي خود به مناطق ديگر 
مهاجرت داشتند. 74 درصد آنها به نقاط شهري و كمتر از 26 درصد هنگام سرشماري در 
نقاط روستايي ساكن بودند. بيش از 260 هزار نفر از اين مهاجرين از خارج كشور آمده بودند. 
موازنه مهاجرتي استان هاي تهران، اصفهان، يزد، مازندران، خراسان رضوي، گلستان، گيالن، 
قم، بوشهر، سمنان، مركزي و قزوين مثبت و درساير استان ها منفي بود. استان تهران با 

موازنه مهاجرتي 617 هزار نفر مهاجرپذيرترين و استان آذربايجان شرقي با 134- هزار 
نفر مهاجرفرست ترين استان بود. بيشترين علت مهاجرت پيروي از خانواده )46 درصد(، 

جست وجوي كار )8.8 درصد( و تحصيل )8.6 درصد( عنوان شد. 

سواد
درحالي كه در ســال 65 حــدود 62 درصد 
جمعيت 6 سال به باال در كشور باسواد بودند، 
در سال 75 درصد باســوادان نزديك به 80 
درصد شد و در سال 85 نسبت باسوادي در 
كشور 84.6 درصد بود. در سال 85 در ميان 

بيش از 54 ميليون و 80 هزار نفر جمعيت باسواد 6 ساله به باال، 28 درصد در سطح متوسطه، 
27 درصد در حد ابتدايي، 23 درصد در ســطح راهنمايي، 3 درصد به اندازه سوادآموزي 
بزرگساالن و 2 درصد در سطح پيش دانشگاهي سواد داشتند. 13 درصد سطوح عالي و 3 

درصد در ساير دوره هاي تحصيلي داراي سواد بودند.

اشتغال
در ميان 59.5 ميليون نفر جمعيت 10 ساله و بيشــتر، 23.5 ميليون نفر جمعيت فعال 
محسوب مي شدند؛ 20.5 ميليون شاغل و كمتر از 3 ميليون نفر بيكار. 35.5 ميليون نفر 
جمعيت غيرفعال را هم 13 ميليون محصل، 16 ميليون خانه دار، كمتر از 3 ميليون نفر داراي 
درآمد بدون كار و 3.4 ميليون نفر ساير افراد تشكيل مي دادند. بيش از 516 هزار نفر نيز 
وضعيت اشتغال خود را اظهار نكرده بودند. در ميان 20.5 ميليون شاغل، 47.91 درصد در 
بخش خدمات، 31.71 درصد در صنعت و 18 درصد در كشاورزي فعال بودند. 2.38 درصد 
هم فعاليت هاي نامشخص و اظهار نشده داشتند. 73.6 درصد در بخش خصوصي و 24.5 

درصد در بخش عمومي فعاليت مي كردند.

واحد مسكوني
در سال 85 بيش از 15 ميليون و 859 هزار واحد مسكوني در كشور بود كه نسبت خانوار 
به واحد مسكوني از 1.15 در سال 75 به 1.1 در سال 85 رسيد. در سال 75 محل سكونت 
حدود 69 درصد خانوارها، ملكي عرصه و اعيان و 15.4 درصد اجاره اي بود اما در سال 85 
اين نسبت ها تغييريافت و محل سكونت 63.44 خانوارها ملكي و 22.94 درصد اجاره اي 
محسوب مي شد. 43.2 درصد از واحدهاي مسكوني كشور بين 81 تا 150 مترمربع زيربنا 
داشتند. از كل واحدهاي مسكوني، 25.73 درصد اسكلت فلزي، 12.03 درصد اسكلت بتون، 

آرمه و 61.22 درصد اسكلتي غير از اين دو داشتند.

تالش براي عراق 
محمد جواد ظريف و جيمز بيكر با هم مالقات كردند 

آرش نهاوندي| روزنامه كريستين ساينس مانيتور در مطلبي در روز 17نوامبر 2006)26آبان 1385( 
ضمن اشاره به ديدار وزير امورخارجه سابق آمريكا با نماينده ايران در سازمان ملل، به تحقيقات يك 
كميسيون مطالعاتي متشكل از اعضاي دو حزب دمكرات و جمهوريخواه درباره راه هاي برون رفت از 
بحران عراق اشاره كرد و نوشت: اين گروه مطالعاتي در حال بررسي راه هاي مشاركت همسايگان 
پرنفوذ عراق ازجمله ايران و سوريه به منظور حل بحران اين كشور است� كريستين ساينس مانيتور 
در ادامه نوشت: جيمز بيكر رئيس اين كميسيون مطالعاتي كه پيش تر وزير امورخارجه آمريكا نيز 
بوده و هم با بوش پدر و هم با بوش پسر روابط دوستانه اي دارد، به عنوان يك مقام سابق آمريكايي كه 
دولت كنوني اين كشور را نمايندگي نمي كند، در منزل محمد جواد ظريف سفير ايران در سازمان ملل 
حضور يافته و در يك ديدار سه ساعته درباره بحران عراق، با اين مقام ايراني بحث و گفت وگو كرده 
است� به نوشته اين روزنامه، اگر چه ميان ايران و آمريكا روابط ديپلماتيك بر قرار نيست و دو كشور 
بر سر برنامه هسته اي ايران دوران پر تنشي از روابط را تجربه مي كنند، با اين حال ايران مي تواند در 
پايان دادن به درگيري هاي مذهبي و فرقه اي در عراق كمك كند و در كاهش بحران هاي فزاينده در 

اين كشور نقش ايفا كند�

عبور از 70 میلیون نفر
نگاهي به نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن 

 درصد باسوادان در جمعيتكشور در سال 1385
 6 سال به باال در سال 1385

زنمرد كل كشور
84.6188.7480.34كل كشور
88.9392.1985.55شهري

75.2081.2269.00روستايي

مقايسهدرصدجمعيتفعالواشتغال
درجمعيت10سالبهباالدرسال1375و1385

وضعيت 
اشتغال

13751385
بيكارشاغلفعالغيرفعالبيكارشاغلفعالغيرفعال

63.4835.390.929.0859.7039.4387.2512.75كل كشور
64.8633.8791.148.8660.4038.7688.1811.82شهري

61.2237.6490.569.4458.1940.8585.2614.73روستايي

گزارش  دو

درصد تغييرنسبت به 135513651375138575
33.708.74449.445.01060.055.48870.495.78917.4جمعيت

17.356.34725.280.96130.515.15935.866.36217.5مرد
16.352.39724.164.04929.540.32934.682.52217.4زن

6.711.6289.673.93112.387.94317.501.77141.3تعداد خانوار
-5.025.114.854.0316.9بعد خانوار

تحوالتجمعيتدركشور



تغييراتسال 1385شاخص هاي ساالنه

 1.13   واحد 7.32 درصدرشد اقتصادي

 1.4 واحد 11.8 درصدتورم 

3.8  درصد 9821.01شاخص كل سهام 

8.5 درصد  38.356 ميليارد تومانواردات

26 درصد 11.950 ميليارد تومانصادرات غيرنفتي

  3.4درصد 923 توماندالر آمريكا

36.7  درصد167.986 تومانسكه طال )تمام(

22.3  درصد150.000 تومانحداقل دستمزد

وضعيت مسكن در سال 85
)قيمت هرمترمربع به تومان(

قيمت آپارتمان 
در شهرهاي منتخب

قيمت آپارتمان 
در تهران

قيمت اجاره بهاي 
آپارتمان در تهران

361.800831.4004.227متوسط قيمت 
192824درصد تغيير نسبت به سال قبل

باالترين متوسط قيمت 
)شهر يا منطقه(

اصفهان 
502.200

منطقه يك 
1.995.000

منطقه 3 
 7.033

404326درصد تغيير نسبت به سال قبل
كمترين متوسط قيمت 

)شهر يا منطقه(
زاهدان

188.800
منطقه 20 
 423.800

منطقه 20
2.610

41819  درصد تغيير نسبت به سال قبل
بيشترين درصد رشد 

)شهر يا منطقه(
بيرجند

54
منطقه 4

45
منطقه 14 

 40
كمترين درصد رشد 

)شهر يا منطقه(
سنندج

  4
مناطق 2 و 8

13
منطقه 22 

2

درآمد و هزينه ماهانه 
خانوارهاي منتخب  

درصد از 
هزينه كل

سال 1385 
)قيمت به تومان(

درصد تغيير نسبت 
به سال قبل

646.28116.6ميانگين كل درآمدهاي خانوارهاي منتخب
100664.12115.9ميانگين كل هزينه هاي خانوار

28.5189.08522.6مسكن، آب ، برق و سوخت
23.3154.88816.8هزينه هاي خوراكي و آشاميدني

14.294.3807.1حمل و نقل
10.066.51017.9كاالها و خدمات متفرقه

5.133.7845.3لوازم منزل و خدمات خانه
5.133.6397.6پوشاك و كفش

4.328.42919.0درمان و بهداشت
2.718.0586.5تفريح و امور فرهنگي

2.214.40114.8رستوران و هتل
2.214.71223.6تحصيل 
2.013.63732.7ارتباطات
0.42.5985.6دخانيات

76.3506.63615.7ميانگين هزينه هاي غير خوراكي

هزينه هاي ماهانه برخي اقالم 
خوراكي خانوار  

درصداز هزينه 
خوراكي 

سال 1385
)قيمت به تومان(

درصد تغيير نسبت 
به سال قبل

18.027.84426.5ميوه هاي تازه
15.123.43919.9گوشت دام

11.017.01822.5سبزي هاي تازه
8.913.8275.1برنج و غالت

8.212.68015.0گوشت پرندگان
6.39.84713.6فرآورده هاي شير

3.24.89410.5انواع شير
2.94.56513.2گوشت حيوانات دريايي

2.94.5109.0انواع نان
2.23.42111.1خشكبار و آجيل

2.13.25818.8تخم پرندگان
1.92.98213.2روغن هاي نباتي

1.72.70435.9حبوب
1.52.3915.3چاي، قهوه و كاكائو

1.31.98322.2قند و شكر
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همشهری

معماری

 محمد سرابي �����������������������������������������������������������������������������������������������������
در چشم انداز پايتخت مشخص نيست كه درون اين شهر يك رشته كوه وجود دارد. 
تيغه اين كوه از دامنه هاي جنوبي البرز و منطقه تجريش به سمت جنوب ادامه پيدا 
مي كند و موازي با خيابان وليعصر پايين مي رود. به تدريج ارتفاع  يال  آن كاهش پيدا 
مي كند و در يوسف آباد تقريبا به سطح عادي زمين مي رسد. در نزديكي عباس آباد و 
خيابان مطهري ديگر اثري از اختالف ارتفاع نيست. شيب شديد فرعي ها در بعضي از 
قسمت هاي خيابان وليعصر و آفريقا يا محدوده پارك ساعي بخشي از باقيمانده اين  
سلسله جبال  كوچك است كه در طول چندين دهه تراشيده شده، خاكريزي شده و 

زيرساختمان  ها رفته است.
در سال1385 تالش هاي 9ساله به نتيجه رسيد و براي اينكه خودرو ها بتوانند راحت تر از 
شرق به غرب بروند تونل عظيمي در اين كوه حفر شد. دو بزرگراه رسالت از شرق و حكيم 
از غرب در نزديكي خيابان وليعصر به هم مي رســيدند اما دو كيلومتر بين آنها فاصله 
بود. در 24تير ماه اين تونل افتتاح شد. به گفته شهردار وقت تهران محمدباقر قاليباف 
از فروردين 76 تا ســال82 مجموعا 30درصد اين پروژه انجام شده بود و از سال82 تا 
84 حدود 35درصد ديگر به آن اضافه شد. دره نظامي گنجوي دو بخش تونل را از هم 
جدا مي كند. طول اين تونل دو قســمتي مجموعا حدود 2كيلومتر است و براي انتقال 
ترافيك بزرگراهي عرض كافي دارد. بعد از مراسم افتتاح چند خودروي عروس و داماد 
از اين تونل گذشتند. برخالف بعضي از پروژه هاي عمراني كالن در تهران كه بعدا دليل 
ساخت آنها مورد انتقاد قرار گرفت، درباره ايجاد تونل رسالت بحث چنداني نشده است.

در همين سال كلنگ ساخت باغ موزه دفاع مقدس در اراضي عباس آباد به زمين خورد. باغ 
موزه بخشي از پروژه بزرگ اين محدوده است كه نقشه آن بار ها از دهه هاي پيش از انقالب 

تغيير كرد و اكنون كاربري هاي مختلف فرهنگي و تفريحي پيدا كرده اســت. ارتفاعات 
شمال تهران قديم با اين كار زير بار ساختمان و پارك رفت و از دو سمت به ساختمان  هاي 
شهر متصل شد. هرسال زمين هاي بيشتري در تهران با ماشين آالت سنگين خاكبرداري 
و بتن ريزي مي شود. در اواخر سال هاي90 چند بارندگي شديد و تهديد سيل باعث شد كه 
شهرداري تهران خطر از ميان رفتن مسير هاي انتقال آب و بسته شدن رودخانه ها را مطرح 
كند. امروزه نه كوه و تپه و دره و نه پستي و بلندي هاي زميني كه تهران روي آن ساخته 

شده است، ديده نمي شود. تنها شيب ماليم شمال به جنوب باقي مانده است.

 سعيد برآبادي   ����������������������������������������������������������������������������������������������������
در سال 1385، معماري ايران شخصيت پيچيده اي را از دست داد؛ اگر بخواهيم 
صادقانه بگوييم، مي توان سيدهادي ميرميران را نمادي از تجسم عيني معمار در 
گفتمان معماري پس از انقالب محسوب كرد؛ شخصيِت چندوجهي  كه از سويي 
در نگاه به آينده معماري نقش آفرين بود و شركتش به نام نقش جهان پارس، در 
بسياري از پروژه هاي كالن كشوري همراه و همداستاِن وزارتخانه ها بود و از سوي 
ديگر، مردي بود نشسته بر ويلچر كه تا واپســين روزهاي عمرش درگير بيماري 
سرطان بود. ميرميران اما يكي از منادياِن موضوع ارتباط فرم و محتوا يا به قولي، 
صورت و معني در معماري بود. هرجا نقل قولي از او يــا درباره او را رصد كنيد به 
چنين موضوعاتي برخواهيد خورد: »تأثير زمينه و فرهنگ بر معماري«، »چگونگي 
حفظ روح معماري كهن ايران با روش هاي نوين طراحي« و اين دست موضوعات 
كه به نظر مي رسد عنوان هاي همايشي باشــند اما ميرميران با تسلطي كه بر هنر 
معماري قديم ايران داشت و تبحري كه در بيانش موج مي زد آنها را به بحث روز 
مجالت معماري و جلسات معماري بدل كرد و اتفاقا اين موضوع براي وزارت مسكن 
و شهرسازي كه در آن سال ها ناگهان تغيير مسير داده بود بسيار جالب از آب درآمد!

از ميان آثار اجرا شده و نشده ميرميران، انتخاب ساختمان كانون وكالي دادگستري 
كه كمي باالتر از ميدان آرژانتين قرار دارد، نه براي اين اســت كه اين اثر، نمونه 
اعاليي از پروژه هاي او باشد، بلكه شايد از معدود آثاري  است كه او توانسته از ايده 
تا اجرايش را ببيند و شــاگردان او نيز مي توانند، شــاهد تحقق ايده دياگرام هاي 
فرمي استاد خود در اين بنا باشند. او از ابتداي دهه 70، استفاده از دياگرام فرم را به 
بخشي از ايده طراحي خود بدل كرد. در اين روش طراحي، فرم مي تواند در محتوا 
تغيير ايجاد كند، همانطور كه محتوا نيز مي تواند در فرم دستكاري كند. همچنين 
خالقيت معمار و قوي بودن دست او مي تواند در پروسه طراحي چنان تغييراتي به 
همراه داشته باشد كه اثر اجرا شده از فرم و محتواي اوليه دور به نظر برسد. پروژه 

ساخت خانه اي براي وكالي دادگستري تهران از سال 1379به او پيشنهاد شد و 
شش سال طول كشيد تا به بهره برداري برســد. در اين اثر، برخي از شاخص هاي 
معماري او را مي توان به روشني ديد؛ از تأكيد بر معماري شفاف با افزودن شيشه 
در سطح بنا تا گســترش اين ايده به داخل و تغيير در كانسپت و حتي ارگونوي 
ســاختمان. عالقه او به طبيعت و خصوصا عناصر آب و آفتــاب حتي در طراحي 
ساختمان كنســولگري ايران در فرانكفورت و ســاختمان مركزي بانك توسعه 
صادرات ايران نيز به چشم مي خورد؛ ايده اي كه در زمان حيات ميرميران، مدافعان 
بسياري داشت اما با خاموش شدن چراغ زندگي اش، گويي در نقطه اي در حوالي 
سال هاي مياني دولت احمدي نژاد متوقف ماند و اسالفش در شركت نقش جهان 

پارس هيچ گاه نتوانستند به آن ايده تحققي كامل بدهند.

  عليرضا احمدي  �������������������������������������������������������������������������������������������������������
فروردين ماه1385 با رونق بازارجهاني نفت همراه بود تا جايي كه در نخستين روزهاي 
اين ماه، قيمت هر بشــكه نفت خام ســبك آمريكا به باالتر از 66دالر رسيد و سبب 
افزايش درآمدهاي نفتي كشور و به تبع آن، تامين نقدينگي براي توسعه توليد و رونق 
سرمايه گذاري در كشور شد. كارشناسان پيش بيني مي كردند روند روبه افزايش قيمت 
نفت ادامه يابد، چراكه اوپك اعالم كرده بود در اجالس ارديبهشــت ماه قصد كاهش 
توليد ندارد. قيمت جهاني نفت در ارديبهشت ماه 75دالر را هم رد كرد تا افزايش ذخاير 

خارجي كشور و ايجاد ثبات در بدهي هاي خارجي را به دنبال داشته باشد.
يكي از مهم ترين اخبار اقتصادي سال1385اجراي طرح »بنگاه هاي زودبازده« بود كه 
آيين نامه اجرايي اش، در راستاي سياست هاي قانون برنامه چهارم توسعه، در نخستين 
ماه هاي نخست رياست جمهوري محمود احمدي نژاد )19آبان ماه 1384( در دولت 
تصويب و اجراي آن از آذرماه 1385 آغاز شد. اگرچه اجراي اين طرح در همان زمان هم 
انتقادات را به همراه داشت، اما دولت نهم در راه اندازي اين بنگاه ها اهدافي مانند ايجاد 
اشتغال، افزايش رشد اقتصادي كشور و كاهش نرخ بيكاري، زمينه سازي براي توزيع 

عادالنه منابع به ويژه در مناطق محروم و تقويت كارآفريني را دنبال مي كرد. بعدها مركز 
پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي با ارزيابي 3گزارش دولتي و غيردولتي، به صورت 
رسمي ناكامي اين طرح را اعالم و ميزان انحراف طرح از اهداف اشتغال زايي را بيش 

از 60درصد ارزيابي كرد.
افتتاح پايانه دريايي خليج فارس هم از ديگر اخبار مهم اقتصاد ايران در آذرماه1385 
بود. بهره برداري از پايانه مسافري دريايي خرمشهر در ساحل رودخانه اروند، آذرماه با 
حركت يك فروند كشتي مســافربري به نام »كاتاماران« به مقصد كويت آغاز شد. اين 
پايانه با بيش از 6هزارمترمربع مســاحت، نقش مهمي در رونق حمل ونقل مسافري 
و توسعه گردشگري منطقه داشت. افتتاح ســدمخزني و نيروگاه طالقان درنخستين 
روزهاي شهريورماه نيز از تحوالت مهم در حوزه عمراني كشور در سال1385 محسوب 
مي شد. اين سد در 135كيلومتري شمال غرب تهران قرار داشت كه ساخت آن اهدافي 
ازجمله تأمين آب آشاميدني شهرهاي تهران و كرج، تامين آب كشاورزي دشت قزوين، 
تغذيه مصنوعي دشت قزوين و كنترل ســيالب هاي فصلي رودخانه طالقان را دنبال 

مي كرد. با ساخت اين سد، 10ميليارد مترمكعب به ذخاير آب هاي كشور افزوده شد.

طرحيبراياشتغالزايي
 اجراي آيين نامه  بنگاه هاي زودبازده  از آذر ماه آغاز شد 

تونلكوهستانيدرتهران
ساخت تونل 2كيلومتري رسالت، نزديك يك دهه طول كشيد

نگارخانه 

 حافظ روحاني       �����������������������������������������������������������������
طرح تغيير چهره شهر تهران توسط سازمان زيباسازي شهرداري 
تهران از دهه 1370آغاز شــده بود. اما تغيير سياست اين سازمان 
در دهه 1380به شكلي مشخص بروز كرد؛ دوراني كه نقاشي هاي 
جديدي بر در و ديوارهاي شهر تهران ظاهر شدند. هر چند عمده 
اين نقاشي ها به سبك و سياقي رئاليستي بودند و عمدتاً مناظري 
آشنا با مايه های رمانتيك يا نوستالژيك از زندگي روستايي را تصوير 
مي كردند، اما آثار مهدي قديانلو كه با الهام از نقاشان سوررئاليست 
كشيده شده بودند خيلي زود نظرها را به خود جلب كرد. مهم ترين 
دليل اين بود كه اين دست از آثار كه معموالً در ابعادي بسيار بزرگ 
بودند، با آنچه شهروندان ديده بودند، تفاوت داشت و از سوي ديگر 
اصرار قديانلو به فريب دادن چشم بيننده هم درنظرگير بودن اين 
آثار مؤثر افتاد. بعدتر از اين آثار و به خصوص نقاشي هاي قديانلو چند 
گزارش در نشريات غيرايراني منتشــر شد كه در نهايت باعث شد 

قديانلو زندگي حرفه اي اش را در انگلستان پي بگيرد.

سوررئاليسموطني
برديوارهايشهري

نقاشي هاي مدرن، چشم بيننده را فريب مي داد

صورتگرمعنادرمعماري
ايده هاي ميرميران پس از مرگ بايگاني شدند

   شروان اميرزاده     ��������������������������������������������������������كودكوجنگ
طرحي از جمال رحتمي در روزنامه شرق، 9مرداد 1385

اقتصادفکاهی

خ آرامشقبلازتوفاننر
   علي عمادي       سياست های انبساطی دولت، كاهش نرخ سود بانكی، افزايش مخارج ريالی و ارزی، نگاهي به آمارهاي اقتصادي سال 1385

افزايش هزينه های جاری و عمرانی و رشد نقدينگی 40 درصدی در سايه باالرفتن قيمت نفت، چندان 
تورم را در سال 85 تكان نداد اما زمينه افزايش قيمت در بازارهاي موازي و بيشتر ازهمه مسكن را در سال 
بعد رقم زد� هرچند در سال 85 مسكن نسبت به سال هاي قبل با شتاب بيشتري افزايش يافت اما ثبات 

نسبي سال 85، آرامش قبل از توفان بود� در اين سال، در بين استان ها تهران باالترين ميانگين هزينه 
و درآمد را كسب كرد )869 هزار تومان هزينه و 878 هزارتومان درآمد ماهانه(� در اين سال كمترين 
هزينه را استان سيستان و بلوچستان )ماهانه 438 هزار تومان( و كمترين درآمد را استان قم )ماهانه 

428 هزار تومان( داشت�

پسر حاج علي كبار، تاجر سرشناس و متدين تبريزي كه در سراي حاج 
ميرابوالحسن تجارت خشــكبار مي كرد، كالس دوم دبيرستان بود كه 
مدرسه را بخاطر آموزش اجباري موســيقي رها كرد و به مدرسه ديني 
طالبيه رفت. ميرزا جواد تبريزي كه در ســال 1305 به دنيا آمده بود، در 
دوراني به مدرسه علميه در تبريز رفت كه اختناق رضاخاني مانع فعاليت 
روحانيون مي شد. خانواده مخالف بودند، چه آن كه مدير دبيرستان آينده 
درخشاني براي ميرزاجواد پيش بيني كرده بود اما ميرزاجواد، رضايت پدر 
و مادر را جلب كرد و طلبه شد. در طالبيه هم  حجره محمدتقي جعفري 
بود كه بعدها به عالمه شهرت يافت و در آن دوره »گاهی آن قدر مشكالت 

اقتصادی زياد می باشــد كه با مرحوم محمدتقی جعفــری دو روز غذا 
نداشتيم.« سال 1327 ميرزاجواد تبريزي به قم رفت و در فيضيه ساكن 
شد؛ اين ايامي بود كه با ورود آيت اهلل بروجردي، حوزه قم جايگاه وااليي 
يافته بود. 7 سال در قم ماند اما عالقه داشــت درس دين را حوزه نجف 
پيگيري كند. »در مدرسه فيضيه نشسته بودم و به چگونگی رفتن به نجف 
فكر می كردم، در همين وقت مرد آشــنايی را ديدم، از من پرسيد به چه 
می انديشی؟ عرض كردم: به رفتن به عتبات. گفت: موانع رفتن چيست؟ 
گفتم: شرايط عوض شده است، آن زمان مصادف با سقوط مصدق و آغاز 
سخت گيری های دولت به روحانيت بود. گفت: شما غصه نخوريد، از من 

مدارك و عكس گرفت و چند روزی نگذشت كه پاسپورتم را درست كرد. با 
گرفتن گذرنامه، صبر نكردم و با اولين وسيله به سمت عراق راه افتادم.« با 
جديتي كه در امر آموزش و مباحثات و تدريس داشت مانند تبريز و قم در 
حوزه نجف هم سرشناس شد و آيت اهلل خويي ايشان را به دفتر استفتائات 
خود دعوت كرد. ميزا جواد تبريزي كه به اجتهاد رسيده بود، درس خارج 
فقه و اصول را در مسجد عمران برپاكرد. خودش مي گويد: »چهل سال 
معنای تعطيلی را نفهميــدم و از همه چيز زدم و از لذت های بســياری 
دوری گزيدم تا به اهدافم برسم.« سال 1354 ماموران بعثي عراق او را در 
راه بازگشت از كربال بازداشت و پس از چند روز حبس، حكم اخراج او از 

عراق صادر شد. آيت اهلل ميرزا جواد تبريزی پس از بازگشت از عراق در قم 
مستقر شد و درس خارج ايشان از سال 1355 به مدت 30 سال و تا آخرين 
روزهاي حيات، در مسجد اعظم داير بود و تعطيلي نداشت. در همه اين 
سال ها دست به خير نيز بود كه ساخت درمانگاه مجهز بقيه اهلل قم به قصد 
حمايت از خانواده هاي بي بضاعت شمه اي از آن است. پس از درگذشت 
آيت اهلل اراكي، عليرغم ميل ايشان، جامعه مدرسين ايشان را در فهرست 
مراجع تقليد قرار داد. اين مرجع تقليد در 30 آبان 85 پس از تحمل چند 
سال بيماري دار فاني را وداع گفت. آيت اهلل وحيدخراساني بر پيكر ايشان 
نماز خواند و در مسجد باالسر حرم حضرت معصومه س به خاك سپرده شد.

مرجع اهل خير 
درس خارج آيت اهلل میرزا جواد 

تبريزی تعطیل بردار نبود

چهره اول
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نقاش يا گرافيست 

سالمردانهها
جلوگيري از تجديد چاپ رمان هاي 

پرخواننده بازار داستان را تحت تأثير قرار داد 

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

سال هاي محمود احمدي نژاد رســيده بود. برخورد وزارت 
ارشاد او با آثار داستاني بســيار قهري بود و بدون توضيحي 
تعدادی از كتاب هايي كه قبال مجوز گرفته بودند و چاپ هاي 
بسيار داشتند، لغو مجوز شدند و ديگر منتشر نشدند؛ يكي 
از معروف ترين اين آثار »نيمه غايب« اثر »حسين سناپور« 
بود. اما در اين ميان مظلوم ترين آثار كتاب هاي نويسندگان 

ادبيات دفاع مقدس بودند؛ بيشتر اين آثار كه زواياي جديدي 
به جنگ مي نگريستند و دايره مخاطبانشان گسترده تر شده 

بود، از نخستين قربانيان مميزي دولت »مهرورزي« بودند.
رمان بداقبال ديگر رمان »كتاب عقرب روي پله هاي راه آهن 
انديمشك يا از اين قطار خون مي چكه قربان« نوشته »حسين 
مرتضاييان آبكنار« بود كه پس از سه بار تجديد چاپ، توقيف 
شد. رمان كوتاه آبكنار، روايت سربازي از روزهاي آخر جنگ 
بود كه فضايي واقعي و بي رحم را تصوير مي كرد. نويســنده 

در ابتداي رمان نوشته بود تمام صحنه هاي اين رمان واقعي  
است.

رمان قدرتمند ديگري كه در اين سال منتشر شد، »ديلماج« 
نوشــته »حميد رضا شاه آبادي« بود. شــاه آبادي كه سابقه 
پژوهشــگري تاريخ را هم داشــت، در اين رمان شخصيتي 
خيالي به نام ميرزايوسف خان مستوفي ملقب به ديلماج را 
در دوران قاجار خلق كرد، اما روايت و گســتره معنايي رمان 
به گونه اي بود كه ديلماج را مي شد در همه دوره ها حتي در 

زمان معاصر پيدا كرد.
سال 1385، جايزه كتاب سال در رشته ادبيات داستاني به 
نويسنده كمتر شناخته شــده اي به نام »احمد بيگدلي« با 
رمان »اندكي سايه« اهدا شد. بيگدلي كه آهسته و پيوسته 
از دهه 1360 نوشته بود، با اين جايزه نامش بر زبان ها افتاد. 
رمان بيگدلي، روايت دو دوســت بود كه پس از سال ها با هم 
مالقات مي كردند و با هم خاطرات و عكس های گذشــته را 

مرور مي كردند و همراه با هم به زادگاهشان سفر مي كردند.

معراج قنبري

نام: جهان نما، حرفه: نابودي نقش جهان
چگونه سايه برج روي ميراث جهاني افتاد

جنايات و مكافات
زير تيغ شكل متفاوتي از ملودرام خانوادگي را تثبيت كرد

دو سالن تازه براي تهران 
سوله هاي بحراني كه تماشاخانه شدند

 دو تيم ملي در 
يك جام جام جهاني
تيم ملي دوپاره ايران در مرحله گروهي 

جام جهاني2006 حذف شد 

دور از مركز

سريال

تهران

ورزش 

  فرزاد سپهر ���������������������������������������������
نقشه برج جهان نما را شهرداري اصفهان در 
ســال 1375با تخريب كاروانسراي قديمي 
تحديد در نزديكي ميدان امام حســين)ع( 
پياده كرد تــا بي توجــه به حريــم ميدان 
نقش جهان، منظر قابل مالحظــه اي از اين 
ميدان تاريخــي از باالي بــرج خودش پيدا 
كند. بلنداي اوليه برج به ميزان 50متر ارتفاع، 
خط آسمان مســجد امام اصفهان و مسجد 
شيخ لطف اهلل، عمارت عالي قاپو و راسته بازار 
ميدان نقش جهان را چنان در هم پيچيد كه 
صداي بخش فرهنگي ســازمان ملل متحد 
با نام سازمان يونســكو را بلند كرد تا جز به 
كوتاه كردن ارتفاع برج جهان نماي شهرداري 

اصفهان كوتاه نيايد.
هر چند كار تعديل آغاز شــد امــا در تيرماه 

1385دوبــاره يونســكو بــراي تعديل برج 
جهان نما به ايران مهلــت داد تا ميدان نقش 
جهان همچنان در فهرســت ميراث جهاني 
باقي بماند و به عنوان اثري تهديد شــده به 
فهرســت ميراث در خطر يونســكو اضافه 
نشــود. به هر صورت حفاظت يونسكو بيش 
از دلسوزي وطني به كار تعديل و كوتاه آمدن 
برج منجر شد تا بنا بر مصوبه اجالس سي ام، 
مســئوالن ايراني برج تجــاري جهان نما را 
12متر در بخش شــرقي و 24متر در بخش 
غربي تعديل كنند و تا اجالس سي و يكم در 
اول فوريه 2007گزارش جامع خود را با اصل 

بر تعديل انجام شده، ارائه دهند.
رسانه ها در تاريخ 21تير1385از اختصاص 
5ميليارد ريال معــادل 500ميليون تومان 
اعتبار دولتي از محل هزينه هاي پيش بيني 

نشده ســرمايه اي قانون بودجه 1385براي 
كمك به شــهرداري اصفهان خبــر دادند تا 
از حريم ميــدان نقش جهان صيانت شــده 
و ســاختمان برج تجــاري جهان نما تعديل 
شــود. اعتبار اين مصوبه از طريق معاون اول 
وقت دولت، در اختيار اســتانداري اصفهان 
قرار گرفت تــا در اســفندماه 1385رئيس 
وقت شوراي اسالمي شــهر اصفهان، عباس 
حاج رســولي ها، با تأييد دريافــت بودجه از 
دولت براي تخريب 2طبقــه، از بهره برداري 
برج در سال آينده با بودجه 2ميليارد توماني 
براي تكميل ساختمان خبر دهد.  در نهايت 
تعديل برج با درخواست هر ســاله و مهلت 
گرفتن رحيم مشــائي، رئيس وقت سازمان 
ميراث فرهنگي و گردشــگري ايران، تا سال 

1388ادامه داشت.

  محمدمسعود احدي     ������������������������������������������������������������������
از ســاليان دور، فيلمســازان با دراماتيزه كردن اتفاقات پرونده هاي 
جنايي واقعي، افزودن داســتان هاي جانبي، حــذف، تغيير يا پررنگ  
كردن قســمت هايي از ماجرا، اين پرونده ها را روي پرده سينما يا در 
قاب تلويزيون به تصوير مي كشند. »زير تيغ« به نويسندگي علي اكبر 
محلوجيان و كارگرداني محمدرضا هنرمند كه در سال 1385از شبكه 
اول سيما پخش شد، ازجمله سريال هايي بود كه براساس يك پرونده 
واقعي كه در شركت »ارج« اتفاق افتاده بود ساخته شد. محمود )با بازي 
پرويز پرستويي( و جعفر )با بازي آتيال پســياني( دو دوست و همكار 
قديمي هستند كه سال هاست با يكديگر نشست و برخاست خانوادگي 
دارند. اين ارتباط به قدري عميق است كه قرار است به زودي پسر جعفر 
با دختر محمود ازدواج كند؛ اما يك سوءتفاهم ســاده در محل كار و 
متعاقب آن يك درگيري فيزيكي باعث مي شود تا محمود، رفيق ديرينه 
خود را ناخواسته به قتل برساند. پليس در ابتدا جواني به نام خسرو را به 
اتهام قتل دستگير مي كند، اما عذاب وجدان باعث مي شود تا محمود 

لب به اعتراف بگشايد. خانواده جعفر كه در ابتدا خواهان قصاص محمود 
هستند، سرانجام و پس از كش و قوس هاي فراوان، رضايت مي دهند 
و محمود از زندان آزاد مي شــود. از برجســته ترين نكات اين سريال 
مي توان به موسيقي حسين عليزاده اشاره كرد كه رنگ و بويي ايراني 
به اثر مي بخشد و به لحظه هاي ملودرام سريال نفس مي دهد. فاطمه 
معتمد آريا، كورش تهامي، الهام حميدي، نگار جواهريان و هوشــنگ 

توكلي از ديگر بازيگران اين مجموعه هستند.

ترمه هوشيار       ��������������������������������������������������������������������������������
همه  چيز از آن دو ســوله بحران تهران و آن روزي شــروع شــد كه 
هنرمندان يك هفتــه بعد از زلزله مرگبار بم آســتين بــاال زدند تا 
كمك هايشان را جمع كنند. يكي از برنامه ها، نمايشي بود به كارگرداني 
آتيال پسياني در همين سوله هاي بحران؛ نمايشي كه هنرمندان تئاتر 
را به فكر راه اندازي ســالني در همان سوله ها انداخت. سوله هايي كه 
در سال 85 سرانجام كلنگ ساخت دو سالن تخصصي تئاتر به زمين 

خورد تا در سال 88 با نام تماشاخانه ايرانشهر كار خود را آغاز كنند.
داستان سوله هاي ايرانشــهر از همان ســال 82 و بعد از آن اجراي 
پسياني آغاز شــد. طرح هاي زيادي براي ســاخت اين سالن ها داده 
شد. هنرمندان به سالني پيش ســاخته راضي بودند. از ساخت تئاتر 
شهر بيشتر از 30 سال گذشــته بود و در اين سال ها سالن جديدي 
به تئاتر افزوده نشــده بود. از ســوي ديگر وضعيت سالن هاي تهران 
خوب نبود. حال تئاتر شــهر بد بود و تاالر محراب به خاطر بازسازي 
تعطيل بود و سالن سنگلج در كشاكش تهيه پول براي بازسازي بود و 
سالن هاي الله زار هم كه سال ها بود به خاطره ها پيوسته بودند. حال 
تئاتر شهر خوب نبود و قلب تئاتر در هراس ساخت وسازهاي اطرافش 
يكي در ميان مي زد. پس يك ســالن پيش ســاخته هم مي توانست 
دلگرمي باشد. اما در نهايت با دستور شهردار تهران قرار شد به جاي 
سالن پيش ساخته سالن حرفه اي ساخته شود. شركت توسعه فضاهاي 
فرهنگي شهر تهران كه در حال آماده سازي  ســينما آزادي بود كار 
طراحي اين سالن ها را هم به دست گرفت و سال 85 كلنگ ساخت اين 
دو زمين با نظارت خانه هنرمندان و شهرداري آغاز شد. اين مجموعه 
در زميني به مســاحت 2500 مترمربع محوطه سازي  شد. براساس 
طرح، اين مجموعه داراي دو ســالن بود. يك سالن قاب صحنه اي و 

يك سالن بالك باكس. تاسيسات تئاتري زير ساختمان قرار داشتند 
و يك طبقه باالتر هم قرار بود گالري باشــد كه بعدها تصميم گرفته 
شد تبديل به رستوران شود. سالن قاب صحنه اي در سال 94 به نام 
استاد فرهاد ناظر زاده كرماني نامگذاري شد. سالن بالك باكس اما در 
زمان افتتاح به نام استاد حميد سمندريان با حضور خود او افتتاح شد. 
ساخت تماشاخانه ايرانشهر آغازي بود براي شكل گيري دوباره تئاتر 
خصوصي حرفه اي در ايران. چند ماه بعد از آغاز ساخت وســاز اين دو 
سالن بود كه تئاتر شــهر بعد از يك آتش سوزي و فروريختن ورودي 
سالن قشقايي براي بازسازي تعطيل شد و همين كار آماده سازي اين 
دو سالن را تسريع كرد، هرچند كه تئاتر ايران شش ماه سالن حرفه اي 
نداشت. اما در نهايت سالن ناظرزاده با اجراي نخستين نمايش در سال 
87 افتتاح نيمه رسمي شد و دو سالن از سال 88 كار خود را آغاز كردند 
و به محوري براي تئاتر در خيابان ايرانشهر تبديل شدند؛ آنها پس از 

مدت ها جان دوباره اي به تئاتر كشور بخشيدند. 

جواد نصرتي �������������������������������������������������������
تيم ملي خيلي آســان به جام جهاني 2006در 
آلمان صعود كرد و به همان آســاني و بســيار 
تلخ حذف شد.  شــاگردان برانكو ايووانكوويچ، 
فرصت بي نظيري براي تاريخ ســازي داشتند و 
مي توانســتند با تمركز باال براي نخستين بار در 
تاريخ فوتبال ايران بــه دور دوم بازي هاي جام 
جهاني  صعود كنند اما اختالفات عميق داخلي 
كه حتي مي توان آن را خصومت خواند و ناآمادگي 
تيم و برخي بازيكنان كليدي آنها را ناكام گذاشت. 
ايــران در مرحله گروهي، با پرتغــال، مكزيك و 
آنگوال هم گروه بود؛ تســاوي بــا آنگوال بهترين 
نتيجه ايران بود و مكزيــك، پرتغال و باندبازي، 

خودشان را به تيم ملي تحميل كردند.
در كنــار همه اينهــا، مصدوميــت و ناآمادگي 
بازيكناني مانند علي كريمــي، فريدون زندي، 
يحيي گل محمدي و مشــكالت باشگاهي براي 
مهدي مهدوي كيا هم ضربه بزرگي به شانس هاي 
تيم ملــي زد. تيم ملي، بازيكنــان را براي مدت 

محدودي پيش از جام در اختيار داشت، بازي هاي 
تداركاتي مناسبي نداشت و بدن ها آماده نبود.

اين بازي ها، با شكســت 3بر يــك برابر مكزيك 
شــروع شــد؛ اين بازي به معنــاي واقعي كلمه 
دو نيمه متفاوت داشــت. ايران شــروعي بسيار 
اميدواركننده داشت و با تســاوي يك – يك به 
رختكن رفت. اما در نيمــه دوم، 2 گل بد خورد 
و در نهايت 3بر يك شكست خورد. اختالف هاي 
داخلي بعد از ايــن بازي اوج گرفت؛ يك ســو، 
بازيكناني مانند مهدوي كيــا، كريمي و نكونام 
قرار داشتند و در سوي ديگر، دايي و نزديكانش. 
دسته اول معتقد بودند دايي، زحمات تمام تيم 
را در نوك حملــه از بين مي برد و ســال ها با او 
زاويه داشــتند. اين اختالف ها از جام ملت هاي 
لبنان به صورتي كامال جدي شــروع شــده بود. 
دايي هم معتقد بــود باند رقيب اســت كه با او 
همكاري نمي كنــد. كاپيتان تيم ملــي در اين 
بازي ها بعدها گفته بود كه »بازيكنان، در چشم 
من نــگاه مي كردند و پــاس نمي دادند«. برانكو 
سرمربي تيم هم حامي تمام قد دايي بود. با اين 
حال، فشارها از درون تيم و از سوي مطبوعات و 
هواداران چنان باال گرفت كه گفته مي شود خود 
دايي به برانكو گفته بود نمي خواهد برابر پرتغال 
به ميدان برود. پيش از بازي اعالم شــد كه دايي 
مصدوم اســت و تيم ملي، براي نخستين بار بعد 
از سال ها در حالي روي چمن سبز قدم گذاشت 
كه علي دايي را در اختيار نداشت. ايران در نيمه 
اول برابر پرتغال خوب بازي كــرد اما تيمي كه 
رونالدو، دكو و فيگو داشــت، با هر محاســبه اي 
شانس بيشتري براي برد داشت و در نهايت هم 
2بر صفر ايران را با گل هاي دكو و رونالدو )از روي 
نقطه پنالتي( شكســت داد. تعويض كريمي در 

نيمه دوم اين بازي و واكنش كريمي به آن، بعد 
از جام به عنوان يكي از جنجالي ترين صحنه هاي 
جام ثبت شد. كريمي كه در اين بازي  ها به خاطر 
مصدوميت عملكرد هميشــگي اش را نداشت، 
بعد از تعويــض در كنار برانكو با لگد به ســاك 
پزشــكي كنار نيمكت زد. بعدها كريمي از اين 
كار به عنوان يكي از اشــتباهات زندگي ورزشي 
خود ياد كرد. برانكو هم بعدها گفت كه كريمي را 
درك مي كند چون به خاطر مصدوميت نتوانسته 
بود پتانســيل واقعي خود را نشــان بدهد و به 
همين خاطر عصباني بود. همــه اميدهاي ايران 
در همين دو بازي دفن شد. بســياري چنان به 
اين تيم اميدوار بودند كه فكــر مي كردند ايران 
به هر حال آنگوال را مي برد پــس اگر از مكزيك 
امتياز بگيرد، شانس صعود هم خواهد داشت. در 

بازي آخر، ما حتي از برد آنگوالهم عاجز بوديم و 
پرونده تيم ملي، با تنها يك امتياز از تساوي يك 
– يك با آنگوال به پايان رسيد. اين بازي همچنين 
پاياني بر دوران حضور علي دايي در تيم ملي بود. 
برانكو هم بعد از بازي با آنگوال، همانطور كه همه 
مي دانســتند ديگر به ايران برنگشت و كارش با 
تيم ملي به پايان رسيد. او پايان تلخي در تيم ملي 
داشــت و در همان جام جهاني، برخي بازيكنان 
به او بي محلي مي كردند. جدايــي برانكو از تيم 
همچنين پايان دوراني بود كه ايران دستاوردهاي 
درخشاني را به راحتي كســب مي كرد؛ ايران در 
دوران برانكو با ناداوري قهرماني جام ملت ها را از 
دست داد، به رنكينگ15فيفا رسيد كه همچنان 
دست نيافتني به نظر مي رسد و بدون دغدغه و در 

كمال خونسردي به جام جهاني صعود كرد.

عليرضا اسپهبد در اسفندماه درگذشت

مزِد كاِر طراحي گرافيك زود حاصل مي شــد. 
در قرن حاضر بســياري از نقاشان، عكاسان و 
هنرمنداِن حوزه هاي مختلف، بــراي گذراِن 
امــور و امرارمعاش وارد كاِر گرافيك شــدند. 
عليرضا اسپهبد نيز از اين قاعده مستثنا نبود. 
2 سال پيش از كودتاي 28 مرداد متولد شد و 
3 سال پيش از وقوع انقالب اسالمي از دانشكده 
هنرهاي تزئيني )دانشــگاه هنر(، در رشــته 
طراحي گرافيــك فارغ التحصيل شــد. براي 
ادامه تحصيل همراه با همســرش روانه لندن 
شد و تا مهرماه ســال 1357، در آنجا به درس 
و كار گذراند و از دانشــگاه »گلد اســميت«، 

فوق ليسانس هنر گرفت.
اسپهبد خود درباره آشنايي با حرفه گرافيك 
و نخســتين تجربه هايش مي گويد: »... روزها 
وقتي از مدرسه برمي گشتم، در خيابان نواب، 
پشت ويترين دكاِن نقاشــي، مي ايستادم كه 
انواع كارهايش از منظــره و پرتره و خطي كه 
ساخته بود، مرا به حيرت و لذت دچار مي كرد. 
آنقدر توجه و عالقه نشان دادم كه شدم شاگرد 
آقاي پوررهنما كه خودش دانشــجوي رشته 
معماري داخلي بود )در كپــي كردن مهارت 
داشت و همه كار مي كرد؛ از جمله، تابلونويسي و 
پرتره سازي و هرآنچه مردم سفارش مي دادند(. 
بخت من بود كه از اول با يك گرافيست مردمي 
روبه رو شده بودم. سه سال پيش اش كار كردم. 
وقتي ســيكل اول - كالس نُــه را تمام كردم، 
به من گفت »تو كه نقاشــي ات خوب است و 
استعداد داري، چرا نمي روي هنرستان؟« مرا 
برد به هنرستان هنرهاي زيباي پسران و قرار 
شد امتحان بدهم. امتحان دادم و قبول و بعد 
فارغ التحصيل شــدم. وقتي در رشته  گرافيك 
هنركده هنرهاي تزئينــي تحصيل مي كردم، 
در آتليه گرافيك مجله تماشا هم به كار مشغول 
شدم كه موقعيتي مفيد براي آموختن تمامي 
آن فوت و فن هاي عملي بــود كه در هنركده 
نمي آموختند. حوالي سال 1350 بود كه به تاالر 
قندريز رفتم كه يك مركز هنري پيشرو بود و 
بهترين هنرمندان ما در آنجا رفت و آمد داشتند. 
در جلسات آن مركز غالبا مباحث ضروري هنر 
مدرن مطرح مي شد. به همكاري دعوت شدم. 
چند پوستر و بروشور براي شان ساختم و براي 
اولين بار در يكي از نمايشگاه هاي جمعي تاالر، 

در كنار شركت كردم. وقتي در مجله تماشاي 
تلويزيون، به عنوان گرافيست كار مي كردم، با دو 
نقاش آشنا شدم؛ يكي از آن ها، جمال بخش پور 
بود، كه طرح هاي سياه و سفيدي مي ساخت با 
خطوط محكم و سرشار از تخيلي غريب. تبادل 
تجربه هاي گرافيكي، كه در آتليه گرافيك تماشا 
بين بخش پــور و من و حاجــي زاده و ديگران 
جريان داشــت، مرا در پيگيــري اين حرفه و 
تجربه اندوزي عميق تر در اين رســانه هنري 
راسخ كرد. ديگري، اردشير محصص بود كه نگاه 
مرا به نقاشــي و به دنيا غنا بخشيد. او هنرمند 

پركاري بود كه به هنر جهاني اشــراف داشت 
و يكي از مشــوقان من براي عرضه نمايشگاه 
كالغ ها بود، كه سال1354، در گالري سيحون، 

به نمايش درآمد.«
پس از مجله تماشــا، به واسطه انتشار »كتاب 
جمعه«، از ارديبهشت ماه سال 1358 با شاملو 
همراه شد. هفته نامه اي كه تا شماره 11 - 10 
آن را اســپهبد طراحي و صفحه بندي مي كرد 
و بعد از چند شــماره وقفه، دوباره از شــماره 
25 تا آخرين روزهاي انتشــار نشريه با شاملو 
بود. تصويرگري ها و طــرح جلدهاي او در اين 

نشريه در نخستين ســال هاي پس از انقالب، 
نقطه عطفي در اين جريان بود. اين دوستي با 
پاياِن كتاب جمعه پايــان نيافت و تا آخر عمر 
شاملو ادامه داشت. كار او در مطبوعات تا پايان 
عمرش ادامه پيدا كرد و او اين زمينه را بيشتر 
از ديگر حوزه هاي طراحي گرافيك ادامه داد. 
اواســط دهه 1360 چند جلد را براي نشريه 
»مفيد« طراحي كرد و با ديگر مجله ها ازجمله 
»آدينه«، »ايران فردا« و »صنعت حمل ونقل« 

نيز همكاري كرد.
گرافيك، اســپهبد را به جامعه روشــنفكري، 
شــعر و ادبيات نزديك كرد. جلد كتاب، يكي 
از شاخه هاي مهم فعاليت او بود. براي ناشراني 
چون »آگه«، »تــوس«، »نــگاه«، »زمانه« و 
»مرواريد« جلد كشيده بود، اما جلدهايي كه 
براي كتاب هاي احمد شــاملو كار كرده بود، 
باعث شــهرت بيشــتر او در اين زمينه شد. از 
كتاب هايي كه طرح جلد او را يدك مي كشند، 

مي توان از اين نمونه ها نام برد:
»خاكستر و بانو«، »مرواريد مهر«، »الموت«، 
»كتــاب كوچــه«، »اي ســرزمين مــن«، 
»افسانه هاي مردم عرب خوزستان«، »هواي 
تــازه«، »ترانه هاي شــرقي و اشــعار ديگر«، 
»جنگ آخرالزمان«، »چنين گفت زرتشت«، 
»تبارشناســي اخالق«، »ادبيات و سنت هاي 
كالســيك«، »محبوب«، »فلســفه انديشه 
سياسي سبزها«، »شــوهر آهو خانم«، » هنر 
و جامعه«، »مولن روژ«، »جنبش ملي كرد«، 
»خاله سرگردان چشم ها«، »از طرف او«، »هنر 

و جامعه« و »عين  القضات«.
اســپهبد اما در طراحي پوستر فعاليت جدي و 
چنداني نداشت. جز پوســتر نمايشگاه »پرويز 
شاپور« در گالري زروان، در دهه1350، پوستر 
ديگري از او ديده نشده است. او انرژي و زمانش 
را صرف حوزه هايي مي كرد كه بيشــتر به آنها 
متمايل بود. وي تا پايان عمر نقاش ماند و هرگز 
كسي او را از نقاشي و نقاشــي را از او جدا نكرد. 
شايد جامعه او را به عنوان طراح گرافيك نشناخته 
باشد، اما با مرور و بررسي كارهايش درمي يابيم 
كه گرافيك براي او جدي بوده است، حتي اگر 
راهي براي حفظ تعهدش به نقاشــي هايش و 
دوري از ابتذال هنري بوده باشــد. اين هنرمند 

سرانجام در 5 اسفندماه 1385 درگذشت.

بانوي ايراني به  فضا  رفت
سفر 9 روزه انوشه انصاري به ايستگاه فضايي

يك سال، يك خبر 

تابستان سال 85 بسياري از ايرانيان پيگير اخبار فضاپيماي سايوز بودند 
چون در اين سفر قرار بود يك بانوي ايراني به مدار خارج از زمين برود؛ 
انوشه انصاري. او كه در ســال 1345 در مشهد به دنيا آمد سال 1363 
به همراه خانواده به آمريكا رفت و در آنجا تحصيالتش را تا كارشناسي 
ارشد مهندســي الكترونيك ادامه داد. انوشــه كه تمايل زيادي براي 
فضانوردي داشت سرانجام توانست در ماموريت فضانوردان سايوز، با آنان 
همراه شود. انوشه انصاري نخستين فضانورد با اصليت ايرانی در جهان 
محسوب مي شود. همچنين او نخستين زن كيهان گرد و چهارمين نفری 
است كه هزينه سفر فضايی خود را پرداخت كرده است. البته انصاری، 
ترجيح می دهد كه در مورد خود، از عنوان »فضانورد همراه« به جای واژه 
»گردشگر فضايی« استفاده كند. وی هنگام اين سفر فضايي روی لباس 
فضانوردي خود، دو پرچم ايران و آمريكا را نقش كرد. »من اين افتخار 
را از طرف تمام ايرانيان در قلب خود به اين سفر خواهم برد.« سايوز 27 
شهريور 85 از پايگاه فضايي قزاقستان به فضا پرتاب شد و 2 روز بعد به 

ايستگاه بين المللي فضايي رسيد. پس از 9 روز اقامت و پژوهش انوشه 
انصاري سحرگاه 7 مهر به زمين بازگشت و پس از فرود در قزاقستان با 
استقبال خانواده اش مواجه شد. نام انوشه انصاري در اين سال ها براي 

ايرانيان هميشه توام باافتخار بوده است. 
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آتش بس 

افعي  طالئي در الله زار
بار ديگر اخباري از زنده شدن نمايش در راسته سيم و كابل شنيده مي شود 

تغيير سيماي شهر
نخستين سمپوزيوم بين المللي مجسمه سازي تهران برگزار مي شود

زندگي نامتوازن هفته نامه هاي موازي
ظهور و سقوط »شهروند امروز« و » ايران دخت«

از تبار »كالله خاور«
»نشر مركز« ميراث دار گذشته، الگوي آينده 

تا يك درخت سبز از تو به يادگار باشد در اين ديار
مرگ بابك بيات به مثابه پايان يك دوره
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 سعید مروتی ������������������������������������������
نسخه ايراني »آقا و خانم اسميت« تركيبي از 
كمدي رمانتيك هاي هاليوودي با تئوري هاي 
روانشناســي ارائه مي دهد و زوج محمد رضا 
گلــزار و مهناز افشــار به عنوان ســتاره هاي 
خوش منظر و خــوش تيپ نزديــك به يك 
ميليــون و 900هــزار تماشــاگر را جذب 
سالن هاي ســينما مي كنند. ثبت شدن نام 
»آتش بس« تهمينه ميالني به عنوان نخستين 
فيلم سينماي ايران كه به فروش يك ميليارد 
توماني مي رســد، مهم ترين اتفاق گيشــه 
85 اســت. جالب اينكه بعد از فيلم شيك و 
شــيرين ميالني، ملودرام تلخ و اشك انگيز 
رسول مالقلي پور قرار مي گيرد. پس از سال ها 
فيلمي در سينماي ايران پرفروش مي شود كه 
تماشاگرانش نه با لب هاي خندان كه با چشمان 
گريان از سالن هاي ســينما خارج مي شوند. 
مالقلي پور كه پس از نزديك به يك دهه فيلم 
پرفروشي مي ســازد، با مرگ ناباورانه اش در 
انتهاي همين سال، تلخ ترين اتفاق سينمايي 
سال را رقم مي زند. سينماي جنگ چهره اي 
بي جايگزين را از دست مي دهد. فقدان مالقلي 
پور با افت محســوس فيلمساز هم طراز و هم 
نسلش حاتمي كيا كه فيلم نااميد كننده »به 
نام پدر« را در اين سال روي پرده دارد و رويكرد 
ناموفق فيلمسازان به سينماي دفاع مقدس، 
بيشتر به چشــم مي آيد. سال85 كمدي ژانر 
محبوب تماشــاگران اســت. از »زير درخت 
هلو« گرفته كه محصولي قابل انتظار از زوج 
طهماسب و جبلي است تا »شــام آخر« كه 
با وجود انتخــاب غلط بازيگــر اصلي، خوب 
مي فروشــد. اكران85 جز چند فيلم انگشت 
شــمار، برگ برنده اي براي رو كــردن ندارد. 
فيلم هاي متوسط و زير متوسط سينماي ايران 
در اين سال، اغلب نه هيجاني ايجاد مي كنند، 
نه موجي مي آفرينند. ميان فيلم هاي اين سال، 
»كافه ستاره« سامان مقدم، اقتباس قابل قبولي 
از فيلم مكزيكي »كافه ميداك« است؛ از معدود 
آثار اجتماعي سينماي ايران در اين سال كه سر 

و شكلي دارد و حسي برمي انگيزد.
»هوو«ي عليرضا داوود نژاد هم كمدي جمع و 
جوري است كه بعد از دو فيلم عجيب »مالقات 
با طوطي« و »هشــت پا«، نشان از بازگشت 
فيلمساز به مسيري آشنا دارد. فيلم پربازيگر 
»چه كسي امير را كشــت؟« هم با پرداخت 
غريبش بيشترين شــوك را به تماشاگرانش 
وارد مي كند؛ تماشاگراني كه به هواي ديدن 
فيلمي با بازي نيكي كريمي و خسرو شكيبايي 
و محمد رضا شــريفي نيا و مهناز افشار وارد 
سينما مي شوند و با پديده اي مواجه مي شوند 
كه تاكنون مشابهش را نديده اند. واكنش هاي 
تماشاگران چه كســي امير را كشت ؟ نتيجه 
طبيعي ساختن فيلم غيرمتعارفي است كه با 
حضور پرتعداد ستاره ها، جاي مخاطب خاص، 
تماشاگر عام را هدف قرار مي دهد. وقتي بهمن 
از راه مي رسد و جشنواره بيست و پنجم شروع 
مي شود، به نظر مي رسد كه قرار است شاهد 
تغيير مسير سينماي ايران باشيم. رويكرد به 
سينماي دفاع مقدس يكي از اين نشانه هاست. 
مازيار ميري از فيلم »به آهستگي« به »پاداش 
ســكوت« مي رسد كه اقتباســي كم رمق از 
داستان تكان دهنده احمد دهقان)من قاتل 
پسرتان هستم( است. محمد حسين لطيفي 
هم با »روز ســوم« نشــان مي دهد كه براي 

ســاخت فيلم دفاع مقدس، پيــش نيازي به 
نام توانايي خلق صحنه هاي جنگي را ندارد. 
هرچند كه فيلم به شكل عجيبي مورد توجه 
داوران جشنواره قرار مي گيرد. پديده اصلي 
اما مسعود ده نمكي است كه با »اخراجي ها« 
همه را غافلگير مي كند. فيلمي كه وزير ارشاد 
سرصحنه اش حاضر شده بود با سر و صداي 
فراوان به جشنواره آمد و وقتي فقط سيمرغ 
بهترين فيلم از نگاه تماشاگران )مشترك با 
فيلم سنتوري( را گرفت، ســازنده اش تاالر 
وحدت را با فرياد »نه مرغ مي خوام نه سيمرغ« 
روي سرش گذاشت. جشنواره اي كه مهم ترين 
فيلــم هايش »اتوبــوس شــب« پوراحمد، 
»خون بازي« بنــي اعتماد و »ســنتوري« 
مهرجويي بودند. سنتوري با ترانه هاي محسن 
چاووشي و موســيقي اردوان كامكار حاشيه 
صوتي اي غني براي درام تلخ مهرجويي فراهم 
مي كرد و شــور و احساسات تماشــاگران را 
برمي انگيخت؛ فيلم مهرجويــي مهم ترين 
محصول بخش خصوصي در جشنواره اي كه 
بيشتر آثارش با سرمايه دولت ساخته شده بود؛ 
به همراه اخراجي ها از معدود اميدهاي اكران 
سال بعد بود. هنوز ســال تمام نشده بود كه 
فيلم ده نمكي روي پرده آمد. سينماي ايران 

با اخراجي ها به استقبال سال جديد مي رفت.

 مهرداد رهسپار  �������������������������������������������������������������������������

فروردين ســال1385 بار ديگر اخباري از تئاتر پارس در نشــريات 
مي بينيم. اين اتفاق را سال1384 نيز شاهد بوديم. اسفند سال1384 
نمايش هاي »مادر فرشته زميني« نوشــته و كارگرداني صبا ملكي 
و »مردي در تاريكي« نوشــته محمدحســين غمخوار و كارگرداني 
مصطفي ميرقاسمي در تئاتر بازسازي شده پارس در خيابان الله زار 
به صحنه رفت. فروردين سال1385 تئاتر پارس برنامه اي نوستالژيك 
براي تئاتر پــارس تدارك ديد. نمايش »افعي طالئي« نوشــته علي 
نصيريان به كارگرداني منصور نوبخت و نمايش هاي »رستم و داش 
ابرام« نوشــته و كارگرداني صبا ملكي و »مردي در تاريكي« نوشته 
حسن غمخوار و كارگرداني مصطفي ميرقاسمي برنامه هاي تئاتر پارس 
در فروردين سال1385 بودند. نمايش افعي طالئي كه اقتباسي آزاد از 
داش آكل صادق هدايت بود، نخستين بار در بهار1336 به عنوان كاري 
از »گروه هنر ملي« در تاالر هنرهاي زيبا به صحنه آمد. سال1352 
نيز نمايش تلويزيوني آن پخش شــد. نمايش رستم و سهراب نيز در 

موضوع به همان گاليه هاي هميشگي اهل تئاتر مي پرداخت. داستان 
نمايش شرحي از بي وفايي بازيگر نقش اول يك گروه تئاتر بود كه با 
پيشنهاد بهتري گروه خود را رها مي كرد و مي رفت. مردي در تاريكي 
نيز ماجراي اخاذي يك خانواده از پيرمردي ثروتمند بود. با اجراي اين 
نمايش ها در تئاتر پارس، فرصتي براي حضور مخاطبان و عالقه مندان 
به اين سالن قديمي الله زار فراهم آمد؛ فرصتي كه در سال هاي بعد 

دريغ شد.

 حافظ روحاني ����������������������������������������������������������������������������
برگزاري يك سمپوزيوم مجسمه سازي به شكل بين المللي در تهران فكر 
بزرگي بود؛ به خصوص كه عمر مجسمه سازي ايران در سال هاي بعد از 
انقالب كمتر از ساير شاخه هاي هنري بود و دوساالنه ملي مجسمه سازي 
هم ديرتر از ساير دوســاالنه هاي ملي آغاز به كار كرده بود. با اين حال 
سازمان زيباسازي شــهرداري تهران كه در طول 15سال پاياني قرن 
نقش مهمي در تغيير چهره شهر تهران داشــت، تصميم به برگزاري 
نخستين سمپوزيوم بين المللي مجسمه سازي تهران گرفت. هدف از 
برگزاري اين ســمپوزيوم فراهم ساختن شرايط مطلوب براي عينيت 
بخشيدن به ايده هاي هنري هنرمندان )مجسمه ساز( و بهره برداري از 
آثار به منظور تلطيف فضاي شهري اعالم مي شود. فكر اوليه برگزاري 
سمپوزيوم در بهمن ماه سال 1384توسط محمدحسين حليمي، استاد 
دانشكده هنرهاي زيبا به محمدمهدي عسگرپور ارائه مي شود كه در 
آن زمان معاون فرهنگي شــهردار تهران است. سيدمحسن هاشمي 
مديريت وقت هنرهاي تجسمي سازمان فرهنگي هنري شهرداري در 
بهار 1385 طرح را به شكل اجرايي درمي آورند و سه موضوع علم، هنر و 
معنويت را براي  اين سمپوزيوم درنظر مي گيرند. دبيرخانه سمپوزيوم به 
شكل رسمي در 24خرداد اعالم موجوديت مي كند. اين سمپوزيوم در 

طول سه هفته، از اول تا 21اسفند ماه سال 1385با حضور 22هنرمند 
6هنرمند از ايران و 16هنرمند خارجي در پارك چيتگر تهران برگزار 
مي شود. احتماالً مشهورترين اثر اين سمپوزيوم مجسمه معما ساخته 
مجسمه ساز ايتاليايي، مارووينو لوكاست كه در پارك دانشجوي تهران 
نصب مي شود. اين سمپوزيوم سرآغاز برگزاري سمپوزيوم هاي بعدي 
در تهران و شهرهاي ديگر است و سرآغاز پذيرش اين حقيقت كه براي 
تغيير سيماي تهران بايد مجسمه هاي متعدد ساخت؛ اتفاقي كه در طول 

يك دهه بعد با وجود انتقادات گه گاه ادامه مي يابد.

حسین عصاران    ������������������������������������

فوت بابك بيات در آذر سال1385 پس از يك 
دوره بيماري، مرگ يك آهنگســاز صاحب 
سبك، خالق و توانا با جايگاهي اختصاصي 
در عرصه ترانه وموســيقي فيلم بود كه جدا 
ازكيفيت و طــراز هنــري واال و قابل تأمل 
آثارش، در ميان عمــوم عالقه مندان نيز به 
جايگاه و محبوبيت خاصي رسيده بود. پس از 
راه گيري مجدد ترانه هاي موسوم به »پاپ«و 
گسترش پيشــينه كاوي اين عرصه، بابك 
بيات اين شانس را يافت كه كارنامه  كاري اش 
در زمينه ترانه زودتر از ديگــر نامداران اين 
عرصه واكاوي شود و تمايز هنري كارهايش 
در دوره هــاي مختلف بروزپيدا كنــد. اما از 
وجهي ديگرخاموشــي بابك بيات، به شكل 
معناداري در انتهاي فراينــد رنگ  باختگي 
مؤلفه هاي يادگار مانده از ترانه سازي دهه50، 

در مقابل سليقه  و نگرش نسل تازه اين عرصه، 
رخ داده بــود. چه آنكه مــرور كارنامه كاري 
اين هنرمندچنين مي نمايانــد كه آخرين 
آهنگ هاي ساخته وپرداخته شــده او- كه 
همچنان رنگ و عاطفــه  كارهاي دهه50 را 
بازتاب مي دهند-تناسب و پيوندي با جهان، 
مضامين و نگرش كالم پردازان جوان ندارد. 
هر چند كه كيفيت اين چند كار آخر، خراش 
پرعمقــي را به كارنامه پربــارش وارد نكرد، 
اما هم اينك با بررســي كيفــي كار معدود 
آهنگسازان باقي مانده از آن دوران، مي توان 
گســل خوردگي كيفي و هنري مشهودي را 
ميان كارهاي پيش و پس از اواسط دهه 80 
آنهاصورت بندي كرد. آنجا كه بر مبناي توليد 
انبوه، بيشتر، پيشــنهادهاي كالم پردازاني 
دســتمايه كار ترانه ســازي قرار گرفت كه 
با كمترين بهــره  از زبان شــاعرانه و مهارت 
پردازش، مضمون آفرينش هايشــان هم از 

گستره عاشقانه هاي خصوصي و دغدغه هاي 
رقيق و سطحي شان در اين باره فراتر نمي رفت. 
ترانه فارسي راه ديگري را پيش گرفته و نظام 
ارزش يابي و ارزشگذاري تازه اي را هم براي 

خود ساخته و بافته بود.

تكیه داده به شامگاه
از میان شاعراني كه شعر كوتاه طبیعت گرايانه 
را انتخاب مي كنند، سیروس نوذري از جهت 

گوناگوني و ژرفاي تجربه ها و كثرت آثار درخشان 
يگانه است

مرتضي كاردر���������������������������������������������������������������
اگر به باد نمي رفتي 
تو را چه مي خواندم

شكوفه پرپر
اگر به باد نمي رفتي 
تو را چه مي خواندم

شكوفه پرپر
شعرهاي كوتاه طبیعت گرايانه  در شعر امروز فارسي 
بیش از هر چیــز مديون كتاب ارجمنــد هايكو، 
ترجمه احمد شاملو و عســكري پاشايي )1361( 
است� كتاب هايكو براي همه دوستداران شعر كوتاه 
طبیعت گرايانه مثل دايره المعارفي است كه ايشان 
را با اصول و مباني شعر كوتاه ژاپني آشنا مي كند و 
به معرفي شاعران مي پردازد و گزيده اي از هايكوي 
ژاپني از گذشــته ها تا امروز به ترجمه اي درخشان 

به دست مي دهد�
با اين همه، زمان زيادي الزم اســت كه شعر كوتاه 
فارسي از سیطره  گفتمان هاي گوناگون شعر دهه هاي 
60 و 70 بیرون بیايد و معناگرايي را كنار بگذارند و به 
شعر تصويرگراي كوتاه روي بیاورند� زمان زيادي الزم 
است كه شعرهايي كه به تقلید از هايكوهاي ژاپني 
سروده مي شــوند از چند كلمه منقطع به تصويرها 
و جمله هايي تبديل شــوند كه حذف هايشــان به 
قرينه هاي لفظي و معنوي به درستي انجام شده است� 
زمان زيادي الزم اســت كه حتي نمونه هاي ايراني 

هايكوها در وزن هاي نیمايي خلق شوند���
هايكوي فارسي از دهه 70 آغاز و در دهه 80 فراگیر 
مي شــود� گســترش فضاي مجازي و شبكه هاي 
اجتماعي در میل روزافزون مخاطبان ايراني به شعر 

كوتاه بي تأثیر نیست�
خفته 

روي برگ ها
باد پايیز

از میان شاعراني كه شــعر كوتاه طبیعت گرايانه را 
انتخاب مي كنند، سیروس نوذري از جهت گوناگوني 
و ژرفاي تجربه ها و كثرت آثار درخشان يگانه است� 
او در كتاب هاي »از آه تا ماه« و »برف بر داوودي هاي 
سفید« و »هزار سال عاشــقي« و كتاب هايي كه در 
ســال هاي بعد تا امروز منتشر كرده، مجموعه هاي 
گوناگوني از هايكو به دست داده است كه الگويي در 

هايكوسرايي فارسي محسوب مي شوند�
او منطق هايكــو را مي داند و مي كوشــد همواره 
تصويرگرايي محض باشــد� هايكوهــاي او مثل 
هايكوهاي ژاپني در 3 ســطر شــكل مي گیرند، 
همچنان كه بسیاري ديگر از هايكوسرايان فارسي 
شكل سه سطري هايكو را رعايت كرده اند اما ايجاز 
است كه ســیروس نوذري از هايكوسرايان ايراني 
متمايز مي كند، چه بسیاري از شــاعران با اطناب 
شعرهاي بلند به هايكو روي آورده اند� به نظر مي رسد 
فرم موجز شعرهاي او محصول اجراهاي مكرر است و 

حذف و اضافه هاي بسیار كه به صورت نهايي برسند�
به تاالب بازآمدند

پرندگان و
زمستان

شعرهاي ســیروس نوذري هر چه پیش تر مي آيد، 
ژرف تر مي شود و گاه صبغه فلسفي به خود مي گیرد� 
او در عین رعايت اصل تصويرگرايي كوشیده است، 
قدري از زيبايي شناسي صرف تصويرها فراتر برود و 

منظرهاي تازه اي پیش چشم خوانندگان بگشايد�
او در سال هاي بعد مي كوشد تجربه خود را در هايكوي 
فارسي گســترده تر كند� مثاًل او در مجموعه هاي 
»مكالمات« شكل گفت و گو را براي سرودن شعر كوتاه 
آزموده است� روايتي مدرن از تكنیك گفت و گو در 
شعر گذشته كه تجربه اي بديع در شعر امروز فارسي 

است�
پشت بیدها

كاج كهن سال
تكیه داده به شامگاه

ـ شعرهايي كه در خالل متن آمده از مجموعه »آه تا 
ماه« انتخاب شده اند�

شعر

حسنا مرادي  ���������������������������������������������������������������������������

اواسط دهه 1370، »مجيد قيصري« نخستين مجموعه داستانش، 
»صلح«، را چاپ كرد. بعد از صلح، قيصري شغل هاي ديگرش را 
كنار گذاشت و نوشــتن شــد حرفه اصلي اش. نخستين دغدغه 
نوشتن قيصري، نوشتن از جنگ بود، با اين تفاوت كه از بخش هايي 
از جنگ مي نوشت كه تا آن زمان ديده نشده بودند. او ايده بسياري 
از داســتان هايش را از ميان خاطرات خودش و رزمنده ها و ديگر 
آدم هاي حاضر در جنگ پيدا كرده و آنهــا را آن قدر پرورانده تا 
داستاني نو از آنها ساخته است. از صلح تا »گور سفيد« 24 سال 

طول كشيد؛ در همه اين ســال ها قيصري با چاپ هر اثر تازه اش 
ثابت كرد كه در نوشتن داستان كوتاه و رمان به يك اندازه خوب 
اســت. با اينكه داســتان هاي اول قيصري، همه ربطي به تجربه 
جنگ داشــتند، اما او بعدها، در دهــه 1390 در قصه هايش به 
سراغ موضوعات اجتماعي هم رفته است. عالوه بر اين، »شماس 
شامي« و »سه كاهن« و داستان كوتاه »آب« او روايت هايي نو و با 
زاويه ديدي تازه از تاريخ اسالم هستند. نثر قيصري، نثري ساده 
و روان و پر از جمله هاي كوتاه است. جمله هاي او به گفتار بسيار 
نزديك هستند؛ انگار كسي دارد قصه را بلند بلند تعريف مي كند. 
داستان هاي قيصري راوي ها و زاوياي  ديد متنوعي دارند، با اين 

حال او هر راوي اي كه انتخاب مي كند، دايره كلمات نثرش محدود 
به دايره كلمات راوي اش مي شوند. به خاطر همين گفت وگوهاي 

بسيار داستان هايش لحني تكراري و يكنواخت پيدا نمي كنند.
»غريق را كه از آب گرفتيم، زنده بود. ولي اي كاش مرده بود. انگار 
آمده بود تني به آب بزنند، ولي آب امانش نداده و لخت اســير ما 
شده بود. بيست و چند سالي داشت. به نظر از آن سربازاني بود كه 
يكيشان را هم ما داشتيم؛ سالك، كله شق و احساساتي و بي نهايت 
عاشق آب و آب تني و هر چه ما صحبت از شرايط و موقعيت منطقه 
مي كرديم، به گوشش نمي رفت. منطقه حاال آرام بود. ولي روزگاري 
در اينجا آتش به پا بوده و آنها كه آن طرف شط، پشت خاكريزها و 

نخل ها ايستاده اند، روزگاري دشمن. االن روزگار صلح است و هيچ 
تيري در نمي رود. پس حضور ما نشانه چيست؟ اين نيست كه اگر 
مي خواستند دوباره سر بجنبانند... براي چه كسي اين حرف ها را 
مي زديم؟ سالك بود و آب تني هر روزش. از بس در شط شنا كرده 
بود، مثل عراقي ها سياه شده بود. درست رنگ پوست غريق را پيدا 
كرده بود. بهش مي گفتيم ماهي دودي. مي گفتيم: »يه روز از آب 
مي گيرنت!« سالك مي گفت: »من يه كوسه ام. « و دندان هايش را 
نشان ما مي داد و مي گفت: »من توي تور جا نمي شم. اگر هم گير 
بيفتم، تور تحمل من رو نداره. « و حاال سالك با چشمان خودش 

غريق را ديده و گرفته بود«.

 نوشتن
 كار اولش شد

رمان های مجيدقيصری مثل 
داستان های كوتاهش خواندنی اند

نثر

محمدناصر احدي �����������������������������������������������������������������������

شهريور 1385، روزنامه »شرق« به سردبيري محمد قوچاني به علت 
چاپ يك كاريكاتور توقيف شــد. شــرط رفع توقيف روزنامه كنار 
گذاشتن محمد قوچاني، سردبير وقت شرق، بود. قوچاني به همراه 
تعدادي از همكارانش در روزنامه شرق به روزنامه »هم ميهن« كوچ 
كردند كه تازه از بند توقيف رهايي يافته بود و غالمحسين كرباسچي 
مديرمسئولي اش را بر عهده داشت. اما هم ميهن فقط پس از 40و اندي 
شماره دوباره توقيف شد. اسفند همين سال، قوچاني و همراهانش 
هفته نامه »شــهروند امروز« را منتشــر كردند. اين هفته نامه، مثل 
همه نشرياتي كه امضاي محمد قوچاني را دارند، رويكردي تحليلي 
داشت و در حوزه هاي سياست، اقتصاد، جامعه و فرهنگ به تحليل و 
تفسير اخبار مي پرداخت. شهروند امروز در دو نوبت توقيف شد؛ بار 
اول در آبان 1387 و بار دوم، پس از انتشــار 11شماره، در شهريور 
1390.علل مختلفي براي توقيــف دوره اول شــهروند امروز بيان 
مي شود، اما ترديدي نيست كه محمد قوچاني و گروه همراهش در 
دهه 80نوعي از روزنامه نگاري را پايه گذاري كردند كه اصال به مذاق 
برخي سياسيون خوش نمي آمد و با توقيف هاي متوالي نشرياتي كه با 
هدايت قوچاني منتشر مي شد، قصد خسته كردن و بي انگيزه ساختن 
او را داشتند؛ اما گويي با توقيف هر يك از نشريات قوچاني، انگيزه او 

براي باقي ماندن در فضاي مطبوعاتي كشور مضاعف مي شد. در فاصله 
سال هاي 1385تا 1388، قوچاني هفته نامه »ايران دخت« را نيز با 
روزنامه نگاراني كه در هفته نامه شهروند امروز مشغول به كار بودند، 
منتشر ساخت. ايران دخت به صاحب امتيازي مجمع اسالمي بانوان 
و به مديرمسئولي فاطمه كروبي، همسر مهدي كروبي، پرداختن به 
سبك زندگي مدرن در ابعاد مختلف، از ُمد گرفته تا خورد و خوراك 
و نيز مســائل و موضوعات مربوط به زنان را هدف خود قرار داده بود. 
پروانه اين نشريه در 10اسفند 1388به علت آنچه »فقدان پايبندي و 

التزام عملي به قانون اساسي« عنوان شد، لغو شد.

ندا زندي �������������������������������������������������������������������������������������

فضاي كودكي عليرضا رمضاني، مدير نشر »مركز«، پر است از خاطرات 
مرتبط با نشــر و كتاب؛ از تماشاي كار ماشــين  چاپ و حروفچين ها 
در حياط چاپخانــه عمويش محمد رمضاني، مؤســس انتشــارات 
»كالله خاور«، گرفته تا خانه پر از كتاب عموي ديگرش ابراهيم رمضاني، 
صاحب كتابخانه ابن ســينا. هرچند پدرش به اين شغل آبا و اجدادي 
بي عالقه بود و تجارت را به نشر و كتاب ترجيح داد اما عليرضا رمضاني 
به كتاب ميل و رغبت داشــت و به قول خودش شايد مقدر بود او جور 
ناشر نشدن پدرش را بكشد. عليرضا در اوان جواني به انتشارات »پديده« 
كه متعلق به پسرعمويش، محسن رمضاني، بود زياد سر مي زد و حال 
و هواي كتابفروشــي و توضيحاتي كه محسن رمضاني به مراجعانش 
مي داد بيش از پيش او را به اين كار فرهنگي ترغيب مي كرد. او پس از 
اتمام تحصيالتش در دانشگاه به كار در زمينه صنعت مشغول شد اما پس 
از 10سال استعفا داد و تصميم گرفت ناشر شود و در سال 1364نشر 
»مركز« را تاسيس و با تني چند از اعضاي خانواده و دوستانش مشتركا 

كارش را در اين حوزه آغاز كرد. نخستين كتابي كه نشر مركز منتشر كرد 
»اطلس تاريخي جهان« بود كه توسط فريدون فاطمي ترجمه شد. با 
تشكيل هيأت تحريريه، انتخاب كتاب براي چاپ در اين نشر سروسامان 
بيشــتري گرفت و ضمن نامه نگاري با ناشــران انگليسي، ايتاليايي، 
فرانسوي، آلماني و آمريكايي مناسب ترين كتاب ها براي ترجمه انتخاب 
مي شد. همچنين رمضاني فعاليت نشر »مركز« را در زمينه كتاب هاي 
كودك و نوجوان تحت نام »كتاب مريم« و كتاب هاي علميـ  آموزشي و 
كمك درسي را با نام »كتاب ماد« گسترش داد. كتاب هاي نشر »مركز« 
را حوزه وسيعي از داستان ايراني، داستان خارجي، نقد ادبي، فلسفه، 
دين، جامعه شناسي، اقتصاد و انديشه سياسي تشكيل مي دهد و كار با 
مولفان و مترجمان صاحب نامي همچون بابك احمدي، جعفر مدرس 
صادقي، مهدي سحابي، عباس مخبر، باقر پرهام، ليلي گلستان و... اين 
نشر را به يكي از ناشران برجسته و مطرح بدل كرده است. »روياي تبت« 
نوشته فريبا وفي در سال 1385از سوي بنياد گلشيري به عنوان بهترين 
رمان شناخته شد و لوح تقدير هفتمين دوره جايزه مهرگان ادب را در 

همان سال از آن خود كرد.

كمدي رمانتيك تهمينه ميالني نخستين 
فيلم ميلياردي سينماي ايران لقب گرفت

آگهی
به انتخاب

عبدالرضا نعمت اللهی


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

