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وزارت تعــاون ،كار و رفاه اجتماعي از
افزايش كرايه حملونقل عمومي در
كشــور بهويژه كرايه تاكسيها دفاع
ميكند و ميگويــد :افزايش كرايهها
باعث افزايش قدرت خريد 2.2ميليون
نفر شاغل در بخش حملونقل عمومي
ميشــود .به گزارش همشهري ،اين
دفاع وزارتخانه يادشده براساس يك
گــزارش آماري از ســهم هزينههاي
حملونقل در سبد هزينه خانوارهاي
ايراني بيرون آمده و بــا دفاع قاطع از
افزايش قيمت كرايهها در حملونقل
عمومي نشان ميدهد كه سهم هزينه
خدمات حملونقل از كل هزينه يك
خانوار شــهري در تمامي دهكهاي
درآمدي به استثناي شهروندان داراي
سطح درآمدي متوســط رو به باال در
سال گذشته نسبت به سال قبل آن كم
شده است.صفحه 4را بخوانيد.
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ایران ناجي طاقكسري ميشود

چيني يا سوئدي

تيم كارشناسي ايران قرار است با مستندسازي طاق كسري ،خسارات وارد شده
براي مرمت اضطراري ايوان مدائن را ارزيابي و مرمت كند

  روحاني :واكسيناسيون  همين ماه آغاز ميشود
  پروندهاي درباره 50روزمحدوديت تردد بينشهري و شبانه

آزمون بزرگ
براي تئاتر

شمارش معكوس براي واردات نخستين محموله واكسن كرونا آغاز شد26 .روز مانده به يكسالگي ورود ويروس كرونا به ايران،
رئيسجمهوري اعالم كرد كه در همين ماه ،واكسيناسيون ض د كرونا آغاز ميشود؛ اين رسميترين اظهارنظري است كه تاكنون
از سوي يك مقام دولتي درباره واردات واكسن و زمان شــروع واكسيناسيون اعالم شده است .با ممنوعيت واردات واكسنهاي
انگليسي و آمريكايي ،در نوزدهم ديماه ،گزين ه تهيه واكسن از كشورهاي چين ،روسيه ،هند ،كوبا و سوئد با جديت بيشتري روي
ميز قرار گرفت و ماجراي پيگيري اختصاص سهميه از سوي كوواكس هم وارد مرحله جديدي شد ،بهطوري كه 50ميليون دالر
براي خريد 16ميليون و 700هزار دوز از اين برنامه ،پرداخت شد .صفحههاي  12و  13تا  16را بخوانيد.

گفت و گو با دبير جشنواره تئاتر

تئاترشهر
فجر؛ از بليتفروشي در
و ايرانشهر تا ضبط اجراها براي
پخش در فضاي مجازي

مميزيامالك
برايتوزيععادالنه خدماتشهري

حناچي :ششمین مرحله ممیزی امالک ،کیفیت زندگی تهرانیها را تغییر میدهد

يادداشت

محمدرضا جوادی یگانه؛ معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری

درباره يك برداشت غلط
از كار كودك
بازنمايي نادرســت پديــده كار
كودكان در يكســريال نمايش
خانگــي اعتــراض بســياري از
صاحبنظــران و فعــاالن مدني
حوزه كــودك را در پي داشــته
است .در اين سريال ،كودكان كار
در خيابانهاي تهران بخشي از يك گروه مافيايي تصوير شدهاند
كه براي گدايــي و فعاليتهاي مجرمانه آمــوزش ميبينند و
سازماندهي ميشوند .به شهادت بسياري از فعاالن حوزه كودك
كه مستقيما با اين كودكان در ارتباطند ،اين تصوير با واقعيت
تفاوت بســيار دارد .اغلب اين كودكان نــانآور خانوادههايي
هســتند كه به هر دليل امكان تأمين معيشتشان را ندارند و
ناگزير از كار براي بقاي خود و خانوادهشان هستند؛ كودكاني
كه اغلب در مناطق فقيرنشــين اطراف تهران ســاكن بوده و
بهواسطه شــرايط نامناســب خانواده و برخي ممنوعيتهاي
قانوني از بســياري فرصتهاي زندگي محرومند .البته ممكن
است در برخي موارد شكلي از سازماندهي كودكان بيسرپرست
براي كار در خيابان هم وجود داشته باشد ،اما نسبت دادن اين

بخش كوچك به كل كودكان كار در خيابان ،برساخت غلط يك
پديده اجتماعي و انكار ريشــه اصلي مشكل ،يعني فقر است.
آنچه مايه نگراني است نه ناآگاهي توليدكنندگان اين سريال
از واقعيت پديده كار كودك ،بلكه اين واقعيت اســت كه اين
شيوه از برساخت مسئله كار كودك در ميان نهادهاي دولتي و
عمومي نيز مبلغاني دارد؛ آنهايي كه البته نه از سر ناآگاهي ،بلكه
هدفمند اين روايت مخدوش از كار كودك را ترويج ميكنند.
روايت مجرمانه و مافيايي از كار كودك كه اخيرا ً به اشــكال
مختلف منتشر ميشود ،براي برخي مديران كاركرد دارد؛ زيرا
به آنها كمك ميكند به جاي پرداختن به چالش دشــوار رفع
فقر و نابرابريهاي اجتماعي با جرمانگاري فقر ،از خود سلب
مســئوليت كنند و به روشهاي قهري خود براي پاك كردن
صورت مسئله و حذف پديده از منظر عمومي مشروعيت دهند.
نكته اينجاســت مبلغان اين روايت مخــدوش از كار كودك،
همواره براي مقابله با اين شــبكه مافيايي مورد ادعا به جاي
برخورد با گردانندگان اين شبكه ،با گسيل كردن خودروهاي
خود در خيابانها بهدنبال دستگيري كودكان هستند .سؤال
اينجاســت كه اگر تا اين حد از وجود شبكه مافيايي اطمينان
دارند ،چگونه است كه تاكنون با دستگيري «ملكهها» قضيه
را فيصله ندادهاند .بهسادگي ميتوان با تحت نظر گرفتن آمد و
شد اين كودكان به سرشاخههاي باندهاي مورد ادعا دست پيدا
كرد .واقعيت اين است كه آنها قطعاً اين
ادامه در
صفحه17
گزينه را هم آزمودهاند و بهنادرستي آن
پي بردهاند ،اما منافعشان در پافشاري بر اين برساخت نادرست
از كودكان كار است.
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ديدگاه

مرتضيكاردر؛ روزنامهنگار

تأملي در مسائل و مصائب نمايشگاه
مجازي كتاب از سفارش تا ارسال
از فروردين كه موعــد برگزاري
سيوســومين دوره نمايشــگاه
كتاب بــود تــا اول بهمــن كه
ســرانجام نخســتين نمايشگاه
مجازي كتاب آغاز شــد11 ،ماه
فرصت بود كه سازوكار برگزاري
نمايشگاه كتاب ،بررسي و بسترهاي جايگزين براي برگزاري
نمايشگاه كتاب تهران فراهم شود.
11ماه فرصت بود كه برگزاركنندگان نمايشــگاه نظر ناشران
و دوستداران كتاب را درباره شــيوههاي برگزاري نمايشگاه
در روزهــاي كرونايي كســب كنند11 ،ماه فرصــت بود كه
برگزاركنندگان نمايشــگاه كتاب تجربه برگزاري نمايشگاه
كتاب را در كشورهاي ديگربررسي كنند و به بهترين راهكار
براي برگزاري نمايشگاه كتاب تهران برسند.
زمان گذشــت و زيرمجموعههاي معاونت فرهنگي (مؤسسه
نمايشگاهها و خانه كتاب و بنياد شعر و ادبيات داستاني) درگير
ادغام و تلفيق شدند و برگزاري نمايشگاه كتاب به تعويق افتاد.
زمان گذشت و موج اول و دوم و سوم كرونا آمد و رفت و قرباني

گرفت و طرحهاي تخفيف فصلي كتاب برگزار شــد و راهكار
جايگزين نمايشــگاه كتاب معلوم نشــد .زمان گذشت و پس
از بحثهاي بسيار سرانجام قرار شــد نمايشگاه كتاب تهران
بهصورت مجازي برگزار شود.
در دو سه ماهي كه برگزاري نمايشگاه مجازي بهصورت جدي
در دستور كار قرار گرفته بود ،كمتر اطالعاتي دربار ه آن منتشر
شد .پرسشهايي نظير اينكه فرايند خريد كتاب در نمايشگاه
چگونه است يا اينكه آيا ناشران بايد مستق ً
ال در سايتهاي خود
به فروش كتاب بپردازند يا همه كتابها در يك سايت جامع
به فروش خواهد رســيد يا اينكه نحوه ارسال كتابها چگونه
خواهد بود و ...پاســخ روشني نداشتند .دوســتداران كتاب
ميگفتند آنچه قرار اســت اتفاق بيفتد ،بايد مراحل آزمون و
خطا را بگذراند كه به مشكالتي كه همواره دامنگير اتفاقهاي
اينچنيني بوده است ،دچار نشــود .نيز ميگفتند تجربههاي
تازهاي مثل نمايشگاه مجازي نيازمند آموزش و اطالعرساني
و تبليغات بيشتري است و ...مســئوالن به نمايشگاه مجازي
جيرفت كه حكم نسخه آزمايشــي نمايشگاه تهران را داشت،
ارجاع ميدادند و ميگفتند مشكلي در برگزاري نخواهد بود و
آموزشها و تبليغات الزم براي نمايشگاه در موعد مقرر انجام
خواهد شد.
زمان گذشــت و سرانجام نخستين نمايشــگاه مجازي كتاب
تهران چهارشنبه گذشته آغاز شد .مراجعه
ادامه در
انبوه خريداران كتاب ،سايت نمايشگاه را صفحه18
مختل كرد و عم ً
ال در كمتر از ۲۴ســاعت ،سايت نمايشگاه از
دسترس خارج شد.

عكس :ايرنا

بعد از نزديك يكدهه ،امالك مختلف شهر تهران «مميزي» خواهد شد .در مميزي  ،اطالعاتي بهدست ميآيد كه مبناي  برنامهريزيهاي
شهري و به روز شدن بانك اطالعات امالك شهر ميشود .آخرين مميزي در سال 1390به پايان رسيد و در اين مدت اطالعات امالك
پايتخت بهروز نشده است .امسال شهرداري تهران اين پروژه را با هزينه كمتر و بدون جذب نيروي انساني جديد آغاز كرد تا در مدت
زمان باقيمانده تا پايان سال ،بخشي از كار در امالك غيرمسكوني شهر انجام شود .مميزي باعث اصالح و تكمیل بانك اطالعات امالك
و جانمايي آنها ميشود .همچنين باشناسايي اراضي باير و همينطور مشاغل موجود به برنامهريزي كمك ميكند  .صفحه  3را بخوانيد.

امسال براي برگزاركنندگان جشنوار ه
تئاتر فجر و گروههاي شركت كننده،
متفاوتتر از سالهاي گذشته خواهد
بود .برگزاري سيونهمين دوره از اين
جشنواره تحتالشعاع ويروس كرونا
اســت؛ تا جايي كه بســياري معتقد
بودند كه جشنواره در چنين شرايطي
برگزار نشود .در نهايت تصمیم گرفته
شد اين جشنواره همچون فيلم فجر
برگزار شود .هر چند برگزاري آنالين
جشــنوارهها آزمون و خطاهاي خود
را دارد ،اما بايد ديد در جشــنوارهاي
مانند تئاترفجر كه  ۳۸سال از عمرش
گذشــته ،دوره ســيونهم چگونــه
برگزار ميشــود و ميتواند شــكل
موفقي از يك جشنواره آنالين باشد؟
صفحه18را بخوانيد.
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تسليت رهبر معظم انقالب درپي درگذشت حجتاالسالم والمسلمين علوي سبزواري
حضرت آيتاهلل خامنهاي در پيامي درگذشــت عالم پارسا حجتاالسالم
رهبری والمسلمين علوي سبزواري را تسليت گفتند.
بهگزارش پايگاه اطالعرســاني دفتر مقام معظم رهبــري ،متن پيام رهبر
انقالب اسالمي به اين شرح است:
بسماهلل الرحمن الرحيم
درگذشت عالم پارسا و پرهيزگار جناب حجتاالسالم والمسلمين آقاي سيدمحمدحسن

علوي سبزواري رحمتاهللعليه را به خاندان مكرم و بازماندگان و ارادتمندان آن مرحوم
و به عموم مردم عزيز سبزوار تســليت عرض ميكنم .همراهي آن عالم رباني با حركت
مبارزان در دوران طاغوت و با فعاليتهاي انقالبي در دوران جمهوري اســامي ،حسنه
ارزشمندي در محاسبات الهي و قدرشناسيهاي مردمي است .علو درجات آن مرحوم را
از خداوند متعال مسألت ميكنم.
سيدعلي خامنهاي
۴بهمن۱۳۹9

حسن روحاني با اشاره به كاهش آمار مرگوميرهاي ناشي از كرونا:

تانقطهمطلوبكنترلكرونافاصلهداريم

رئيس ســتاد ملي مقابله با كرونا درباره آخرين
دولت
اقدامات تامين واكسن كرونا در كشور گفت :سال
آينده 3واكسن را پيش رو داريم ،آخر بهار يا در
تابستان انشاءاهلل واكسن بركت ،رازي و پاستور در دسترس
هستند .اين 3واكسن داخلي را كه بعضي با مشاركت و بعضي
كامال داخلي است  ،انشاءاهلل ســال آينده خواهيم داشت و
اميدواريم بعضي از اينها در فصل بهار و بعضي در تابســتان
بهدست ما برســد و از االن تا پايان سال غيركواكس كه سهم
خود را داريم و 16ميليون و خردهاي دوز واكســن را دريافت
خواهيم كــرد .از جاهاي ديگر هم داريم تــاش ميكنيم تا
واكسن تهيه كنيم .بهگفته حسن روحاني همه تالشها اين
است كه درماه بهمن انشاءاهلل واكسيناسيون در كشور شروع
شود و اين كار بسيار اهميت دارد.
حسن روحاني در جلسه روز شنبه ســتاد ملي مقابله با كرونا
عملكرد يكساله در كنترل اين بيماري را غرورآفرين دانست
و با بيان اينكه روزي  70تا  90فوتي كرونا عدد خيلي زيادي
اســت ،تصريح كرد :يك وقتي آمار يك نفر تا 5نفر اســت،
ميگوييم بــه نقطه مطلوب رســيديم ،امــا االن اين نقطه،
نقطه مطلوب ما نيست .نسبت به گذشــته شرايط بحمداهلل
بهتر است اما روند كاهشــي بايد ادامه پيدا كند .او گفت :در
بسياري از استانها روند كاهشي بود اما در برخي از استانها،
روند كاهشي متوقف شــده بود يا در بعضي جاها يك مقدار
مختصري شروع شده بود به افزايش تعداد بيمار ،اين ميتواند
براي ما نگرانكننده باشد.
رئيس ســتاد ملي مقابله با كرونا تأكيد كــرد :نبايد به خاطر

كاهشي شدن ،خداي ناكرده اهمال ،عادينگري ،عاديسازي
در رفتارهايمان ،رفتوآمدهــاي خانوادگي و اجتماعيمان
اتفاق بيفتد كه بعد از آن ميتواند براي ما خطرناك باشد.

او با بيان اينكه همچنان نگراني زيادي از ويروس جديد جهش
يافته به نام ويروس انگليسي وجود دارد ،افزود :اخيرا ً در كشور
ديگري هم موتاسيون مشاهده شده است .در آفريقاي جنوبي

جهش ويروس بسيار نگرانكننده است .به هر حال در دنياي
امروز ديديم در چين و ووهان بود رسيد به اينجا ،حاال از آفريقا
و اروپا رسيدنش خيلي مشكلتر از چين نيست .اگر مراقبت و
مواظبت نكنيم ،اين ويروس جهشيافته ممكن است ما را مبتال
كند .مخصوصاً اينكه امروز آمار نگرانكنندهاي ديديم در برخي
اســتانها كه موارد ابتال به جوانها و نوجوانها اخيرا ً افزايش
يافته كه اين هم يك نگراني جديد است .رئيس دولت حداقل
۶ماه ديگر رعايت پروتكلها تا رســيدن واكســن را ضروري
دانست و گفت :اگر خدايناكرده با موج جديدي مواجه شويم،
موج جديد به معني تعطيلي بخشي از كسبوكارهاست .موج
جديد بهمعناي ايجاد مشــكالت روحي در جامعه است .موج
جديد بهمعناي اخالل در انجام خدمات نسبت به مردم است.
پس بايد با همه توان تالش كنيم تا وارد موج جديد نشويم .اگر
وارد موج جديد شديم آن وقت مشكالتي هست كه بايد مهار
و كنترل كنيم و شرايط را برگردانيم كه براي ما بسيار سخت
ميشود .راهش تشديد نظارتهاست .راه ديگري نداريم .بايد از
لحاظ فرهنگي به مردم گوشزد شود و تبليغات ادامه پيدا كند.
براساس گزارش پايگاه اطالعرساني رياستجمهوري ،حسن
روحاني نظارتها از طريق اپليكيشــن را راحتتر دانســت
و افزود :از طريق اين اپليكيشــنها بود كــه جلوي عدهاي از
مسافرتها گرفته شــد ،جلوي عدهاي از ترددها گرفته شد
و در جلســه كميتهها گفتم كه اگر قرارگاه بتواند كاري كند
كه بتوانيم ســفرهاي بين شــهري را هم با اين اپليكيشنها
مرتبط كنيم كه اگر كســي مثبت بوده نتواند حتي با ماشين
شخصي سفر برود خيلي خوب است .حاال با اتوبوس و هواپيما
و قطار اين كار انجام ميگيرد ،اما اگر براي خودروي شخصي
هم بتوانيم اين كار را بكنيم خيلي خوب اســت ،البته گفتند
پيچيدگيهايي دارد .از قــرارگاه ميخواهم اين را دنبال كند
و اگر بتوانيم از اين طريق حتي ســفرهاي بين شهري را هم
كنترل كنيم تا اگر كسي مبتالست اين مبتال نرود يك شهر
و روســتاي ديگر و در جمع ديگر آنها را گرفتار كند .اين كار
ضروري و الزم است.

قانونگذار در مظان اتهام قانونشکنی
سرباز نيروي انتظامي كه اجازه ورود غيرمجاز به خط ويژه را به نماينده سبزوار نداد؛
مدعی است از او سیلی خورده است

با جديت دفاع ميكنيم

همچنين سردار مهدي حاجيان ،سخنگو و معاون اجتماعي
ناجا از ورود و دســتور ويژه فرمانده ناجا براي پيگيري پرونده
ضرب و شتم مأمور وظيفه راهور توسط نماينده مجلس خبر
داد .او در واكنش به انتشار خبري مبني بر سيليزدن يكي از
نمايندگان مجلس به مأمور وظيفه راهور در محدوده خط ويژه
دروازه دولــت پايتخت و بازتاب آن در فضــاي مجازي گفت:
سردار حسين اشتري بالفاصله دستور ويژهاي براي حمايت از
حقوق سرباز وظيفه راهور و پيگيري موضوع از طريق معاونت
حقوقي و بازرسي ناجا صادر كرد .وي با اشاره به اينكه صيانت
از حقوق آحاد پرسنل ناجا از دستورات اكيد فرمانده ناجاست،
گفت :اعتقاد ،باور و تأكيد سردار اشتري همواره بر اين است كه
سربازان وظيفه را نيز چون فرزندان خود بدانيم و در صيانت از
شخصيت ،كرامت انساني و حق و حقوقشان لحظهاي دريغ و

درنگ نكنيم .ايشان بارها به همه فرماندهان تأكيد كرده كه اين
جوانان ،امانتي در دستان ما هستند ،بنابراين اجازه نميدهيم
به ساحت مقدس سبزپوشان خدوم ناجا در هر جايگاه و مقامي
توهين و تعدي شود .به گزارش پايگاه خبري پليس ،سخنگوي
ناجا تأكيد كرد :در صورت احراز تقصير نماينده مجلس ،ناجا از
حق كاركنان خود به جديت دفاع خواهد كرد.
بازتكرار داستان سرباز بابلي

غائله عنابستاني ،يادآور ضرب و شتم سرباز وظيفه دادگستري
بابل با دســتور بازپــرس آن بــود .قريب بــه 40روز پيش
محمدحسن كريمي ،ســرباز نگهباني ساختمان دادگستري
بابل ،پس از مراجعه يك بازپرس دادسرا وقتي بهدليل داشتن
ماسك او را نشــناخته و تقاضاي كارت شناسايي كرده بود ،با
برخورد شديد از جانب او و ســپس «ضرب وشتم» در محل
كارش مواجه شد .همان ايام غالمرضا رحيميپور ،رئيس اداره
سرمايه انســاني سرباز ستاد كل نيروهاي مســلح ،از ورود به
ماجرا خبر داد و مدتي بعد اعالم كرد كه با وجود گذشت سرباز
از جنبه فردي ،موضوع «بدرفتاري» از لحاظ جنبه عمومي و
سازماني آن به ابراهيم رئيســي ،رئيس قوه قضاييه ،گزارش
شده است.

كوتاه از سياست
تعيين زمان دادگاه 3نفر از متهمان آبان

حسين تاج ،وكيل مدافع يكي از متهمان حوادث آبانماه درخصوص آخرين وضعيت
پرونده محمد رجبي ،گفت :رســيدگي به پرونده در شــعبه ۲۳دادگاه انقالب براي
اسفندماه تعيين وقت شده و منتظريم تا دادگاه برگزار شود .به گزارش ايلنا ،محمد
رجبي ،سعيد تمجيدي و اميرحســين مرادي از بازداشتشدگان اعتراضهاي آبان
سال ۱۳۹۸هستند كه قاضي صلواتي اسفند سال گذشــته آنها را محاكمه و حكم
اعدامشان را صادر كرده بود و اوايل ديماه ديوان عالي كشور درخواست اعاده دادرسي
اين  3متهم را پذيرفت و دستور رسيدگي مجدد صادر كرد.

شوراي ۱۵نفره اصالحطلبان براي ۱۴۰۰

علي صوفي ،دبيركل حزب پيشــروي اصالحات گفت :بهاحتمال زياد در جلسه فرداي
شوراي هماهنگي ۱۵عضو حقيقي نهاد اجماعساز كه از ســوي كميته  ۵نفره انتخاب
شدهاند ،معرفي ميشوند .وي در پاسخ به اين سؤال كه اعضاي كميته ۵نفره چه اشخاصي

عنابستاني كيست؟

مكث

ســتاد كل نيروهاي مســلح وناجا بــه ماجراي
مجلس سيليزدن علياصغر عنابستاني ،نماينده سبزوار
بهصورت سرباز پليس راهور ورود كردند و وعده
پيگيري حقوقي ماجرا را دادند.
براســاس فيلمي كه در شــبكههاي مجازي دستبهدســت
ميشود ،سرباز راهوري كه خود را حامد اكبري معرفي ميكند
گاليهمندانه چند راننده اتوبوس را شــاهد ميگيرد كه آقاي
نماينده كه نامــي از او به ميان نميآورد ،بهصورتش ســيلي
زده و رانندهاش هم به او فحاشــي كرده است .او جلوي ورود
غيرمجاز خودروي دناپالس نماينده مجلس به خط بيآرتي
را گرفته بود.
در اين فيلــم تعــدادي از رانندگان خــط ويژه اتوبوســراني
صحبتهاي او را تأييد ميكنند و نســبت به گــره ترافيكي كه
بهخاطر سماجت نماينده براي عبور از خط ويژه در خيابانهاي
اطراف شــكل گرفته اعتراض ميكنند .اين فيلــم در كمتر از
يكســاعت از زمان بارگذاري در شبكههاي اجتماعي با سرعت
زيادي دست بهدست شــد و كاربران شــبكههاي اجتماعي با
برچسب ســرباز وطن به آن ورود كردند و علیاصغر عنابستاني،
نماينده ســبزوار را كه در فيلم شناسايي شــده بود آماج نقد و
ســرزنش قرار دادند .بهدنبال حساسيت افكار عمومي ستاد کل
نيروهاي مسلح و ناجا وارد ميدان شــدند و اقدام عنابستاني را
محكوم كردند .در سوي ديگر ميدان نيز اميرحسين قاضيزاده
هاشمي ،رئيس هيأت نظارت بر رفتار نمايندگان مجلس ،با بيان
اينكه حادثه درگيري نماينده مجلس شــوراي اسالمي با مأمور
راهور در هيأت نظارت بر رفتار نمايندگان در حال بررسي است،
گفت :پس از رســيدن گزارشها و ادعاهايي مبني بر درگيري
نماينده مجلس و يكي از ماموران پليــس راهور ،هيأت نظارت
بر رفتار نمايندگان پيگيريها را براي بررســي صحت و سقم و

چگونگي موضوع آغاز كرد .او به فارس گفت :با وجود پيگيريهاي
چندروزه ،گزارش نيروي انتظامي در اينبــاره هنوز به مجلس
ارسال نشــده اســت .در كنار نقد مجلس از نيروي انتظامي اما
امير دريادار رحيميپور ،رئيس اداره سرمايه انساني سرباز ستاد
كل نيروهاي مسلح درباره موضوع زد و خورد نماينده مجلس با
يكي از سربازان نيروي انتظامي خبر داد كه معاونت حقوقي ناجا
وارد عمل شده و در حال تنظيم شكايتي در اين خصوص است.
به گزارش ايسنا ،او با بيان اينكه از طريق دادگاه كاركنان دولت
به اين پرونده رســيدگي و تا به نتيجه رســيدن موضوع مسئله
بررسي خواهد شــد ،ادامه داد :فرض كنيم كه سرباز هم در اين
رابطه مقصر بوده باشــد ،لذا به هيچ عنوان هيچ فردي حق اين
را ندارد سربازي را كه در حال انجام خدمت است مورد ضرب و
شتم خود قرار دهد.

علياصغر عنابستاني 49سال دارد و از سبزوار به مجلس
يازدهم راه يافت .او به خاطر ادبيات تند و تيزش در نقد
حسن روحاني در شبكههاي اجتماعي شهره است .چنان
كه چندي پيش در توييتي خطاب به روحاني نوشــت:
«جناب رئيسجمهور! دهاندريدگي شــما را در انواع
فحشها كه نثار منتقدين كردهايد ديدهايم و فرومايگيتان
را در نسبت ناروا به ائمه اطهار براي نيل به مطامع سياسي
تجربه كردهايم!»...
يا در موردي ديگر باز هم روحانــي را خطاب قرار داد و
نوشت« :او آنقدر وقيح است كه ملت خويش را به مسخره
گرفته است! كشور به حال خود رها شده و مردم در تامين
مايحتاج خويش درماندهاند و زير خط فقر دســت و پا
ميزنند .رئيسجمهور در بند خط ريش خويش است! اف
بر تو باد كه ملتي را شرمنده كردهاي».
او در سال 84مسئول ستاد انتخاباتي محمود احمدينژاد
شد و بهدنبال پيروزي او ،مديركل امور اجتماعي استانداري
خراسان رضوي در دولت نهم و پس از آن معاون استانداري
اين استان شــد .او در دولت دهم فرماندار شهرستان
سبزوار بود و سپس به اســتانداري استان چهارمحال و
بختياري رسيد.

هستند؟ تصريح كرد :قرار شد خيلي روي اين موضوع اطالعرساني نشود ،چون اساس
اينكه چه كساني عضو اين كميته هستند ،مسئله مهمي نيست و مهم اين است كه اين
كميته بتواند ۱۵عضو حقيقي را مشخص كند و آن زمان اسامي ۱۵عضو حقيقي منتخب
اعالم خواهد شد .صوفي ادامه داد :بهاحتمال زياد در جلسه آتي شوراي هماهنگي ۱۵عضو
حقيقي نهاد اجماعساز كه از سوي كميته  ۵نفره انتخاب شدهاند ،معرفي ميشوند.

مردم نيازمند وحدت سران قوا هستند

عباسعلي كدخدايي ،سخنگوي شوراي نگهبان گفت :هركدام از قوا وظايف و اختياراتي
دارند كه قوه ديگر نبايد در آن دخالت كند تا تداخلي پيش نيايد كه منجر به بروز نگراني
شود .به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان ،او با اشاره به لزوم همدلي مجلس و دولت
در بررسي اليحه بودجه ،افزود :همدلي بين قواي سهگانه يكي از ضروريات كشور در
شرايط فعلي است و رهبر معظم انقالب تأكيد كردهاند كه همكاريهاي الزم در شوراي
سران قوا صورت گيرد .سخنگوي شوراي نگهبان تصريح كرد :مردم ما نيازمند وحدت
رويه و همدلي ميان سران قوا و دستگاههاي مختلف هستند و طبيعتا اگر هماهنگي
بيشتري باشد ،سود آن متوجه آحاد جامعه شده و مشكالت بسياري حل ميشود.

دیپلماسی
مذاكره پنهاني ايران و تيم بايدن
از شايعه تا واقعيت
عراقچي :هيچ قصدي براي تماس محرمانه
با دولت جديد آمريكا نداريم
درحاليكه وزير خارجه ايران روز چهارشنبه هفته قبل مذاكره پنهاني
بين ايران و تيم بايدن را تكذيب كرده بود ،مذاكرهكننده ارشد هستهاي
ايران هم تأكيد كرد كه ايران قصدي براي مذاكره با تيم بايدن ندارد.
به گزارش همشهری ،سيدعباس عراقچي در گفتوگو با «الرپوبليكا» در
پاسخ به اين ســؤال كه آيا تماسهاي محرمانهاي با دولت جديد آمريكا
داشتهايد ،گفت :خير .هيچ تماسي نداشتهايم و هيچ قصدي هم براي آن
نداريم .طبيعتا منتظريم كه كامال در پستهاي خود قرار بگيرند و متعاقبا
دست بهكار شــوند .فعال هيچ عالقهاي به هيچ تماس مستقيم نداريم و
فكر ميكنيم كه برجام قالب صحيحي است و گفتوگوها بايد در قالب
آن انجام شود .او درباره انتقال قدرت در آمريكا و حمله طرفداران ترامپ
به كنگره گفت :اكنون روشن شده است كه آنها هيچ حقي ندارند كه به
هيچكس در دنيا بگويند كه مشكالت سياسي در خانه خودشان را چگونه
حل كنند .معاون وزير امور خارجه ايران در پاسخ به اين پرسش كه بايدن
بهزودي بايد تصميم بگيرد با برجام چه بكند و تقاضاهاي شما كدام است،
افزود :درخواســت ايران واقعگرايانه بوده و عبارت است از اينكه آمريكا
تحريمها را بردارد و به توافق هســتهاي بازگردد .من آلترناتيو ديگري
نميبينم .ما با حسننيت مذاكره كرده و با حســننيت به برجام عمل
كرديم .ديگر نوبت دولت جديد آمريكاست كه اشتباهات دولت پيشين
را جبران كند .براي بازگشت به توافق هســتهاي ،بايد تمام تحريمها را
لغو كنند .ما آماده انجام تمام تعهدات ذيل برجام هستيم به شرطي كه
آمريكاييها هم به تعهدات خود عمل كنند و تحريمها را بردارند.
عراقچي درباره درخواست فرانســه و آلمان كه ميگويند موضوعات
جديد مانند موشــكهاي قدرتمند ايران نيز بايد در مذاكرات جديد
برجام گنجانده شود ،گفت :هيچ برجام پالس ،هيچ توافق جديد و هيچ
مذاكرات جديدی درمورد برجام وجود نخواهد داشت .موشكهاي ايران
تنها ابزار دفاعي مطمئن براي ايران هستند و در مورد اين مسئله هيچ
مذاكرهاي وجود ندارد .در مورد ديگر موضوعات ،همهچيز بستگي به اين
دارد كه برجام چگونه اجرا خواهد شد .در مورد امنيت خليجفارس اين
موضوعي است كه ميتواند بدون مداخالت خارجي ،موضوع گفتوگو
بين كشورهاي منطقه باشد .آذرماه عراقچي سفري به مسقط داشت
تا در نشست كميته مشورتهاي سياسي 2كشور شركت كند ،اما بعد
از اين سفر رسانههاي غربي مدعي شــدند در مسقط بين او و اعضاي
تيم بايدن مذاكرهاي در گرفته است .ادعاها درباره مذاكره بين ايران و
دولت جديد آمريكا در حالي است كه مقامات رسمي ايران در روزهاي
اخير ترجيح دادهاند حتي از مخاطب قرار دادن بايدن هم امتناع كرده
و پيامهاي خود را بهصورت غيرمستقيم از طريق رسانهها يا شبكههاي
اجتماعي منتقل كنند .در همين زمينه محمدجواد ظريف 2روز قبل
در مقالهاي در نشريه «فارن افرز» نوشت :ترك توافق هستهاي از سوي
اياالتمتحده ،يك چيز را ثابت كرد؛ اينكه امضاي وزير خارجه ايران از
امضاي رئيسجمهور مبســوط اليد اياالتمتحده وزن بيشتري دارد.
حتي اوباما هم نتوانســت از تصويب تمديد 10ساله قانون تحريمهاي
ايران در كنگره اياالتمتحده ممانعت كند كه اين نقض روشن همان
توافقي بود كه دولت او مذاكره كرده بود .بياعتنايي ترامپ به تعهدات
اياالتمتحده – او نه فقط توافق هســتهاي ،بلكه قطعنامه شــوراي
امنيت سازمان ملل متحد كه اين توافق را تأييد كرده بود را هم ناديده
ميگرفت – اين احساس را تقويت كرد كه اياالتمتحده يك شريك
غيرقابل اتكاست .او در بخشــي از اين مقاله كه بهصورت غيرمستقيم
بايدن را مخاطب قرار داده ،آورده است :پنجره فرصت براي دولت جديد
اياالتمتحده تا ابد بازنخواهد بود .ابتكار عمل صرفا بر عهده واشنگتن
است .گام نخســت دولت بايدن ،بايد تالش براي جبران – و نه تالش
براي سوءاستفاده – از ميراث خطرناك شكست حداكثري ترامپ باشد.
دولت بايدن ميتواند با حذف تمام تحريمهاي اعمالشــده از زمان به
قدرت رســيدن ترامپ ،تالش براي ورود دوبــاره و پايبندي به توافق
هستهاي سال  ،2015بدون تغيير مفاد آن كه حاصل مذاكرات مشقتبار
است را آغاز كند .چنين اقدامي ،موقعيتهاي تازهاي را براي صلح و ثبات
منطقه ما ميگشايد ».در همين رابطه محمدجواد ظريف ،وزير خارجه
كشورمان روز جمعه در توييتي نوشــت :دولت جديد اياالتمتحده با
انتخابي بنيادين روبهروست؛ يا ميتواند سياستهاي شكستخورده
اسالفش را در پيش بگيرد و به مسير پستانگاري به همكاري و حقوق
بينالمللي ادامه دهد يا ميتواند مفروضات شكستخورده را رد كرده
و مســير صلح و مودت را دنبال كند .درصورتي كه تا روز سوم اسفند
بايدن تحريمها عليه ايران را لغو نكند براســاس مصوبه مجلس ايران،
دولت ملزم به توقف اجراي پروتكل الحاقي و كاهش دسترســيهاي
آژانس بينالمللي انرژي اتمي خواهد بود .با استقرار دولت جديد در كاخ
سفيد رايزنيهاي دوجانبه درباره برجام آغاز شده است .در اين رابطه
محمدجواد ظريف ،وزير خارجه از فردا ســفري به چند كشور خواهد
داشت كه اگرچه محور اصلي آن تحوالت قرهباغ است ،اما برجام هم از
موضوعات مهم رايزنيهاي او با همتاي روس است .در سوي ديگر اميلي
هورن ،سخنگوي شوراي امنيت ملي آمريكا روز جمعه در بيانيهاي گفت
كه جيك ساليوان ،مشاور امنيت ملي دولت جو بايدن ،رئيسجمهور
آمريكا روز پنجشنبه تماسهاي تلفني با مقامات فرانسه ،آلمان ،انگليس
و ژاپن داشته است .طبق گفته هورن ،ساليوان در اين تماسها درباره
مسائل مربوط به چين ،ايران ،روســيه ،كرهشمالي و بيماري همهگير
كرونا با مقامات اين كشورها گفتوگو كرده است.

من كانديداي نظامي نيستم

رستم قاسمي ،رئيس اسبق قرارگاه خاتماالنبيا ،در پاسخ به اينكه فرض بر اينكه
شما بهعنوان كانديداي نظامي در انتخابات ۱۴۰۰شركت كنيد ،دولت نظامي
آينده چه رويكردي در قبال برجام خواهد داشت ،گفت :من فرد نظامي بهمعناي
فرمانده نيســتم .من در دوران جنگ هم كار رزمي مهندسي ميكردم .بعد از
جنگ هم كال در حوزه سازندگي كشور بودم .مقطعي هم در وزارت نفت بودم.
بعد از دولت دهم به سپاه برگشتم.
وزير اسبق نفت در گفتوگو با برنا افزود :نظاميان بهخصوص بچههاي سپاه نه
دانشكده افســري رفتهايم و نه دوره آكادميك ديدهايم .چند روز پيش در يك
گردهمايي در برج ميالد دختر شــهيد ســليماني نامهاي را كه پدرش براي او
نوشته بود ،خواند .او نوشته بود كه من فكر نميكردم روزي نظامي بشوم .فكر
نكنيد كه پدرتان اينجا آمده تا آدم بكشــد .ما هم اينطور بوديم .ما روز اولي كه
آمديم هيچ دوره نظامي نديديم .كار من ،مهندسي و عمراني بود و از روز بعد از
جنگ در كار سازندگي كشور بودم و بعد هم به وزارت نفت رفتم و امروز هم كار
اقتصادي انجام ميدهم.
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گفتوگو
گفتوگو با معاون هماهنگي و امور مناطق شهرداري درباره
تدوين برنامه دخل و خرج سال آينده تهران

آغاز ماراتن شورا براي بررسي بودجه
تهران 1400

امســال با همه ســختيها و
زينب زينالزاده
البته شــاديهاي كمرنگش در
خبرنگار
حال تمام شــدن اســت و بهار
1400پيشرويمان قــرار دارد .آمدن بهــار ،نويدبخش قرن
جديدي است كه ميتواند آغازي دوباره باشد براي زندگي بهتر
در كالنشهر تهران .با همين رويكرد ،شهرداري تهران ،نگاه
متفاوتي به برنامههاي فرهنگي ،اجتماعي ،خدماتي ،ترافيكي
و حتي عمراني داشته است و براي تحقق برنامههاي پيشبيني
شده ،ســند بودجه 1400را با افزايش 23درصدي روي عدد
37هزار ميليارد توماني تدوين کرده است؛ سندي كه پيروز
حناچي ،شهردار پايتخت آنرا امروز به رئيس شوراي اسالمي
شــهر تهران ارائه ميدهد .بهگفته مصطفي سليمي ،معاون
هماهنگي و امور مناطق شهرداري تهران ،بودجه سال آينده
پس از احصای نيازهاي مــردم در حوزه اجتماعي و فرهنگي،
شهرداريهاي مناطق ،معاونتها و ســازمانهاي مرتبط با
شهرداري پيشبيني و تدوين شده است .براي كسب جزئيات
بيشتر بودجه 1400گفتوگوی همشهري با مصطفي سليمي،
معاون امور مناطق شهرداري تهران را بخوانيد.
براساس قانون ،ســند بودجه بايد
تا آخر د يماه به شوراي شهر ارائه
ميشد .چرا اين كار با تأخير 5روزه
انجام شد؟

تدوين بودجه تكليفي است بر گردن
شهرداري و شوراي شــهر و مديريت
شهري همواره تالش كرده اين تكليف را به نحو احسن انجام دهد تا
حقي از شهروندان ضايع نشود .براي تدوين سند بودجه 1400ابتدا
الزامات از سوي شوراي شهر تهران در 5محور كه عبارتند از :اول،
ارتقا و بهبود تابآوري شــهر در برابر خطرات ناشي از بحرانهاي
طبيعي ،شيوع و همهگيري كرونا و كاهش آسيبهاي اجتماعي،
دوم :ارائه خدمات پايدار و باكيفيت بهمنظور نگهداشــت شــهر
و تأمين نيازهاي شــهروندان با تأكيد بر هوشمندســازي ،اصالح
فرايندها و بهبود روشها ،ســوم :توجه به عدالت در توزيع منابع و
توجه به مناطق و محالت كمتر توسعهيافته ،چهارم :جهتدهي به
منابع براي تكميل پروژههاي نيمهتمام شهري اولويتدار و پنجم:
بهبود كيفيت زندگي شــهروندان از طريق توجه به توسعه محلي
با اجراي پروژههاي محلي بهمنظور رفع مشكالت محالت ،بر اين
اساس و برحسب وظيفه از مديران شــهري مناطق ،سازمانها و
معاونتهاي مختلف درخواســت كرديم تا نيازها و مسائل خود را
احصا و اولويتبندي كنند .در نهايت طي جلسات مكرري كه گاها
شبانهروزي هم بود ،سند بودجه تدوين شد.
اين روال هر سال است؟

امسال بهدليل شــرايط كرونايي و كاهش هزينههاي شهرداري و
افزايش پرداختها ،شرايط متفاوت بود .درحقيقت نميتوانستيم
ميزان بودجه را با توجه به شرايط اقتصادي پيش آمده يكباره 5برابر
افزايش دهيم و از سوي ديگر هم بايد مبلغ پيشنهادي بهگونهاي
ميبود تا بتوانيم هم به خدمترســاني ادامه دهيــم و هم هزينه
نيروها را پرداخت كنيم .متعادل كردن اين شرايط زمانبر بود و از
اينرو با چند روز تأخير سند به شوراي شهر ارائه شد.
بودجه پيشبيني شده براي تهران 1400چقدر است؟

سند بودجه در اختيار اعضاي شوراي شهر تهران قرار گرفته است
و احتمال تغيير آن وجود دارد ،اما مبلغ پيشنهادي حدود 37هزار
ميليارد تومان است.
قرار بــود بودجه 1400اجتماعيتر شــود .آيا اين
رويكرد در تدوين اسناد رعايت شده است؟

در تدوين سند بودجه  ،1400شهرداري تهران تالش كرده براساس
اولويتبنديهاي انجام شــده و با توجه به الزامات سهم هر يك از
حوزهها ،معاونتها ،سازمانها و حتي مناطق را مشخص كند ،اما
بهطور كلي 40درصد بودجه سال آتي به نگهداشت و هزينههاي
جاري اعم از پرداخت دستمزد نيروها اختصاص دارد و 60درصد
هم مربوط به هزينههاي عمراني و توسعهاي و سرمايهاي است.
سهم مناطق از بودجه 1400چگونه مشخص ميشود؟

بودجه مناطق براساس موقعيت و تعداد نواحي مشخص ميشود.
بهطور مثــال ،بودجه منطقهاي كه 2ناحيــه دارد با منطقهاي كه
10ناحيه دارد ،قطعاً يكي نيست يا بودجه در منطقهاي كه بوستان
بزرگي چون چيتگر در آن قرار گرفته با مناطق مركزی كه چنين
ظرفيت جنگلي ندارند ،حتماً يكسان و برابر نيست و نخواهد بود.
البته ســال آتي بودجههاي اختصاصي نواحي هم پيشبيني شده
است.
آيا در بودجه 1400پروژه عمراني جديدي براي تهران
پيشبيني شده است؟

در بودجه سال آينده 3اولويت وجود دارد؛ اولويت اول نگهداشت
شهر و دســتمزد نيروها ،اولويت دوم اتمام پروژههاي نيمهكاره و
اولويت سوم هم اجراي پروژههاي جديد كه ضروري هستند.
منظور از پروژههاي ضروري چيست؟

با توجه بــه پروژههاي اولويتدار و توســعه محلــي ،آنچه مورد
درخواست شــهروندان بوده محقق شده اســت؛ بنابراين در سال
جديد پروژهاي عملياتي ميشود كه مورد توافق شهرداري و شوراي
شهر باشد و آنچه مشخص است هر دو روي پروژه توسعه مترو توافق
دارند و سال آينده ساخت ايستگاه ،حفر تونل و ايجاد خطوط جديد
مترو در اولويت كار مديريت شهري قرار دارد.

شهر
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آغاز مرحله ششم «مميزي امالك» شهر با حضور شهردار تهران بعد از  10سال

مميزي امالك براي توزيع
عادالنه خدمات شهري

شهردار تهران :براي ششمين مرحله مميزي امالك ،نيروي جديدي در شهرداري استخدام نميشود .عكس :همشهري /منا عادل

محمد سرابي

خبرنگار

بعد از نزديك يكدهه ،امالك
گزارش مختلف شهر تهران «مميزي»
خواهــد شــد .در مميــزي
اطالعاتــي بهدســت ميآيــد كــه مبناي
برنامهريزيهاي شهري و به روز شدن بانك
اطالعات امالك شهر ميشود .آخرين مميزي
در سال 1390به پايان رسيد و در اين مدت
اطالعات امالك پايتخت بهروز نشده است.
امسال شهرداري تهران اين پروژه را با هزينه
كمتر و بدون جذب نيروي انساني جديد آغاز
كرد تا در مدت زمان باقيمانده تا پايان سال
بخشــي از كار در امالك غيرمسكوني شهر
انجام شود .مميزي باعث اصالح و تكمیل بانك

اطالعات امــاك و جانمايي آنها ميشــود.
همچنين باشناسايي اراضي باير و همينطور
مشاغل موجود به برنامهريزي كمك ميكند.
شهردار تهران در نشســتي كه به مناسبت
آغاز مرحله ششم مميزي امالك تهران انجام
شد ،گفت« :با توجه به سرعت تغييرات شهر
كه از ميزان و حجم پروانههاي صادر شــده
مشــخص ميشــود ،نياز به اطالعات بهروز
داريم تا تصميمگيري و تصميمسازي بهتري
انجام دهيم ».پيــروز حناچي افزود« :اينكه
بايد هر 5سال مميزي انجام شود به اين معنا
نيست كه بايد 5سال طول بكشد .مميزي بايد
بهگونهاي باشــد كه اطالعات قبلي را بهروز
كند و بتوان از آنها اســتفاده كرد .هرقدر كه
اين اطالعات بهروزتر و با دقت بيشــتري به
ما برسد به تصميمگيري كمك ميكند .اين

از تبلتهاي غيركاربردي دوره پيش تا كاهش نيروهای اين دوره
ششــمين دوره مميزي تفاوتهايي با دوره پيش از خود دارد كه در زير به برخي از آنها اشاره
شده است.
دوره پنجم (از سال 1386تا :)1390
1200نفر بهعنوان «مميز» در شهرداري استخدام شدند.
نفرات استخدامي پس از پايان مميزي در بخشهاي مختلف شهرداري پراكنده شدند و ديگر
نميتوان از آنها براي مرحله جديد استفاده كرد.
براي نيروها 700تبلت700 ،متر ليزري و 500رايانه خريداري شده بود كه آنها هم ديگر قابل
استفاده نيستند.
دوره ششم:
200نيروي دفاتر خدمات الكترونيك با 250تبلت و 200متر ليزري براي انجام كار ميداني بهكار
گرفته ميشوند.
100نفر از شاغالن ادارات و مناطق شهرداري به دفاتر خدمات الكترونيك كمك خواهند كرد.
تفاوت ديگر اين دوره با دوره پيشين اين است كه قبال اطالعات ناشي از مميزي در پايان دوره
منتشر ميشد كه چند سال طول ميكشيد و در عمل ارزش اجرايي دقيق نداشت .در دوره ششم
استفاده از فناوريهاي جديد و طراحي الگوهاي ثبت اطالعات به شكلي است كه اطالعات10 ،روز
بعد از «برداشت» قابل استفاده باشد.
هر مميز روزانه 15واحد كار دارد و انجام آنها از طريق مكانياب رصد ميشود.
هويت اين نيروها با جليقه ،كارت و همينطور از طريق تماس با سامانه 137قابل اثبات است.
مرحله مميزي

تعداد امالك ارزيابي شده

چهارم

2ميليون واحد ملك

پنجم

3ميليون واحد ملك

ششم

4ميليون و 700هزار واحد ملك مميزي ميشوند (پيشبيني)

اقدام بايد بهگونهاي طراحي شــود كه ما در
فرايندهاي بعدي كار ميداني كمتري داشته
باشيم ».شهردار تهران اضافه كرد« :مميزي
امالك اين دوره خصيصههاي ويژهاي دارد؛
نخست اينكه كار از طريق دفاتر خدمات انجام
شود .اين از يكسو براي خود دفاتر خدمات
كه حاال كار كمتري به آنها ارجاع ميشــود،
مفيد است و از سوي ديگر ما هم نيروي اضافه
براي اين كار جذب نميكنيم ،بلكه از افرادي
كه آموزشديده هستند و با اطالعات مرتبط
در مناطق كار كردهاند ،اســتفاده ميكنيم.
اميدوارم شركت فناوران (مجري طرح) كاري
كند كه اين هدف به نتيجه برسد».
او دربــاره مخاطبان اطالعــات توليدي در
مميزي امالك گفــت« :ايــن دادهها براي
بسياري از دستگاههاي همكار ما مثل وزارت
راه و شهرسازي مورد استفاده قرار ميگيرد.
آنچه در اين ماموريت مهم اســت اول تكريم
مالكاني است كه با آنها روبهرو هستيم و دوم
اطمينان از اينكه اطالعات دريافت شده همان
چيزي باشد كه درج ميشود».
او يادآوري كرد« :در سال 47امكاناتي مانند
جيپياس و سامانههاي نقشهبرداري فعلي
وجود نداشــت؛ بنابراين تمام تالش ما بايد
درج اطالعات دقيق باشــد تا همان چيزي
كه در سطح شهر اتفاق ميافتد در سامانهها
درج شــود .از دفاتر خدمات الكترونيك هم
ميخواهم ايــن كار را بهصورت يك فرصت
ببينند ».بهگفته شهردار ،قرار است ۶۰درصد
امالك تجاري موجود تهــران مورد توجه
قرار بگيرد و در مرحله بعد همه پالكهاي
مســكوني كه نزديك يك ميليون پارسل
(پالك) است ،مورد توجه قرار ميگيرد.
حناچی گفت :ممیزی امالک شــهر تهران
کار بسیار بزرگی است و مطمئنا در کیفیت
زندگی شهر و تصمیم سازی و اقدامات تاثیر
دارد .شــهردار تهران همچنیــن در جمع
خبرنگاران و در پاسخ به سوالی درباره تاثیر
ممیزی در تعیین عادالنه عــوارض گفت:
«کســب اطالعات به روز از اهداف ممیزی
اســت و این اطالعات پایه اخذ عوارض قرار
خواهد گرفت؛ زیرا نوع کاربری امالک ،زمان

اولويت امالك تجاري
رئيس ســتاد عالي مميزي امالك مرحله ششم و مجري طرح ميگويد:
«شهريور امســال موضوع تامين نيرو براي مميزي مطرح شد .يكي از
پيشنهادها اين بود كه نيروهاي جديد استخدام شوند ،اما بهدليل اينكه
نيروهاي مرحله پنجم بعد از جذب و پايان مميزي ،وارد بخشهاي ديگر
شده بودند و شهرداري هم با انباشــت نيرو روبهروست ،اين كار انجام
نميشود .بعد از آن برونسپاري پيشنهاد و تصميم گرفته شد كه دفاتر
خدمات شهر اين كار را انجام دهند .براي نيروها يونيفورم ،تبلت همراه
نرمافزار ويژه و مترليزري خريده خواهد شــد ».يداهلل كاظميگلباغي
درباره مدت زمان پروژه ميگويد« :برنامه زمانبندي به شكلي است كه
هر سال 20درصد امالك شهر مميزي شود و بعد از 5سال به پايان برسد .با
توجه به بهرهمندي سازمانها و نهادهاي درونسازماني و برونسازماني،
دورنماي مميزي اين است كه عمليات تبديل به مجموعه بهروز اطالعات
شهري شــود كه بالفاصله كوچكترين تغييرات را در سامانه منعكس
و بر مديريت شــهري اثرگذار باشــد ».او ميافزايد« :سال بعد بهدليل
برگزاري انتخابات رياستجمهوري 1400اجراي مميزي تا حدي دشوار
ميشود و اميدواريم كه بخش زيادي از آن در سال 1399انجام شود .تا
پايان سال حدود 40روز كاري مفيد داريم ،اما در فاز اول بهدليل شيوع
كرونا نميتوانيم وارد امالك مسكوني شــويم؛ به همين دليل 11منطقه
كه 65درصد تراكم غيرمســكوني تهران را دارد ،انتخاب شده است».
كاظمي با اشاره به شناسايي راستههاي تجاري در اين 11منطقه ميگويد:
«راســتههاي تجاري اولويت دارند و با همكاري مناطق و اداره درآمد و

ساخت و کیفیت آن در عوارض تاثیر دارد».
تمركز بر راستههاي تجاري

اولين مرحله مميزي تهران در سال 1347و
آخرين آن در سال 1386شروع شد؛ طرحي
كه تا ســال 1390طول كشيد .اگر هر دوره
مميزي مطابق برنامه پيــش ميرفت ،بايد
تا حاال 10مرحله اجرا ميشــد ،اما اكنون
در مرحله ششــم آن قرار داريم .اين مرحله
نيز بايد در ســال 96اجرا ميشد ،ولي عقب
افتاد .در آبان 98شهردار دستور آغاز كار را
داد و 3بخش ستاد عالي ،ستاد اجرايي و ستاد
منطقهاي تشكيل شــد ،اما انتشار بيماري
كرونا همه برنامهريزيها را به هم زد .امسال
نيز مميزي بيشتر در ساختمانهاي تجاري
اجرا ميشــود تا ورود مأموران به خانههاي
مسكوني ،خطر انتقال كرونا را بيشتر نكند.
مناطق يك تا 8و مناطــق 12 ،11و 22در
ششمين دوره مميزي امالك مورد بازديد
قرار ميگيرند .در اين مناطق كه 65درصد
تراكم غيرمسكوني تهران را بهخود اختصاص

دادهاند114 ،راســته انتخاب شده است كه
ميزان امالك تجاري در آنها بيشــتر است.
از 5بهمنماه كار مميــزي تهران با 100نفر
آغاز ميشود.
ايمني ساختمانها؛ هدف ديگر طرح

معاون معماري و شهرسازي شهرداري تهران
نيز در اين نشست با اشــاره به اينكه مبناي
برنامهريزي براي شــهر ،داشتن اطالعات
كافي اســت ،گفت« :در دهه ۴۰شمســي
قوانين مؤثري در مجلــس وقت به تصويب
ي مكلف شد برنامه توسعه
رسيد كه شهردار 
و عمران داشته باشد و ابزار آن مميزي امالك
بود .قانون ديگر هم اين بود كه براي تامين
هزينه اين نوسازي بايد عوارض مصوب شود.
اگر اين دو گام بهدرستي تداوم پيدا ميكرد،
بخش بزرگي از مشكالت شهري رفع ميشد
و امروز شاهد نتايج مثبت آنها بوديم».
عبدالرضــا گلپايگاني گفت« :متأســفانه
موضوع عوارض نوســازي حدود 40ســال
پيش دچار تحوالتي شــد و قــدرت و قوت

مقدمات توافق خريد 1000دستگاه اتوبوس براي تهران فراهم شد
مديرعامــل ســازمان ســرمايهگذاري و
حملونقل مشــاركتهاي مردمي شــهرداري تهران
اعالم كرد مقدمات سرمايهگذاري 20هزار
ميليارد تومانــي و توافق خريد هزار دســتگاه اتوبوس
فراهم شده است.
به گزارش همشهري ،شــكراهلل بنار در تشريح گزارش
اقدامات اين ســازمان در ســالجاري ،گفت« :بالغ بر
20هزار ميليــارد تومان قــرارداد ســرمايهگذاري در
شــهر تهران آنهم در شــرايط تحريــم و كرونا منعقد
شــده و به مرحله اجرا ميرســد .تنها در يــك نمونه
11هزارو700ميليارد تومان قرارداد سرمايهگذاري در
بخش خصوصي مربوط به هتل تاو و كوهســتان منعقد
خواهد شد ».او ادامه داد« :البته قراردادهاي باالي يك
هزار ميليارد تومان بايد به تأييد شــوراي اسالمي شهر

تهران برســد كه در اين خصوص نيز متن اين قرارداد را
براي شورا ارسال كرديم و به انتظار تأييد نهايي شوراي
محترم شهر تهران هستيم.
از طرفي در شهرآفتاب در تالش هستيم بهميزان 11هزار
ميليارد تومان ســرمايهگذاري انجام دهيم كه در حال
بازنگري در فراخوان مجدد براي جذب ســرمايهگذاران
هستيم».
بنــار در ادامــه صحبتهايش گفت« :در ســالجاري
براساس تكاليفي كه از سوي شوراي محترم شهر تهران
تدوين و تصويب شده 7400ميليارد تومان مجوز فروش
داريــم؛ 3400ميليارد تومان در قالــب بودجه و 4هزار
ميليارد تومان براي خط 10مترو ،اين در حالي است كه
در سال گذشــته كه برابر با كل دوران تاسيس سازمان
ســرمايهگذاري بوده اســت ،تنها 1200ميليارد تومان

نصب مانيتورهاي هشدار در كوهستان
مانيتورهاي اطالعرساني و هشدار شرايط جوي تا پايان بهمنماه در ورودي
مديريت
بحران كوهستاني مناطق  5 ،2 ،1و  22تهران نصب ميشوند.
بهگزارش همشهري ،نصب 10دستگاه به همت سازمان پيشگيري و مديريت
بحران شهر تهران و با هدف كاهش مخاطرات ناشي از شــرايط جوي كوهستانها انجام
ميشود .رضا كرمي محمدي ،رئيس سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران گفت
كه شــهرداري تهران هيچگاه در مورد حوادثي كه در كوهستان رخ داده است مسئوليت
قانوني نداشــته و تمام اقداماتي كه تاكنون از ســوي مديريت شــهري و خاصه سازمان
پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران صورت گرفته داوطلبانه بوده است« :درپي وقوع
حادثه اخير سقوط بهمن در ارتفاعات پايتخت ،اين سازمان به صالحديد شهردار تهران
موظف به نصب مانيتورهاي اطالعرساني و هشدار در مبادي ورودي كوهستان شده است
كه اين كار تا پايان بهمن به اتمام ميرسد».
بهگفته كرمي محمدي ،تكميل ايــن پروژه ميتواند هنگام بارش بــرف ،نياز پايتخت را
به مكانيسمهاي اجرايي هشدار و جلوگيري از ورود به كوهســتان از مبادي داخل شهر
برطرف كند .به اين ترتيب ،ميتوان بموقع هشدارهاي الزم را متناسب با تغييرات جوي در
خصوص كوهستان ارائه داد و از رخداد حوادثي ناگوار جلوگيري كرد.

شهرسازي شناسايي و تا پايان سال بررسي ميداني آنها انجام ميشود.
براي مالهاي بزرگ تجاري نيز گروههاي ويژه 16نفره انتخاب شدهاند».
اما شــهروندان چطور ميتوانند از هويت ماموراني كــه به امالك آنها
مراجعه ميكنند ،اطمينان پيدا كنند؟ رئيس ستاد عالي مميزي امالك
مرحله ششم ميگويد« :براي اينكه موديان بتوانند نيروها را احراز هويت
كنند از كدهاي كيوآر استفاده ميشود و برنامههايي براي احراز هويت با
ارسال پيامك هم داريم ».او ميافزايد« :براساس پروندههاي مرحلههاي
گذشته پيشبيني ميشود كه در 20درصد امالك شاهد تخلف باشيم؛
البته تخلفات عمده شامل ايجاد تغييرات فاحش شامل توسعه بنا و تغيير
كاربرد اساسي يا تغيير وضعيت از زمين به ملك است .اين گزارشها در
چند مرحله به بازرسي منطقه ارسال و بعد به شهرسازي نواحي فرستاده
شده و براي صحتســنجي آنها بازديدهاي تصادفي انجام ميشود».
كاظمي ميگويد« :ســال آينده تمام 22منطقه درگير كار ميشــوند؛
بنابراين بايد هماهنگيهاي الزم از اكنون انجام شــود؛ بهعنوان مثال
مناطق شهرداري بايد كالنتريها را در جريان بگذارند تا اگر حين اجراي
طرح ،حاشيهاي ايجاد شد ،مسئوالن نيروي انتظامي از نحوه انجام كار
مطلع باشند ».هدف از انجام مميزي در كنار بهروزرساني بانك اطالعاتي
اين است كه درآمد قانوني و سالم براي شهرداري فراهم شود .تاكنون در
4ناحيه شهرداري كار مميزي بهصورت محدود انجام و 7ميليارد تومان
عوارض براي شهرداري محاسبه شده است .در شرايط مالي كنوني مميزي
ميتواند بخشي از مشكالت مالي اين نهاد را حل كند.

پروژه به فروش رفته اســت ،اما ما در يكســال قريب
به 8هزار ميليارد تومان مجوز فــروش داريم كه در اين
راستا نيز حركت كردهايم و بهزودي تا قبل از پايان سال
خبرهاي خوبي به گوش خواهد رسيد».
او تأكيد كرد« :اقدام ارزنده ديگر اين سازمان آزادسازي
پروژه فاز 2ميالد بوده است .قريب 10سالي ميشد كه
اين پروژه فريز شده و در دست شريك قرار داشته و هيچ
بهرهبرداري از آن نشده بود و تنها اقدام ايجاد گود بزرگي
بود كه مدتها به دغدغه مديريت شهري تبديل شده بود
اما ما توانستيم با پرداخت هزينههاي شريك ،اين پروژه
را آزادســازي كنيم و امروز 4.5هكتار زمين در يكي از
مرغوبترين موقعيتهاي تجاري در سطح تهران آماده
سرمايهگذاري داريم كه حتي چند سرمايهگذار داخلي
و خارجي نيز براي آن اعالم آمادگي كردهاند».

ابتدايي آن كاهش پيدا كرد ».او تأكيد كرد:
«تفاوتهايــي كه مميزي در دوره ششــم
دارد ،مفصلتر شدن آيتمها و بررسي ايمني
ســاختمانها مخصوصا درباره آتشسوزي
اســت .موضوع ديگر كاهش هزينههاست
و با رويكرد مديريت شــهري براي كاهش
هزينهها ،نه نيرويي به بدنه مديريت شهري
اضافه ميشود و نه بهدنبال هزينههاي گزاف
هستيم .هماكنون ما چندين مرحله كنترل
كيفيت درنظر گرفتهايم كه با اتكا به نيروهاي
خارج از سازمان شــهرداري انجام ميشود
و اين نيروها بهدليل تجربه در زمينه صدور
پروانه مهارت كافــي دارند .نياز به نيروهاي
چابك با توان فنــي و مهندســي كافي از
مهمترين داليل تأخير در اجراي مميزي بود.
اميدواريم اطالعاتي كه جمعآوري ميشود
در زمينه طرح تفصيلي نيز مورد استفاده قرار
گيرد ».در پايان اين مراسم كه در ساختمان
مركزي شهرداري تهران برگزار شد ،شهردار
تهران تمبر يادبود ششمين مرحله مميزي
امالك تهران را مهر كرد.
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تداوم بحران تامين سوخت

دبير انجمن صنفي كارفرمايان صنعت ســيمان در گفتوگو با همشهري از
تداوم فشار مشكالت تامين ســوخت بر خطوط توليد كارخانههاي سيمان
خبر داد و گفت :با وجود مصوبه 14ديماه هيأت وزيران مبني بر تعيين نرخ
مازوت مطابق با قيمت گاز كه 27ديماه با امضاي معاون اول رئيسجمهوري
براي اجرا ابالغ شده است ،هنوز وزارت نفت اين مصوبه را به شركت پااليش
و پخش ابالغ نكرده و در نتيجه كارخانههاي ســيمان در زمينه مابهالتفاوت
نرخ گاز و مازوت طلبكار هستند .عبدالرضا شيخان ،افزود :اين در حالي است
كه قطع برق موجب شــده تا عالوه بر تعطيلي خطوط كلينكر ،كارخانههاي
سيمان حتي قادر به تحويل سيمان توليد شــده نباشند و در نتيجه اكنون
با كمبود سيمان در بازار مواجه هســتيم .بهگفته او توليدكنندگان سيمان
هر سال با توجه بهكار كارشناسي و قيمت تمام شــده ،درخواست افزايش
قيمت را ميكنند اين در حالي است كه سيمان جزو گروه كااليي 3و خارج
از شمول قيمتگذاري دولتي است و اين تعيين نرخ با نظر سازمان حمايت
صورت ميگيرد .شــيخان با بيان اينكه اين شــيوه قيمتگذاري مشكالت
توليدكنندگان را تشديد كرده و ســازمان حمايت در آناليز قيمت تمامشده
مثال تامين قطعات براي جايگزيني را قبول نميكند ،افزود :سركوب قيمتها
موجب لطمه زدن به توليد شده است.
كشف قيمت سيمان در بورس

دبير انجمن صنفي كارفرمايان صنعت سيمان با تأكيد بر ضرورت آزادسازي
و كشف قيمت ســيمان در بورس به جاي شيوه كنوني قيمتگذاري توسط
ســازمان حمايت گفت :حدود 32كارخانه ســيمان در بورس هستند كه با
بررسي صورتهاي مالي آنها ميتوان ميزان ســود اين كارخانه را از بورس
استخراج كرد؛ سودي كه اكنون به كمتر از 10درصد رسيده است .شيخان،
افزود :اين در حالي اســت كه همواره در فصول ســرد ســال با قطعي برق
هزينههاي سرويس و نگهداري دستگاههاي توليد سيمان افزايش مييابد كه
منجر به رشد هزينه تمامشده توليد سيمان ميشود .با توجه به اينكه ميزان
كنوني توليد سيمان بيش از نياز بازار داخلي و صادرات است ،بايد قيمت اين
محصول صنعتي واقعي و آزاد شــود .او افزود :با اين شيوه امكان بازاررساني
بهتر با جابهجايي ســيمان از مراكز توليد به مراكزي كه نيازمند اين كاالي
صنعتي هستند فراهم شده و نهتنها قيمت خرده فروشي آن افزايش نمييابد
بلكه سود معقول كارخانههاي سيمان نيز تامين ميشود .شيخان با انتقاد از
قيمتگذاري دستوري سيمان ،گفت :چرا بايد قيمت سيمان سركوب شود
و هيچ عدالتي در هزينه توليد و فروش اين كاال وجود نداشته باشد؟ راهكار
خروج صنعت سيمان از بن بســت كنوني آن است كه قيمتها آزادسازی و
اين محصول در بورس كاال عرضه شــود .او افزود :اكنون ظرفيت 87ميليون
تن سيمان در كشــور وجود دارد اما توليد سيمان طي 9ماهه امسال حدود
52ميليون و 500هزار تن بوده كه حدود 49ميليون تن براي تامين نياز بازار
داخلي و سه ميليون تن براي صادرات اختصاص يافته است .شيخان با بيان
اينكه مصرف ساالنه داخلي سيمان حدود 60ميليون تن و نياز به صادرات اين
كاال 7تا 8ميليون تن صادرات است ،افزود :با كشف قيمت سيمان در بورس هم
مصرفكننده زيان نميكند و هم كارخانه ضرر نميدهد .اين در حالي است
كه اكنون كمبود سيمان موجب افزايش قيمت آن در بازار آزاد شده و همانند
هر كاالي ديگري براي تعادل بازار بايد عرضه و تقاضا متعادل باشد اما اكنون
مشكالت تامين انرژي نيز كارخانههاي سيمان را با مشكل مواجه كرده است.
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کاهش سهم حمل و نقل در سبد هزینه خانوار

موز و توت فرنگي ،گرانترين
و هندوانه ارزانترين ميوههاي ميادين

وزارت کار از افزایش کرایه حمل و نقل عمومی دفاع میکند

وزارت تعاون ،كار و رفاه
گزارش
اجتماعــي از افزايــش
كرايــه حملونقــل
عمومي در كشور بهويژه
كرايه تاكســيها دفاع ميكنــد و ميگويد:
افزايش كرايهها باعث افزايــش قدرت خريد
2.2ميليون نفر شــاغل در بخش حملونقل
عمومي ميشــود .به گزارش همشهري ،اين
دفاع وزارتخانه يادشــده براساس يك گزارش
آماري از سهم هزينههاي حملونقل در سبد
هزينه خانوارهاي ايراني بيرون آمده و با دفاع
قاطع از افزايش قيمت كرايهها در حملونقل
عمومي نشان ميدهد كه سهم هزينه خدمات
حملونقــل از كل هزينه يك خانوار شــهري
در تمامــي دهكهاي درآمدي به اســتثناي
شــهروندان داراي ســطح درآمدي متوسط
رو به باال در سال گذشته نسبت به سال قبل آن
كم شده است.
وزارت كار ميگويد :سهم هزينه حملونقل از
هزينه كل خانوارهاي شهري در سال گذشته
در تمامي دهكهاي درآمدي به جز دهكهاي
ششم و هشتم (اقشار متوسط رو به باال) نسبت
به سال 97كمتر شــده و سهم هزينه خدمات
حملونقــل در دهكهاي درآمــدي كمتر از
2درصد بوده اســت .اين وزارتخانه ميگويد:
افزايش هزينه خدمات حملونقل فشار چنداني
بر خانوارها وارد نميكند و بهدليل سهم كوچك
اين هزينههــا حتي بــراي خانوارهاي دهك
درآمدي پايين يعني يكــم و دوم ،ميتوان با
اطمينان بيشتري از افزايش كرايه حملونقل
وسايل عمومي خصوصا تاكسي دفاع كرد.
مردم تحمل افزايش كرايه را دارند

اين گــزارش به صراحــت عنــوان ميكند:
بهنظر ميرســد خانوارهاي شهري در تمامي
دهكهــاي درآمــدي از فقير تا متوســط و
ثروتمند ،ظرفيــت پذيــرش افزايش قيمت
حملونقل را بــا توجه به ســهم پايين آن در
كل ســبد هزينه خانوارهاي شــهري را دارد.
افزون بر اينكه در بخش حملونقل زميني در
ســال 98حدود 2.2ميليون نفر اشتغال دارند
كه 9.1درصد از كل شــاغالن كشور را شامل
ميشود و افزايش كرايهها باعث تقويت قدرت
خريد اين افراد هم خواهد شد.
سهم تورم حملونقل در جابهجايي آدمها

نبــض تــورم در آمد و شــد شــهروندان در
يك بازه زماني 8ســاله نشــان از تندتر شدن
هزينه حملونقل در كشــور شده بهنحوي كه

گــزارش وزارت تعاون ،كار و رفــاه اجتماعي
نشان ميدهد متوســط هزينه حملونقل در
خانوارهاي شــهري طي ســالهاي 1390تا
1397رونــدي افزايشــي داشــته و از حدود
12ميليون ريــال در ســال 1390به حدود
37ميليون ريال در ســال 1397رسيده و در
سال 1397متوســط هزينه حملونقل 3برابر
مقدار آن در سال 1390بوده است .اين گزارش
ميگويد :روند افزايشــي ميانگين حملونقل
خانوارهاي شهري در ســال 98نهتنها متوقف
شــده بلكه 8دهم درصد كمتر از ســال قبل
بوده و به 36.7ميليون ريال رســيده اســت.
افزون بر اين ميزان متوسط هزينه حملونقل
در خانوارهاي روســتايي طي سالهاي 90تا
98روندي افزايشــي را تجربه كرده و از حدود
8ميليون ريال در سال 90به 25ميليون ريال
در سال 98رسيده كه رشدي 3برابري را نشان
ميدهد .وزارت كار گزارش ميدهد كه سهم
هزينــه حملونقل از كل هزينــه خانوارهاي
شهري طي سالهاي92تا 96صعودي بوده و
پس از آن روندي كاهشــي داشته و بيشترين
كاهش در ســال 97و  98به ميزان 1.7درصد
بوده اســت .اين در حالي است كه خانوارهاي
روستايي ايران شــاهد افزايش مستمر سهم
هزينههاي حملونقل در سبد هزينههاي خود
بوده و تنها در سال 98اين سهم حدود 6دهم
درصد افت كرده است.

تورم حملونقل بين دارا و ندار

مقايسه ســهم هزينههاي حملونقل در بين
خانوارهاي شــهري ايران براساس دهكهاي
درآمدي طي سالهاي 90تا 98نشان ميدهد
كه ســهم اين هزينهها همــواره از دهك اول
(كمدرآمدتريــن) بــه ســمت دهــك دهم
(پردرآمدتريــن) تقريبا روندي افزايشــي را
تجربه كرده و بيشترين سهم مربوط به دهك
درآمدي هفتم و نهم بــا 8.9درصد و كمترين
مربوط به دهك درآمــدي اول با 5.5درصد و
دهك دهم با 6.2درصد بوده است .البته سهم
هزينه حملونقل در 2ســال گذشته نمايانگر
اين واقعيت است كه فشــار هزينه حملونقل
در تمامي دهكهاي درآمدي در سال گذشته
نسبت به ســال قبل كمتر شــده و بيشترين
كاهش را پردرآمدها به ميزان 3.7درصد تجربه
كردهاند .ارزيابي وزارت كار در ارتباط با تأثير
تورم حملونقل بر خانوارهاي روستايي ايران
به اين نكته مهر تأييد ميزند كه در دوره زماني
8سال گذشته ،ســهم هزينههاي حملونقل
يك خانــوار روســتايي هماننــد خانوارهاي
شــهري همواره از دهك كمدرآمد به ســمت
دهك پردرآمد بهصورت آشكار افزايش يافته
و بيشترين ســهم هزينههاي يادشده مربوط
به دهك دهم با 11درصد ،نهم با 10درصد و
كمترين مربوط به دهك نخست يا كمدرآمدها
به ميزان 4درصد بوده است.

اثر قيمت خودرو و بنزين

اين گزارش ميافزايد :هزينه خريد وســيله
نقليــه بهعنــوان يــك متغيــر پراهميت
و تأثيرگــذار بر هزينههــاي حملونقل در
سال 98نسبت به ســال 97كاهش يافته و
ســهم آن از هزينه كل يك خانوار ايراني از
2.7درصد در سال 97به حدود يك درصد
در سال 98رسيده كه وزارت كار دليل آن را
افزايش قيمت خودرو و كاهش قدرت خريد
خانوارها در خريد خودرو اعالم ميكند.
از نظر وزارت كار ،افزايــش قيمت بنزين،
لوازم و قطعــات يدكي ،انواع الســتيك و
خدمات نگهداري و تعمير وســايل نقليه بر
سهم هزينه تجهيزات حملونقل شخصي
ايرانيان ناچيز بوده و در ســال 98تنها يك
دهم درصد بيشتر از ســال 97بوده است.
البته نكته مهم اينجاست كه قيمت بنزين
در آبانماه ســال گذشــته افزايش يافت و
بهاحتمال زياد سهم آن در هزينه حملونقل
خانوارها در ســال 99بيشتر نمايان خواهد
شد.
اين گزارش رسمي تأييد ميكند كه در سال
گذشته هزينه خريد وســايل نقليه بهدليل
باال رفتن قيمت خودرو 50درصد افت كرده
و در مقابــل هزينه تجهيــزات حملونقل
شــخصي 24.6و خدمــات حملونقل5.7
نسبت به سال 97رشد كرده است.

وداع چينيها با راهآهن برقي تهران -مشهد

سيمان ارزانتر از خاك گلدان

دبير انجمن صنفي كارفرمايان صنعت ســيمان با بيان اينكه قيمت مصوب
سيمان تيپ 2درب كارخانه با ارزش افزوده 16هزار و 800تومان است ،گفت:
با وجود اين قيمت تنها 15هزار و  500تومان نصيب كارخانهها ميشود چرا
كه قيمت مصوب كنوني هر تن ســيمان شامل 20پاكت 50كيلويي معادل
310هزار تومان اســت كه با افزودن هزينه حمل 8تا 10هــزار توماني هر
كيسه 50كيلوگرمي سيمان و سود مصوب 12تا 15درصدي عاملين فروش
بايد قيمت مصرفكننده هر كيسه ســيمان درب مصالح فروشيها حداكثر
23تا 25هزار تومان باشد ،اما بهدليل كمبود ،قيمتها افزايش مييابد .او با
بيان اينكه نرخ 25هزار توماني يك پاكت بسته بندي 50كيلوگرمي سيمان
بهعنوان يك كاالي صنعتي در مصالح فروشي زياد نيست ،افزود :واقعيت آن
است كه اكنون حتي قيمت يك كيلوگرم خاك گلدان نيز بيشتر از سيمان
است چرا كه قيمت هر كيلوسيمان براي توليدكنندگان حداكثر 300تومان
است كه در مقايسه با ساير مصالح ســاختماني اين محصول قيمت چنداني
ندارد .شيخان سهم سيمان در توليد هر مترمربع ساختمان را بين 3تا 4كيسه
50كيلوگرمي با قيمــت حداكثر100هزار تومان دانســت و افزود :اين در
حالي است كه متوسط قيمت هر مترمربع ساختمان نوساز 4تا 5ميليون اما
سهم سيمان از اين قيمت تمامشــده كمتر از 2درصد است و اكنون سيمان
ازهمه مصالح ساختماني ارزانتر است .او با انتقاد از افزايش 20درصدي نرخ
مصوب سيمان در10تيرماه امسال ،گفت :اين افزايش قيمت در حالي است
كه طي چندماه گذشــته همه هزينههاي توليدكنندگان سيمان از معدن،
حمل مواداوليه و كارگر گرفته تا تامين قطعات يدكي ،آجر نســوز و ...بيش
از 30درصد افزايش داشته است اما از 10تيرماه تاكنون هيچ مجوزي براي
افزايش قيمتي سيمان داده نشده است .شــيخان از تأثير گراني حملونقل
بر صادرات ســيمان خبر داد و گفت :اكنون صادرات سيمان به افغانستان و
كلينكر به عراق انجام ميشود اما هزينه باالي حملونقل موجب باال ماندن
قيمت سيمان در بازارهاي صادراتي شده است .دبير انجمن صنفي كارفرمايان
سيمان با بيان اينكه تا وقتي قيمتها واقعي نشود ،توليد محصوالت صنعتي
مانند ســيمان رونق نميگيرد ،گفــت :قيمت هر تن ســيمان(20پاكت
50كيلوگرمي) در عراق و افغانســتان 50دالر اما در ايران 12دالر است كه
حتي هزينه تمامشده توليد را نيز پوشش نميدهد.

میوه و ترهبار

عكس :همشهري /امیر پناهپور

مشــكالت تامين ســوخت ،زمينه كمبود سيمان و
صنعت
ســودجويي عاملين فــروش براي عرضــه هر پاكت
50كيلويي سيمان تيپ 2با قيمت 40هزار تومان در
بازار خرده فروشي را فراهم كرده است.
به گــزارش همشــهري ،ســيمان ازجمله محصــوالت صنعتي اســت.
توليدكنندگان داخلي عالوه بر تامين نياز بازار داخلي ،بخشــي از توليدات
خود را به بازار كشورهاي همجوار مانند افغانســتان و عراق صادر ميكنند.
عالوه بــر آن ظرفيت خالي زيــادي در اين صنعت وجــود دارد كه بهدليل
تنگناهاي تامين ســوخت و مشــكالت قيمتگذاري دســتوري همچنان
بدون استفاده مانده است .رشد توليد و عرضه سيمان در حالي است كه اين
روزها كاهش ظرفيت توليد و تعطيلي برخي خطوط توليد ســيمان زمينه
ســودجويي برخي عرضهكنندگان اين محصول صنعتي و رشد بيش از دو
برابري قيمتها را فراهم كرده است .اين افزايش قيمتها درشرايطي است
كه بهگفته توليدكنندگان حداكثر قيمت هر پاكت 50كيلوگرمي ســيمان
تيپ 2نبايد از 23تا 25هزار تومان بيشــتر باشــد اما اكنون برخي عامالن
فروش ،فارغ از هرگونه نظارت اين محصول را با قيمــت هر تن 800هزار و
هر پاكت 50كيلوگرمي 40هزار تومان به مشــتريان عرضه ميكنند .گرچه
ســيمان مشــمول قيمتگذاري دولتي نبوده و نرخ آن با ارائه مســتندات
هزينه تمامشده توليد توســط توليدكنندگان و با نظارت سازمان حمايت
تعيين ميشود اما اكنون كارخانهها مجبوربه فروش هر تن سيمان به قيمت
 ۳۳۷هزار تومان هستند و تأكيد ميكنند درصورتي كه قيمت مصوب هر تن
سيمان به 500هزار تومان و هر پاكت 25هزار تومان موافقت نكند ،با توجه به
رشد هزينه تمامشده توليد و مشكالت تامين سوخت بسياري از كارخانههاي
سيمان تعطيل خواهد شد.

اقتصاد

23023621

حملونقل
چينيها از پروژه برقيسازي خط ريلي
تهران – مشــهد خارج شــدند و آنگونه
كه مديرعامل شركت راهآهن ميگويد:
قرار است اين پروژه با اتكا به توان داخلي
به ســرانجام برســد .اين ماجرا هر دليلي كه داشته باشد ،به
كاهلي چينيها در آزادراه تهران شــمال بيشباهت نيست؛
اما آيا راهآهن برقي تهران – مشــهد نيز مانند آزادراه تهران
شمال عاقبتبهخير ميشــود و با ورود متخصصان داخلي به
بهرهبرداري ميرسد؟
به گزارش همشهري ،مسير ريلي تهران – مشهد ،فعالترين
و پرترددترين مســير ريلي ايران اســت كه بهطور ميانگين
روزانه بيش از صد رام قطار مســافري و باري از آن ميگذرند
و برقيســازي آنهم از منظر كاهش هزينهها و هم از منظر
ي اين
مدرنيزهســازي راهآهن توجيهپذير است؛ اما برقيساز 
پروژه جداي از انتقاداتي كه كارشناســان بــراي آن مطرح
كردهاند ،از همان ابتدا با چالش تأمين سرمايهگذار و فاينانسور
خارجي مواجه بوده و حتي ورود چينيها بــه اين پروژه نيز
نتوانسته است اين چالش را برطرف كند.
آمد و شد چينيها

قرارداد تجاري برقي كردن راهآهن تهران  -مشــهد مردادماه
96ميان شركت راهآهن جمهوري اسالمي ايران و كنسرسيوم
ايراني -چيني متشكل از شــركت مپنا ،شركت مپنا احداث،
شركت مپنا اينترنشنال ،شركت  CMCو شركت SUPower
امضا شد .ارزش اين قرارداد  ۱ .۷ميليارد دالر بود كه 1.5ميليارد
دالر آن با فاينانس اگزيم بانك چين تأمين ميشد و دولت ايران
نيز بايد 200ميليون دالر بهعنوان اعتبار اوليه براي گشايش
فاينانس تأمين ميكرد .بر مبناي اين قرارداد ،احداث خط ريلي

موجود براي سرعت 200كيلومتر بر ساعت ،احداث شبكه برقي
راهآهن براي سرعت 250كيلومتر بر ساعت و تأمين و نگهداري
70دستگاه لكوموتيو برقي بهعهده كنسرسيوم ايراني– چيني
گذاشته ميشد و مقرر بود عمليات اجرايي آن نهايتاً از اواخر
بهار 97آغاز شــود؛ اما از آن زمان تاكنون بهواسطه مسائل و
مشــكالتي كه عمدتاً به حوزه صدور مجوز فاينانس ربط داده
ميشــد ،عم ً
ال اقدامي براي اجراي پروژه برقيسازي راهآهن
تهران مشهد انجام نشد .تابستان سال گذشته ،سعيد رسولي،
مديرعامل راهآهن از توقف پروژه برقيسازي راهآهن تهران-
مشهد بهخاطر صادر نشــدن ضمانتنامه از سوي فاينانسور
چيني خبر داده بود .همچنين اواخر سال 97نيز محمد اسالمي،
وزير راه و شهرسازي از بروز مسائلي در بحث فاينانس اين پروژه
خبر داد كه عم ً
ال به مالحظات فاينانســور چيني و تحريمها
برميگشــت و قرار بود با مذاكرات برطرف شــود .حاال اما ،از
اظهارات مديرعامل راهآهن چنين برميآيد كه حضور چينيها
و اجراي قرارداد سال 96عم ً
ال منتفي شده و كار بايد با اتكا به
توان داخلي به سرانجام برسد.
فرار چينيها از اجرا

نكته قابل تأمل در اظهارات اخير مديرعامل شركت راهآهن اين
است كه او ميگويد :قرارداد تأمين اعتبار برقي كردن راهآهن
تهران-مشهد با كشور چين به امضا رسيده بود و چينيها نيز
همه اقدامات الزم و صــدور مجوزها و تضامين بانكي را صادر
كرده بودند و بعدازآن فاينانســور چيني اعالم كرده اســت
بهدليل مشكالتي كه براي آنها پيش آمده ،نميتوانند عمليات
اجرايي را آغاز كنند .ســعيد رســولي در گفتوگو با مهر به
جزئيات مشكالتي كه چينيها را از اجراي پروژه راهآهن برقي
تهران – مشهد اشاره نكرده و فقط گفته است :شركت سازنده

چيني قرار بود عالوه بر تأمين مالي اين پروژه از طريق فاينانس،
تجهيزات ساخت و ناوگان را نيز تأمين كند و از محل درآمد
فروش بليت ،اصل و سود آن را مستهلك كند .بر اين اساس،
يكي از مســائلي كه به انصراف چينيها منجر شده ،ميتواند
به حوزه تجهيزات و ناوگان و احتماالً بروز مشكل در تفاهم يا
همكاري با طرف ايراني كنسرسيوم مربوط باشد؛ اما همچنان
موضوع محدوديتهاي تحريم و فرار چينيها از دردسرهاي
اجتماعي اين محدوديتها قويترين عاملي است كه ميتواند
ي راهآهن تهران-
خروج فاينانســور چيني از پروژه برقيساز 
مشهد را توجيه كند .مسئله اصلي اين است كه در داخل كشور
ي خطوط راهآهن وجود ندارد و
تجربه و تجهيزات برقيســاز 
خروج چينيها از اين پروژه دورنماي اجراي آن را بيشازپيش
با ابهام مواجه ميكند .البته رسولي از تالش براي برنامهريزي
براي اجراي عمليات برقيســازي راهآهن تهران مشــهد با
توانمنــدي داخلي خبر ميدهد و ميگويــد :توانمنديهاي
داخلي در اولويت شــركت راهآهن اســت و در مركز جهادي
ي با حضور بهترين
پيشرفت اين شــركت ،كارگروه برقيساز 
متخصصان حوزه راهآهن و بخش خصوصي تشكيل شده و اين
موضوع در حال پيگيري است؛ اما پاسخي براي اين سؤال ارائه
نداده اســت كه درصورت وجود اين توانمندي در داخل ،چرا
در طول 3سال گذشته ،ضمن بيتوجهي به توان داخلي ،براي
تأمين نظر فاينانسور چيني فرصت سوزي و هزينه شده است؟
حرف و حديثهاي برقيسازي

ساالنه حدود 20ميليون نفر از طريق راهآهن تهران – مشهد
ي اين
جابهجا ميشوند و اين مسئله صرفه اقتصادي برقيساز 
مســير را افزايش ميدهد ،اما مد بهرهبرداري مسير موجود
ي مسير نيز امكان استفاده
بهگونهاي است كه حتي با برقيساز 
ن بودن ميانگين
بهينه از ظرفيتهاي مسير مهيا نميشود .پايي 
سرعت ســير قطار يكي از اصليترين مشــكالتي است كه
مسيرهاي ريلي ايران با آن مواجه است .حتي شركت مسافري
رجا كه بزرگترين ناوگان ترنستهاي مسافري سريعالسير
كشور را داراست ،بارها نسبت به متناسب نبودن سرعت سير
70تا 90كيلومتر با ماهيت اين ترنستها انتقاد كرده و آن را
يكي از داليل اصلي خرابي مكرر گيربكس و اين قطارها عنوان
كرده است .در حقيقت ،اين قطارها براي سير با سرعت باالي
120كيلومتر در ساعت طراحي شدهاند و در مسير ريلي تهران
– مشهد نيز قابليت سير با سرعت 160كيلومتر را دارند؛ اما نوع
تعمير و نگهداري مسير و شيوه بهرهبرداري خطوط و عملياتي
كردن ايستگاههاي متعدد در طول مسير باعث شده ميانگين
سير قطار مسافري در اين خطوط بهشدت كاهش پيدا كند؛
بر همين اساس ،باوجوداينكه برقيسازي مسير ريلي تهران
مشــهد هم از منظر اقتصادي و هم از منظر اجتماعي اقدامي
موجه و قابلتوجه اســت ،اما درصورتيكه موانع بهرهوري در
اين مسير رفع نشود ،عم ً
ال با فرض سرمايهگذاري 1.7ميليارد
دالري در اين پروژه نيز ارزشافزودهاي ايجاد نخواهد شد.

براساس تازهترين نرخنامه ســازمان مديريت ميادين شهرداري
تهران ،بهترتيب موز ،توت فرنگــي و گالبي گرانترين و هندوانه،
پرتقال آبگيري و گريپ فروت ارزانترين ميوههاي ميادين ميوه
و تره بار هســتند .به گزارش همشــهري ،هماكنون موز و توت
فرنگي با قيمت باالي 20هزار تومان و هندوانه ،پرتقال آبگيري،
گريپفروت ،انار آبگيري ،سيب قرمز و ليمو شيرين با قيمت زير
10هزار تومان در ميادين ميوه و تره بار عرضه ميشوند و ميانگين
قيمت هر كيلوگرم ميوه در ميادين ميوه و تره بار 11256تومان
است .نرخنامه ميادين ميوه و تره بار همچنين نشان ميدهد که
هنوز محصوالتي در ميادين ميوه و تره بار تهران عرضه ميشوند
كه خريد آنها با پرداخت مبلغ 5هزار تومان از اين مراكز براي عموم
شهروندان امكانپذير است .براســاس نرخنامه سازمان ميادين
ميوه و تره بار شــهرداري هماكنون بهترتيب هندوانه ،كلم سفيد
و كلم قرمز ،ارزانترين محصوالت ميادين ميوه و تره بار هستند
كه قيمت آنها زير 3هزار تومان است .ديگر محصوالت زير 5هزار
تومان را ميتوانيد در جدول پيوســت اين مطلــب دنبال كنيد.
قيمت 15محصول زير 5هزار تومان در ميادين ميوه و تره بار
مشخصات

تومان

هندوانه

سالم ،رنگدار و قرمز -باالي 3كيلوگرم

2.500

نام محصول
كلم سفيد

سالم و پاك شده -بدون پالسيدگي

2.500

كلم قرمز

سالم و پاك شده -بدون پالسيدگي

2.700

كاهوي چيني

سالم و پاك شده -بدون پالسيدگي

3.500

شلغم

سالم و يكدست ،به رنگ بنفش و تازه

3.700

ترب سفيد

كامال سالم ،بدون گل و الي و لهيدگي

4.300

پياز زرد

سالم و بدون ريشه100 -تا 200گرم

4.400

سيب زميني

سالم -بدون آفت ،گل و ضايعات

4.500

نارنج

يكدست و سالم و آبدار

4.500

پياز سفيد

سالم و خشك -بدون ريشه و ساقه

4.700

كرفس

سالم و پاك شده -بدون پالسيدگي

4.700

چغندر

بدون گل و الي و لهيدگي

4.800

خيار ساالدي

سالم ،سبز و درشت

5.000

پرتقال آبگيري

يكدست ،سالم و آبدار

5.000

قيمت انواع ميوههاي عرضه شده در ميادين ميوه و تره بار
مشخصات

تومان

موز

رسيده ،سالم و زرد رنگ110 -گرم

22.000

نام محصول
توت فرنگي

سالم و رسيده -رنگ قرمز تيره

22.000

ازگيل

سالم ،رسيده و بدون لهيدگي
سالم و رسيده و آبدار -باالي
180گرم
سالم و آبدار و درشت
سالم ،شيرين و رسيده -باالي
70گرم
يكدست و سالم و آبدار -بين 150تا
300گرم
سالم ،رسيده و رنگدار
سالم و رسيده -بدون رنگ آوري-
حداقل 70گرم
رسيده و آبدار -باالي 70گرم

14.900

انار
ليموترش
خرمالو
پرتقال تامسون
جنوب
انگور
كيوي
نارنگي شمال

14.700
14.300
13.900
13.500
13.500
13.200
12.800
12.000

نارنگي جنوب
پرتقال تامسون
شمال
سيب زرد

رسيده و آبدار -باالي 70گرم
يكدست و سالم و آبدار -بين 200تا
350گرم
حداقل 120گرم

10.500

ليموشيرين

سالم و آبدار -باالي 100گرم

9.900

10.500

سيب قرمز

حداقل 120گرم

8.500

گريپ فروت

يكدست ،رسيده بدون آفت

6.400

هنوز شور «نمك» درنيامده
ايــن روزها حتي اگــر يكي دو قلــم جنس هم
سوپرماركت
بخواهيد ،با كمتر از 50هــزار تومان نميتوانيد
به سوپرماركت وارد شــويد .كافي است به شير و
پنير يك ماست هم اضافه كنيد ميبينيد جمع
حسابتان از 50هزار تومان باالتر رفت .بين اجناس سوپرماركتي مخصوصا
مايحتاج ضروري ،كمتر جنسي را ميتوان پيدا كرد كه كمتر از 10هزار
تومان قيمت داشته باشد اما خوشــبختانه يكي از اصليترين اركان هر
آشــپزخانه يعني نمك هنوز از 7هزار تومان باالتر نرفته اســت .گرچه
تبليغات براي مصرف كمتر نمك تأثير خوبي در تنظيم عادات غذايي مردم
داشته اما امكان ندارد هيچ خانهاي بينمك بماند .نمك يكي از محصوالت
اصلي سوپرماركتهاست و در اين شكي نيست .قيمت نمك اما كامال به
بسته بندي آن بستگي دارد و بستههاي پالستيكي قيمتشان در محدوده
2تا 3هزار تومان اســت و از هر برندي هم باشــند از اين محدوده باالتر
نميرود اما بستههاي پالستيكي با درهاي تنظيمشونده قيمتشان باالتر
است .با اينكه برندهاي توليدكننده نمك تعدادشان بيشتر شده و مثل
قديم محدود به يكي دو برند نيست اما بسته بندي نمكها همچنان تنوع
پاييني دارد .حجم بستههاي كوچكترحدود 250گرم است و بزرگ ترها
500گرمي هستند .مقايسه قيمت انواع نمك در قفسه چند سوپرماركت
نشان ميدهد قيمت جز يك برند نامدار كه بستههاي نيم كيلويي را حدود
7هزار تومان قيمتگذاري كرده بقيه كمتر از 6هزار تومان قيمت دارند.
گلها ،هديه ،هميشك ،ستاره ،شاهسوند ،هايپراستار ،برفود از برندهاي
نمك در سوپرماركتها هستند.
قيمت فروش نمك در سوپرماركتهاي تهران
برند

مشخصات

تومان

گلها

پاكتي -تصفيه شده يددار500 -گرمي

2.600

گلها

ظرفي500 -گرمي

5.900

ستاره

پاكتي -تصفيه شده يددار600 -گرمي

2.200

برفود

ظرفي -تصفيه شده500 -گرمي

5.800

هايپراستار

ظرفي -تصفيه شده250 -گرمي

1.700

هايپراستار

ظرفي -تصفيه شده500 -گرمي

3.300

ستاره

ظرف گرد -تصفيه شده يددار220 -گرمي

4.500

شاهسوند

ظرفي250 -گرمي

5.300

هميشك

ظرفي250 -گرمي

2.500

گلستان

ظرفي -تصفيه شده كريستاله يددار-
500گرمي

6.900

ستاره

تصفيه شده800 -گرمي

2.700

23023621

گفت و گو

اقتصاد
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صعود بورس روي موج حمايت حقوقي ها

فرخنده رفائي

خبرنگار

شاخص كل بورس تهران دوباره به كانال  1/2ميليون واحد بازگشت

ممنوعيت واردات
محصوالت آرايشي پابرجاست

ممنوعيت واردات محصوالت آرايشي و بهداشتي
تحت چه شرايطي لغو شد؟

اين خبر تنها يك سوءتفاهم است و ممنوعيت واردات كه از 2سال پيش
اعمال شد ،كماكان بهقوت خود باقي است .موضوع اين است كه در گروه
كااليي 2اولويت 27يكسري كاالها از قبيل كاالهاي بهداشتي ،آناناس
و انبه ،اسانسهاي غذايي و بعضي مواداوليه وجود دارد .در حوزه كاري
ما برخي از كاالهاي بهداشتي مثل شامپوهاي خاص و عطريات در اين
گروه قرار دارند كه تا ارديبهشت امسال واردات آنها آزاد بود و پس از آن
ممنوع شــد .اين اقالم پيش از ممنوعيت ،از سوي واردكنندگان ثبت
سفارش شده بود و در 8ماه گذشته در گمرك دپو شده بود كه هنوز هم
از گمرك ترخيص نشده است .طي ماههاي گذشته بارها از مسئوالن
درخواست كرديم كه اين كاالها حقوق مكتسبه دارند و طبق ماده11
آييننامه قانون گمركي صادرات و واردات ،كااليي كه قبل از ممنوعيت
وارد كشور شده از اين حقوق مكتسبه برخوردار است و بايد به آنها اجازه
ترخيص داده شود .نهايتا 18شهريورماه شوراي تدابير ويژه بخشنامهاي
ابالغ كرد كه ترخيــص كاالهاي گروه 27درصــورت واردات پيش از
ممنوعيت و به شرط تأييد اصالت بالمانع است .بعد از اين ابالغ ،وزارت
صمت قرار بود ليست اين كاالها را به بانك مركزي اعالم كند تا گواهي
ثبت آماري از سوي بانك مركزي صادر شود اما متأسفانه طي 2ماهونيم
گذشته اين اتفاق نيفتاد .هفته گذشته جلسهاي براي سرعت بخشيدن
به روند اين كار در وزارت صمت برگزار و در اين جلسه تصميم گرفته شد
كه اين كاالها در تمام حوزهها ،فعال از گروه 27به گروه 26منتقل شوند تا
بتوانند از گمرك ترخيص شوند .اين تصميم فقط براي كاالهاي موجود
در گمرك اتخاذ شده و نه براي كاالي جديد و واردات محصوالت جديد
همچنان مشمول ممنوعيت است.
ترخيص اين كاالها از گمرك آغاز شده است؟

اين اتفاق هنوز نيفتاده و روند ترخيص آغاز نشده است .قرار بود وزارت
صمت در اجراي اين تصميم تعجيل كند تا اين كاالها كه داراي تاريخ
مصرف هستند بيش از اين در گمرگ نمانند اما متأسفانه تا اين لحظه
هنوز كاري در اين خصوص انجام نشده است.
ممنوعيت واردات كاالهايي كــه توليد داخلي ندارند
ازجمله عطريات قرار بود موقتي و تا پايان امســال باشد .آخرين
خبر در اين خصوص چيست؟

تا امروز چندين جلسه در كارگروهي متشكل از وزارت صنعت ،معدن و
تجارت ،ستاد مبارزه با قاچاق كاال ،سازمان غذا و دارو و همچنين 2تشكل
مرتبط با اين حوزه يعني انجمن واردكنندگان و انجمن توليدكنندكان
برگزار شده و در اين جلسات فهرستي از كاالهايي كه توان و امكان توليد
آنها در داخل وجود دارد ممنوع شود و آنهايي كه تكنولوژي توليد آن در
كشور وجود ندارد ،اجازه واردات داشته باشد ولي اين جلسات هنوز به
نتيجهاي كه منجر به ثبت سفارش واردات شود نرسيده است.

داليل رشد دو روزه

روند نزولي بازار سهام روز چهارشنبه هفته قبل بعد
از چند هفته نزول سنگين متوقف شد و شاخص
كل بورس تهران با 3درصد رشــد مواجه شد .اين
رشد در مبادالت ديروز هم ادامه يافت و شاخص
كل بورس تهران با 3.2درصد رشــد بار ديگر به
كانال 1.2ميليون واحد بازگشــت .با اين ميزان
رشــد بيش از 180هزار ميليارد تومان به ارزش
بازار ســهام اضافه شــد .آن طور كه آمارها نشان
ميدهد ظرف 2روز گذشته از حجم عرضه سهام
از سوي ســهامداران حقوقي كاسته شده و حتي

ارزش بازارسهام در مبادالت ديروز 180هزار ميليارد تومان رشد كرد

عكس :همشهري /منا عادل

بازگشــت تحريمهاي اقتصادي عليه
ايران از سال 97با كاهش صادرات نفتي
و غيرنفتي ،منابــع ارزي را محدود و
كشور را در زمينه تامين ارز براي واردات
كاال با مشكالت بسياري مواجه كرد .از
ماههاي ابتداي سال 98واردات بسياري
از اقالم غيرضروري و كاالهايي كه مشابه داخلي داشتند ،بهمنظور
حفظ منابع ارزي كشور ،محدود يا ممنوع شد كه اين ممنوعيت،
بخش زيادي از محصوالت آرايشي و بهداشتي را نيز شامل شد.
ديروز خبري درباره لغو اين ممنوعيت بعد از 2سال روي خروجي
خبرگزاريها قرار گرفت .از حميــد مقيمي ،رئيس هيأت مديره
انجمن واردكنندگان محصوالت آرايشــي ،بهداشتي و عطريات
درباره جزئيات اين خبر پرسيديم.

شاخص كل بورس تهران
بورس
ديــروز بــراي دومين روز
متوالي از چهارشنبه هفته
قبل با رشد مواجه شد و با
3.2درصد رشــد بار ديگر به كانال يك ميليون و
200هــزار واحد بازگشــت با اين رشــد بيش از
180هزار ميليارد تومان به ارزش بازار سهام اضافه
شد ،آنطور كه آمارها نشان ميدهد و كارشناسان
هم تأييد ميكنند ظرف دو روز گذشــته از حجم
عرضه ســهامداران حقوقي كاسته شده و همين
عامل يكي از داليل رشــد بازار سهام صرفنظر از
عوامل بلندمدت نظير تورم ،قيمتهاي جهاني و
رشد سودآوري شركتها است.
به گزارش همشهري ،تضعيف ارزش ريال منجر
شد امســال شــركتهاي بورس در گزارشهاي
9ماهه خود يكي از بيســابقهترين گزارشها را
ارائه كنند .در واقع رشد قيمت دالر منجر به رشد
درآمد شركتها بهويژه شــركتهاي صنعتي و
صادرات محور شده اســت همزمان با اين رخداد
قيمت جهاني مواد پايه يا كاموديتي هم در سطح
جهان در طول 2ماه گذشــته با رشد مواجه شده
و اكنون در يك منطقه تثبيت شــده است همين
عامل كافي بود تا منجر به رشــد شــاخصهاي
بورس شود ،اما اين اتفاق رخ ندارد و برخالف تصور
تحليلگران بنيادي شــاخصهاي بورس با نزول
مواجه شدند اين نزول تا آنجا پيش رفت كه پاي
مجلس و نها دهاي نظارتي را هم به ميان كشيدو
منجر به انتقادهاي زيادي شد.
كارشناساني كه در روزهاي گذشته بارها با رسانهها
گفتوگو كردهاند بر ايــن باورند كه عوامل زيادي
در نزول بورس نقش داشته است؛ ازجمله كاهش
چشــمانداز تورمي و ابهام در فضاي سياسي كه
مشخص نيســت چه آيندهاي را براي مولفههاي
اقتصادي رقم خواهد زد .به زعم آنها رفع تحريمها
و كاهش تنشهاي سياســي پــس از برگزاري
انتخابات آمريكا ميتواند معــادالت اقتصادي را
دستخوش تغييرات زيادي كند .با اين حال بسياري
از كارشناســان بر اين باورند عرضه سهام از سوي
ســهامداران حقوقي و حتي دولت يكي از داليل
آغاز نزول بورس از 20مردادماه تاكنون بوده است،
اما بهنظر ميرسد از روز چهارشنبه هفته قبل بعد
از آنكه شــاخص بورس وارد كانال يك ميليون و
100هزار واحد شد ،ورق برگشته است.

حمايتهاي جديدي از سهام برخي شركتهاي
اثرگذار در بازار سهام از سوي سهامداران حقوقي
بزرگ آغاز شده اســت؛ بهطوري كه ظرف 2روز
گذشته بخش مهمي از ســهام صندوق پااليش
يكم ،پااليشگاهها و شركتهاي خودروسازي  -كه
تا قبل از نزول ،رهبري بازار را در اختيار داشتند و
رشد يا كاهش آنها ،براي سهامداران اهميت زيادي
دارد -توسط سهامداران حقوقي ،خريداري شد و
همين عامل يكباره اثر مثبتي بر شــاخص بورس
برجاي گذاشت و منجر به ورود نقدينگي از سوي
سهامداران حقيقي به بازار سهام شد؛ بهطوري كه
ظرف روزهاي چهارشنبه هفته قبل و ديروز بيش
از 1235ميليــارد تومان نقدينگي تازه از ســوي
سهامداران حقيقي وارد بازار ســهام شد .اين در
حالي است كه از 20آذرماه تاكنون بيش از 22هزار
ميليارد تومان نقدينگي از سوي سهامداران از بازار
خارج شده بود.
قاسم صادقي ،يك كارشناس بازار سرمايه درباره
بازگشت شــاخص به مسير رشــد ،گفت :برخي
اعتراضها ،موجب شــد تا حركتي اتفاق بيفتد و
از بازار سهام حمايت شود.او با بيان اينكه تاكنون
عزمي بــراي بازگرداندن روند مثبــت به بورس
وجود نداشــت و دولت نيز خارج از گود به نظاره
روند شــاخص نشســته بود ،افزود :در يك روز با
صف خريد كردن پااليش يكــم ،خودرو و برخي
نمادهاي پااليشي اين اتفاق مثبت رخ داد و بازار
از سرخي كامل يكباره دگرگون شد .بهگفته او با
توجه به تنشهاي سياسي كه در كشور بين دولت
و مجلس بهوجود آمــده بايد ديد آيا هماهنگيها
بهخوبي با حقوقيها و بازار گردانها براي حمايت
صورت ميگيرد يــا ســهامداران حقوقي دوباره
به نوســانگيري روي ميآورند .محسن عباسلو،
يك كارشناس ديگر بازار ســرمايه هم با تأكيد بر
اينكه بازار از نظر بنيادي مشكلي ندارد و مشكل
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اصلــي بــازار ،بازارگردانها بودنــد ،تأكيد كرد:
بازارگردانها بــا توجيه اينكــه نقدينگي ندارند
بهصورت آبشاري سهام عرضه ميكردند و قيمتها
را پايين ميكشيدند.عباســلو گفــت :با اقدامات
صورت گرفتــه مانع فروش آبشــاري حقوقيها
شدند و همين موضوع موجب شده بازار كمي به
تعادل برسد.
آيا رشد ادامه خواهد يافت؟

با رشد شاخص بورس از ابتداي بهمن اكنون اين
پرسش مطرح است كه آيا روند رو به رشد شاخص
بورس تــداوم خواهد يافت؟ برخي كارشناســان
روند رو به رشــد شــاخص بورس را به قيمت ارز
گره ميزننــد و برخي ديگــر در انتظار تحوالت
سياسي هســتند .تحليلگران تكنيكي هم بر اين
باورند كه محدوده يك ميليون و 130هزار واحدي
كه شــاخص كل بورس تهران در هفته قبل و در
اوج نــزول آن را تجربه كرد كــف منطقه نزولي
شاخص بورس است و احتماال شاخص كل در يك
موج صعودي تا محدوده يك ميليون و 400هزار
واحــد افزايش خواهد يافت .ســينا ســليماني،
يك تحليلگربازار ســرمايه در اينبــاره در كانال
شخصياش نوشت:نزولهاي هفته قبل كف نزولي
شاخص است و ميتوان به رشد شاخص تا محدوده
يك ميليون 400تا 450هزار واحد اميدوار بود.
بهگفته او در محدوده يك ميليون 400هزار واحد
شــاخص دوباره با اصالح موقت مواجه ميشود
و ســپس خود را براي يك دور رشد جديد آماده
ميكند .او تأكيد كرد :با توجــه به جميع عوامل
مانند شرايط بنيادي شركتها ،گزارشهاي  ۹ماهه
پيش رو و وضعيت نموداري ،درصورتي كه عزمي
براي حمايت بازار وجود داشته باشد ،بازار قابليت
بازگشت به دوره رشد را دارد چرا كه ازنظر ارزندگي
بازار در نقطه مناسبي قرار دارد و گواه اين موضوع

نماگرهاي بازار سهام درمبادالت ديروز
نماگر

مقدار

مقدار تغيير

درصدتغيير

شاخص كل بورس-واحد

1222070

38092

3.22

ارزش معامالت -ميليارد تومان

11925

-11316

-48.69

ارزش بازار -هزار ميليارد تومان

6119

181

3.05

ارزش صندوقهاي سرمايهگذاري -ميليارد تومان

381593

654

0.17

گزارش ۹ماهه عملكرد شركهاي بورس است،اما
بازار نياز به تقويت طرف تقاضا دارد.قاسم صادقي
هم درباره چشمانداز پيش روي شاخص بورس از
نظر تكنيكي گفت :يــك مقاومت در يكميليون
و  ۲۱۰هزار واحد وجود دارد و اگــر بزرگان بازار
عرضه آبشاري نداشته باشند بازار ميتواند از آن
گذر كند و به يكميليون و  ۲۹۰هــزار واحد در
هفته آينده برسد.
صرفنظر از تحليل تكنيكي ،تحليلگران بنيادي
آينده شاخص بورس را به تحوالت سياسي و اثري
كه كاهش تنشهاي سياسي بين ايران و آمريكا
ورفع تحريمها بر رشد اقتصادي و قيمت ارز دارد
گرهزدهاند و بر اين باورنــد كه كاهش قيمت دالر
ميتواند اثر منفي بر بازار داشته باشد.
نويد قدوسي ،مدير ســرمايهگذاري صندوق يكم
كارگزاري بانك كشــاورزي در رابطه با تأثير رفع
احتمالي تحريمها و تأثير آن بر شركتهاي حاضر
در بازار سرمايه گفت :رفع محدوديتهاي ناشي
از تحريم اثــر دوگانه بر بورس دارد؛ از يكســو با
بهبود چشمانداز سياســي و كاهش ريسكهاي
سيستماتيك ،مشــكالت عديدهاي كه در حوزه
صادرات و تأمين مواداوليه و هزينههاي اضافه ناشي
از تحريم و ...وجود دارد ،كمرنگتر و اين اتفاقات،
منجر به رشد سود شركتها ي بورس خواهد شد
و از سوي ديگر دسترسي گسترده به منابع ارزي،
انتظارات براي كاهش نرخ ارز را تشديد خواهد كرد
كه اين كاهش نرخ ارز به نفع بازار سرمايه نيست.
قدوسي افزود :اگرچه در مقطع فعلي انتظار افت
سودآوري شركتها نميرود ،ولي بهنظر ميرسد
بازار سرمايه از كاهش نرخ ارز استقبال نخواهد كرد،
اما بههرحال درصورتيكه واكنش بازار سرمايه به
رفع احتمالي تحريمها و كاهش نرخ ارز ،بر مبناي
تحليل منطقي باشد ،سهم صنايعي كه درآمدهاي
ارزي دارند با ركود مواجه خواهد شد و در مقابل،
سهام برخي شركتها مورد اقبال بازار قرارگرفته و
رشد خواهند كرد.
اميرعلي اميرباقري هم با تأييد اين نظر گفت :قيمت
ارز مهمترين عاملي است كه بر روند معامالت بازار
سرمايه تأثيرگذار است؛ درحاليكه اكنون نرخ ارز
بهشدت وابسته به چشمانداز سياسي بهخصوص
سياست خارجي اســت.به اعتقاد اين كارشناس
بازار ســرمايه ،مطالعات تطبيقــي در بلندمدت
نشاندهنده وابستگي شــديد نرخ ارز به فروش
نفت است.
او با بيان اينكه با روشن شدن افق سياسي و احتمال
بازگشت دوباره نفت ايران به بازار جهاني ،نرخ ارز
تحت فشــار قرار گرفت اضافه كرد :اكنون قيمت
سهام در بازار به سطوح جذابي براي خريد رسيده،
اما با توجه به روشن بودن چشماندازهاي موجود
در كشــور و كاهــش تقاضاي ســفتهبازانه براي
سرمايهگذاري ،نرخ ارز با كاهش همراه شده است؛
بنابراين ممكن است كاهش چشمانداز صعودي
قيمت ارز به بيش از نرخ تورم بر روند معامالت بازار
سرمايه تأثيرگذار باشــد و تا حدودي روند بازار را
تحتتأثير خود قرار دهد.

بده بستان كااليي ايران و سرزمين اژدها به روايت آمار

افت 15درصدي تجارت ايران و چين
زيرسايه تحريم
در شــرايطي كه تجارت خارجي ايران در
گزارش
9ماهه امســال 18.4درصد نسبت به سال
قبل كاهش يافته ،آمارهاي مربوط به تجارت
با ســرزمين اژدها از وضعيت مساعدتري
حكايت دارد؛ بهگونهاي كه در اين دوره زماني مجموع تجارت
ايران با چين 15درصد كاهش يافته و حتي تراز تجاري 2كشور
60ميليون دالر به نفع ايران بهبود پيدا كرده اســت .به گزارش
همشهري ،براساس آمارهاي منتشر شده از سوي گمرك ،تجارت
كااليي ايران و چين در 9ماهه 1399حدود 13.4ميليارد دالر بوده
كه حدود 6.4ميليارد دالر از آن مربوط به صادرات ايران به چين
و 7ميليارد دالر از آن مربوط به واردات ايران از چين بوده كه هر
دو بهترتيب 15و 14.7درصد نســبت بهمدت مشابه سال قبل
كاهش نشان ميدهد.
تالش براي ايجاد موازنه

براساس آمارهاي رسمي ،تراز تجاري ايران با چين در 9ماهه امسال
حدود 60ميليون دالر بهبود يافته و به منفي 554ميليون دالر رسيده،
اين كاهش عمدتا بهعلت بيشتر بودن كاهش واردات ايران از چين
نسبت به كاهش صادرات به اين كشور بوده است .در حقيقت در اين
دوره زماني ،واردات ايران از چين نسبت بهمدت مشابه در سال قبل
1.2ميليارد دالر كاهش يافته درحاليكه اين كاهش در مورد صادرات
1.1ميليارد دالر بوده است .حذف بخش قابل توجهي از صادرات نفت
ايران به چين در دوره تحريم ،باعث شده تراز تجاري  2كشور حتي با
احتساب درآمدهاي نفتي نيز به نفع چين باشد درحاليكه در گذشته
با احتساب درآمدهاي نفتي ،همواره تراز تجاري  2كشور به نفع ايران
مثبت بود؛ حاال اما ،به مدد كاهش واردات از چين كه عمدتاً به واسطه
نوسان نرخ ارز و ممنوعيت عمده وارداتي محقق شده ،تجارت  2كشور
به سمت ايجاد موازنه در تراز تجاري پيش ميرود كه البته مشخص
نيست تا چه زماني ادامه پيدا كند.
گروههاي كااليي عمده صادراتي ايران به چين

بررســي صادرات ايران به چين براســاس گروههاي كااليي عمده
نشان ميدهد در 9ماهه امســال 38درصد از كل صادرات به گروه
پالستيك اختصاص داشته كه مجموع ارزش آن به حدود 2ميليارد
دالر ميرسد .همچنين گروه مواد شيميايي آلي با سهم 25درصدي و
ارزش 1.3ميليارد دالري و گروه چدن ،آهن و فوالد با سهم 15درصد
و ارزش 773ميليون دالري ،دومين و ســومين گروه كااليي بزرگ
صادراتي ايران به چين بوده است.
مطابق آمارهاي گمرك ،در 9ماهه امســال ،در ميان اقالم صادراتي
ايران به چين15.3 ،درصد از مجموع صــادرات ايران به پلي اتيلن
گريد فيلم با چگالي كمتر از 94درصد اختصاص داشته و پس از آن
متانول با سهم 14.2درصدي و گلي اتيلن گريد فيلم با چگالي بيشتر
از 94درصد با سهم 10.4درصد قرار دارند.
صادرات پسته به سرزمين اژدها

در 9ماهه امســال حدود 7.2درصد از مجموع ارزش صادرات ايران
به چين به مواد غذايي و كشــاورزي اختصاص داشته كه 93درصد
از مجموع صادرات اين گروه به پســته اختصاص داشته است .طبق
آمار در 9ماهه امسال423 ،ميليون دالر پسته با متوسط قيمت هر
كيلوگرم  6.24از ايران به چين صادر شده است .بعد از پسته ،انجير
خشك و زعفران  2كاالي عمده صادراتي گروه غذايي كشاورزي به
چين اســت كه ارزش صادراتي آنها در 9ماهه امسال بهترتيب 9.3و
5.7ميليون دالر بوده است .براساس آمارها قيمت هر كيلوگرم انجير
خشــك در صادرات ايران به چين 2.99دالر و هر كيلوگرم زعفران
643.43دالر بوده است.

چاي ايراني؛ بر سر دو راهي رونق يا ركود توليد

چاي يكماه پيش تصميم گرفته شد ،اما در يكماه اخير
نرخ تورم چندين برابر شد ه است.
امسال نرخ تضميني چاي درجه يك 4600تومان و درجه
دو 3300تومان بود .پيشنهادي كه براي سال جديد براي
برگ ســبز درجه يك و دو كردند 6900و 4900اســت.
همچنين قيمت چاي خشك از 20هزار تومان تا 90هزار
تومان متغير است.
طبق قانون 25درصد طلب چايكاران را بايد دولت بدهد
و 75درصد را كارخانهدار ،دولت سهم خود را ميدهد ،اما
بعضي كارخانهدارها با تأخير ميدهند .خأل قانوني براي
برخورد با كارخانه داراني كه بالفاصله پول كشــاورزان را
بدهند وجود دارد و وقتي قانون نباشــد مشخص نيست
چايكار به چهكسي پناه ببرد؟

صنعت چاي درصورت احيا توان گردش مالي 5هزار ميليارد توماني را دارد
فرشته رضايي
خبرنگار

دستان خالي چايكاران و باغهاي رها شده

رمضانعلي خادم يكي از چايكاران اهل روستاي شيخانبر
الهيجان ،روستايي كه حد فاصل بين الهيجان و لنگرود
اســت از وضعيت چايكاران بــا ما ســخن ميگويد .او و
خانوادهاش هنوز هم شغل خود را رها نكردهاند .چند برگ
سبز را ميكند و كف دســت هايش گذاشته و به ما نشان
ميدهد«:نگاه كنيــد اين بوته چاي ايراني اســت .اصال
آفت ندارد و كيفيت آن بســيار مرغوب و معطر است .ما
تالش ميكنيم كه اين محصول از بيــن نرود و روي پاي
خود بايستيم».
سالهاي ســپري شــده اين صنعت و ركود شديدي كه
در دهه 80تا اواســط 90طي كرد سرفصل مشترك غم
هر چايكار است .در سال 83سازمان چاي منحل و چاي
خصوصيسازي شد .از آن زمان بود كه كم كم پاي چاي
خارجي و تغيير ذائقه ايراني بيشــتر شد و همين موضوع
باعث شد كه در طول چند ســال چندين هزار تن چاي
داخلي در انبارها بماند و بهاصطالح بهعنوان چاي سنواتي
تلقي شــود .چاي توليد داخل در انبارها و دست كشاورز

بازرگاني ،پاشنه آشيل چاي ايراني

چاي ايراني با 30هزار تن توليد ،يكي از دهها محصولي
اســت كه توان رقابت با رقيب خارجي خــود را دارد،
امــا مانند اغلب محصوالت كشــاورزي ايــران ،بخش
«بازرگاني» پاشنه آشيل آن اســت .به اين معني كه تا

گردش مالي 2هزار ميليارد توماني صنعت چاي

با وجود مسايل و مشكالتي كه در  2دهه اخير بر چاي داخلي وارد آمد ،اما متوليان حوزه چاي ديد مثبتي به قضايا دارند .چنانكه
رئيس سازمان چاي كشور ميگويد نسبت به قبل ،به آينده اين صنعت اميدوارتر است .حبيب جهانساز بيان ميكند :در سالهاي
 ،92-93توليدات برگ سبز چاي ما تقريب ًا به حدود  ۶۵تا  ۷۰هزار تن رسيده بود و تقريب ًا توليد چاي خشك ما هم حدود  ۱۵هزار
تن بود .ولي اكنون ،خصوص ًا در سه ،چهار سال اخير با توجه به حمايتهاي صورت گرفته و احياي سازمان چاي ،با حمايتهاي
دولت در قالب خريد تضميني ،پرداخت به موقع ،تشكيل صندوق تخصصي چاي ،جلوگيري از قاچاق چاي ،حذف چاي از گروه
اول كااليي به گروه دوم و حذف دالرهاي ارزان قيمت ،باعث شد چاي طي اين سالهاي اخير رونق خوبي بگيرد و ما تقريبا از 15به
30هزار تن توليد چاي خشك و 133هزار تن برگ سبز برسيم.
اكنون حدود 55كارخانه برند در استانهاي شمالي و باالخص گيالن وجود دارد كه چاي كيفي توليد ميكنند و محصول داخلي
تقريبا جايگاه خودش را پيدا كرده است .اين صنعت در استانهاي گيالن و مازندران خيلي مهم است و تقريبا 163كارخانه فعال
هستند که بهصورت فصلي هر كدامشان براي 30نفر اشتغال ايجاد ميكنند .بهگفته رئيس سازمان چاي كشور50 ،تا 55هزار چاي
كار در گيالن و مازندران در900روستا مشغول فعاليت هستند كه در بحث اشتغال ،توسعه روستايي و مهاجرتهاي ناخواست ه مؤثر
هستند .سرانه مصرف چاي كشور به ازاي هر نفر زير يك كيلو و نزديك به800تا900گرم است و كل نياز مصرف ما نيز حدود100هزار
تن است30 .هزار تن توليد ميشود و بخشي از واردات تامين ميشود .بنابراين با حمايتهاي همه جانبه با همين ظرفيتهاي
موجود ميتوانيم 50هزار تن چاي داخلي توليد كنيم .اين مقام مسئول گردش مالي محصول چاي را بيش از 2هزار ميليارد تومان
برآورد ميكند و در مورد صادرات هم ميگويد :نگاه ما بيشتر نگاه داخلي است ،بخشي از چاي صادراتي است و اكنون 5تا 6هزار
تن چاي صادر ميشود .ما خيلي راحت ميتوانيم گردش مالي خود را به 5هزار ميليارد افزايش دهيم .باغات رها شده ما مجددا ً
بايد احيا شود ،كارخانهها به چرخه توليد برگردند ،اين نياز به سرمايهگذاري دارد .اين مسئول دولتي در پاسخ به سؤالي مبني بر
ساماندهي بخش بازرگاني چاي ،بيان ميكند :همه ما اگر پايبند به مقررات و ضوابط باشيم ،قانون حد و حدود هر كسي را در واردات
و صادرات مشخص كرده است .به استناد ماده ۱۶قانون افزايش بهرهوري واردات چاي و تعرفهها بهگونهاي بايد باشد كه كفه ترازوي
تجاري به نفع توليد داخل باشد .اگر اين را چه در زماني كه دالر ارزان است و چه زماني كه دالر گران است بايد بتوانيم رعايت كنيم.

عكس :فرشته اصالحي

نشستهاند كنار جاده خاكي ،جايي
كشاورزی
نزديكي بوتههاي چاي .فاصله بين
دست هاي پينه بســته آنها با
ويالهاي چند ميلياردي روبهرو يا
پشت سر چند قدم است .گويي هر چند بوته در ميان
يك ويال كاشــتهاند تا اين منظره زيبا نشان دهد كه
چايكار كم درآمد را گريزي نيست از فروش زمين و
رهاسازي باغ چاي .ميگويد سال 94يك هكتار زمين
خود را فروخته و االن در آن چندين ويال ساخته شده
است68 .ساله است و برايمان توضيح ميدهد :برخي
بهطور كامل باغهاي چاي خود را رها كردهاند ،آنقدر
كه بوتهها بلند شــوند تا به شكل تونل در بيايند .در
باغهاي باالدست كوه ،در اين تونلها گراز وحشي يا
خوكها جوالن ميدهند و حتي برخي از اين فرصت
براي شكارو خريد و فروش غيرمجاز استفاده ميكند.

خالي و واردكنندگان چاي نيز هر چقدر ميتوانســتند
جوالن ميدادند .اين گاليه و اعتراض صنوف مختلف چاي
و خاصيت ممتاز چاي ايراني بود كه توانست جاني دوباره
به اين صنعت بدهد.
وقتي از سابقه اين چايكار ميپرسيم ميگويد كه بيش از
40سال در اين صنعت مشــغول بهكار است 2 .هكتار باغ
چاي دارد و يك فروشگاه هم در نزديكي شهر لنگرود؛ كه
به عرضه و فروش چاي به شكل فله و ديگر اقالم خوراكي
سنتي گيالن ميپردازد .از ديد اين چايكار احياي دوباره
سازمان چاي اقدام مناسبي بود ،اما تا زماني كه دولتها
به توليد داخلي و رونق اقتصادي حاصل از آن فكر نكنند
و تنها به فكر امتياز دادن به واردكننده باشند راه به جايي
نخواهيم برد .در همين روستاها كساني هستند كه حتي
فرزندانشان از تحصيل منع شدند چون پدر درآمدي براي
معيشت نداشت.
رضا قاسمي پور نيز يكي از چايكاراني است كه در روستاي
آبچالكي لنگرود اقدام به اجاره 30هكتار باغ چاي رها شده

در باالدست كرده و با استفاده از تسهيالت قصد رونق دادن
به اين محصول است؛ باغي كه 10سال رها شده بود و حاال
در حال احيا شدن است .بهگفته او براي احياي اين باغ نياز
به يك ميليارد تومان هزينه است .با اين حال گاليه اغلب
چايكاران اين است كه با وجود كمك دولت اين تسهيالت
قبل از انجام امور بهزراعي اســت و كشاورز قبل از گرفتن
تسهيالت از عهده مخارج بر نميآيد.
مجموع باغ چاي گيالن و مازندران 25هــزار هكتار باغ
چاي فعــال و 5هزار هكتار بــاغ چاي رها شــده دارد .از
طرفي 55هزار خانوار در اين دو اســتان اقدام به كشــت
چاي ميكنند.

وقتي واردات بيرويه اســت ،طعم چاي ايراني شيرين
نيست و در نتيجه معيشت 55هزار خانوار چايكار و ديگر
صنايع وابسته به آن به خطر ميافتد .اگر چه در سالهاي
اخير متوليان حوزه چاي سعي ميكنند به نرخي عادالنه
آن را از چايكار بخرند اما تا وقتي كه اين محصول نتواند
روي پاي خود بايستد و وابسته به فروش تضميني باشد،
نميتوان مانــع از تغيير كاربري يا رهاســازي باغهاي
چاي شد.
طبق آمار سازمان چاي كشــور99 ،درصد از مطالبات
امسال چايكاران پرداخت شــده است .بدينترتيب كه
از مجموع 513ميليارد تومان بهاي برگ سبز خريداري
شده تنها 4تا 5ميليارد تومان باقيمانده كه تا پايانماه با
چايكاران تسويه ميشود.
سالجاري ميزان توليد چاي خشك 30هزار تن و برگ
سبز چاي 133هزار تن بوده است كه درصورت توسعه
و اصالح باغهاي رها شده ميتوانيم به 50هزار تن توليد
هم برسيم ،اما اين هدف در مقابل افزايش واردات چاي
و كاهش تعرفه گمركي آن از 20به 5درصد ،راه به جايي
نميبرد .نياز داخلي مصرف چاي بهطور ســاالنه رقمي
حدود 100هزار تن چاي است كه اگر 30درصد آن در
داخل تامين شــود نياز به 70هزار تن واردات است .اما
طبق آمار رسمي گمرك در سال  ،1398حدود 83هزار
تن چاي بهصورت رسمي وارد كشور شده است .هر چند
كه آمارهاي غيررسمي خبر از واردات 120هزارتني چاي
بهصورت مجاز يا قاچاق دارد.
بهگفته كارشناسان اين حوزه ،اگر سياستهاي اقتصادي
دولت مبتني بر رونق محصول داخلي و توانمندســازي
سازمان چاي باشد ،ميتوانيم به رونق گذشته بازگرديم.

واردات بيش از نياز ،زخمي بر پيكره توليد

احمد ميربلوكــي ،مديرعامل اتحاديه چايكاران كشــور
درخصوص فراز و فرود صنعت چاي در سالهاي اخير به
همشهري ميگويد 2 :سال بعد از تغييرساختار سازمان
چاي ،چايهايي كه ما توليد كرديم همه در انبارها پوسيده
شــدند ،اما به جايش چه كار كردند؟ چاي خارجي وارد
كردند .تبعا در اقتصاد مبنا براســاس عرضه و تقاضاست.
هرچه تقاضا بيشتر باشــد عرضه بيشتر ،هرچه تقاضا كم
باشد عرضه كم اســت .لذا در مورد چاي داخلي تقاضايي
نبود براي اينكه آقايان چاي خارجي را ميآوردند و چاي
ما در انبارها و روي دست ما ميماند .بهطوري كه بهاندازه
يك سال مصرف داخلي چاي كه حدود 120هزار تن هست
چاي ما پوسيده شد و آن را بيرون ريختند .گفته ميشود
هماكنون مشكل چاي سنواتي مانند گذشته وجود ندارد،
با اين حال هنوز هم معضل باغات چاي كه رها شدهاند و
بهصورت جنگل در آمدهاند وجود دارد .هماكنون نيز در
مورد تعيين نرخ تضميني چاي در سال آينده بين دولت و
اتحاديه چاي اختالف نظر وجود دارد .اما تصميمگيرنده نه
فعاالن چاي بلكه دولت است و مشخص نيست براي تعيين
نرخ از چه شاخصهايي بهر ه برده ميشود.
ميربلوكي ميگويد :بزرگترين مشــكل ما اين است كه
120هزار تن مصــرف داريم و 200هزار تــن چاي وارد
ميشود .يعني تا يك سال و نيم ديگر چاي هست و كنترل
نميشود .اينكه چرا كنترل نميشود را هم ميدانم ،براي
اينكه آنهايي كه وارد ميكنند از ما بهتران هستند.
از ديد اين فعــال صنفي ،مجموعه سياســتهاي دولت
تاكنون نتوانسته معضل چاي را به حداقل برساند و مانع
از واردات مازاد شود .همچنان كه در زمينه نرخ تضميني

كمكهاي دولت و مشكالت ساختاري صنعت چاي

نعمت ياورزاده رئيس ســنديكاي كارخانجات چاي و از
فعاالن صنعت چاي كشور هم در اين زمينه به همشهري
ميگويد :يكي از مشــكالتي كه درخصوص چاي داريم
اين است كه سياستگذاري چاي را دولت انجام ميدهد.
لذا اين سياستگذاري آنچنان علمي و در راستاي ارتقاي
علمي و فني چاي نيســت ،زيرا فقط چــاي را بهعنوان
مشكل اجتماعي ميبينند و سعي ميكنند با تزريق پول
مسئله را حل كنند .هر چند وضعيت چاي در دولت اخير
بهتر از قبل است ،اما متأسفانه رشد و بقاي چاي ايراني
وابسته به سياست دولتهاست.
براســاس گزارشهاي موجود ،متوسط سطح زيركشت
چاي براي هر چايكار زير 7تا 8هزار متر اســت و به يك
هكتار هــم نميرســد .در واقع چاي نيز ماننــد برنج با
معضل خرده مالكي مواجه اســت .زمانــي ميتوان اين
سطح از زيركشــت را ارتقا داد كه حدود 30تا 35هكتار
از زمينهاي مخروبههاي منابع طبيعي در اســتانهاي
شمالي را به كشــت چاي اختصاص داد تا اين محصول
اقتصادي شود.
نعمت ياورزاده در ادامه به همشــهري ميگويد :ميزان
برداشت چاي در هر هكتار بهطور متوسط حدود  5تن در
سال است .اگر قيمت متوسط يك كيلو چاي هم حدود
3هزار تومان حساب كنيد چيزي در حدود 15ميليون
تومان درآمد هر هكتار چاي اســت .اما با توجه به اينكه
اغلب كشاورزان سطح زيركشتشان زير يك هكتار است
متوسط سود ناخالصشان ،يعني كل فروش چايشان به 8تا
9ميليون تومان در سال نميرسد ،شايد چيزي در حدود
60درصد آن هزينه و مابقي سود است .يعني كشاورز ما
در يك كشت حدود 4تا 5ميليون درآمد خالصش است.
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باخت «فنی»

هفته دوازدهم ليگ برتر
دوشنبه 6بهمن

آلومينيوم اراک -پرسپوليس

15:00

صنعت نفت آبادان-سپاهان

هفتهسيزدهمليگبرتر
جمعه 10بهمن

سايپا-گلگهرسيرجان
تمسجدسليمان-استقالل
نف 
نساجی مازندران-ذوب آهن

15:00

شنبه 11بهمن

تراکتور-آلومينيوم اراک

15:00

مس رفسنجان-صنعت نفت آبادان

15:30

پرسپوليس-ماشينسازیتبریز

16:55

سپاهان-شهر خودرو

17:00

فوالد-پيکان

17:10

 4چالش سرخ

فوتبال مالكانه در خطر
طي دوران اســتقرار كادرفني فعلي پرســپوليس روي

فكر كن هر روز داربي است

مهدي عبدي كه موتور گلزنياش در ليگ بيستم خاموش شده
بود و حتي به همين دليل در بازي با ســپاهان 91دقيقه روي
نيمكت نشست ،در  2بازي پياپي برابر استقالل و فوالد گل زد و
حاال گفته« :خيلي جدي به آقاي گلي فكر ميكنم ».خيلي هم
عالي .اصال شما بايد اول هدف داشته باشي كه بعد جلو بروي.
فقط عبدي يك مشكل كوچك دارد؛ آن هم اين است كه صرفا
در بازيهاي بزرگ عادت دارد گل بزند .يعني نيمهنهايي و فينال
آسيا ،داربي تهران ،گل تثبيت قهرماني يا نهايتا همين فوالد و
اينها .اينطوري او شــانس زيادي براي آقاي گلي در ليگ ايران
ندارد؛ مگر اينكه تيمهاي ضعيف را هم به چشــم رقباي قوي
ببيند .آقا اصال شما فكر كن هر روز داربي است!...
چراغ سبز برانكو به بازار ايران

ماجراي پيگيري تســويه بدهي مالياتي برانكو در ايران بسيار
جدي اســت .وكيل برانكو خيلي قاطع تهديد كرده كه اگر در
مهلت  2هفتهاي توافقشده چنين اتفاقي رخ ندهد ،او دوباره از
باشگاه پرسپوليس به فيفا شكايت ميكند .اين در حالي است كه
برانكو دفعه قبلي بعد از پايان همكاري با تيم ملي ،سرماجراي
بدهي مالياتياش براي بازگشــت به ايران دچار مشــكل شد.
بقيه مربيان خارجي هم همين مشكل را دارند .يعني اگر االن
كيروش قصد بازگشت به ايران را داشته باشد اول بايد بدهي
مالياتياش را پرداخت كند .با اين اوصاف اينكه برانكو االن دنبال
اين داستان افتاده ،به وضوح نشان ميدهد او تمايل جدي براي
كار در بازار ايران در آينده نزديك دارد و نميخواهد مشــتري
بعدياش مشكلي براي مذاكره با او داشته باشد.

پرسپوليس براي پايان خوش نيمفصل چند دغدغه اساسي دارد
نيمكت اين تيم ،هيچ عبارتي بيش از «فوتبال مالكانه»
تكرار نشده است .در حقيقت يحيي و دستيارانش سخت
عقيده دارند تاكتيك پرسپوليس روي تملك حداكثري
توپ بنا شده است .با اين حال اخيرا مدل فوتبالي تيم در
اين زمينه هم به چالش كشيده شده است .پرسپوليس در
نيمه اول بازي با نساجي ،نيمه دوم ديدار با فوالد ،سراسر
بازي با سپاهان و به شكل عجيبي در نيمه دوم مصاف با
ذوبآهن تحت فشار بود .حتما يك جاي كار ايراد پيدا
كرده كه رقبا به همين راحتي تــوپ را ميگردانند و در
زمينه مالكيت از سرخپوشان جلو زدهاند .بهنظر ميرسد
اين اواخر قبح ميدانداري برابر پرسپوليس در هم شكسته
و اين به سود قرمزها نيست.
 6بازي؛ يك كلينشيت
يكي از اصليترين رموز قهرمانيهاي اخير پرسپوليس
اســتحكام ســاختار دفاعي بوده اســت .بــا اين حال
سرخپوشان در مسابقات اخير در اين زمينه سهلگيرتر
از گذشته بهنظر ميرسند .پرسپوليس در 6بازي آخرش
تنها يكبار كلينشــيت كرده؛ آن هم برابر سپاهان و به
لطف ســيوهاي معجزهآســاي حامد لك مخصوصا در
دقايق پاياني .غير از اين اما آنها برابر اولســان هيونداي،
نساجي ،ذوبآهن ،استقالل و فوالد گل خوردهاند و در
همين مسابقات هم موقعيتهاي زيادي به رقبا دادهاند.
كادرفني بايد بداند قرار نيســت همه مهاجمان حريف
مثل ساسان انصاري بيدقت باشند يا هميشه حامد لك
در بهترين فرمش قرار داشته باشد.
دقايق آخر؛ پاشنه آشيل
آخرين چالش اين روزهــاي يحيي گلمحمدي اما افت
عجيب و آسيبپذيري تكراري پرسپوليسيها در دقايق
پاياني است .در اغلب مسابقاتي كه پرسپوليس طي دوماه
گذشته برگزار كرده ،اين تيم در دقايق پاياني يا گل خورده
يا موقعيتهاي طاليي به رقبا داده است .روشن نيست
چرا اين اتفاق اينهمه تكرار ميشود .البته فرضيههايي
مثل وسواس رواني يا حتي مشكل بدني وجود دارد ،اما
هرچه هست كادرفني بايد آن را رفع كند ،چون مسابقات
سرخپوشان بهتدريج فشردهتر هم خواهد شد.

واقعيتش اين اســت كه برخوردهاي فيزيكــي كريم باقري با
بازيكنان پرسپوليس حرفهاي نيست و به سختي ميتوان معادل
بينالمللي براي آن پيدا كرد .به همينخاطر هم بعضيها انتقاد
دارند .برخي هم نگران هســتند يكبار يكي از بازيكنان هدف
گرفتهشده از سوي باقري كنترلش را از دست بدهد و توي روي
او بايستد؛ اينطوري كاريزماي ارزشــمند كريم هم خدشهدار
خواهد شد .همه اين اما و اگرها به جاي خودش درست است،
اما يادمان هم نرود كريم هر روز دنبال يك نفر نميگردد كه او
را كتك بزند و اليك جمع كند! او از اقتدارش هر يكي 2 ،سال
يك بار ،آن هم در بزنگاهها استفاده ميكند .طبيعتا االن خود
كنعانيزادگان هم خوشحال اســت كه اخراج نشده و تيمش
 2امتياز مفت از دست نداده است.

عكس :همشهري -مجتبي صالح

پیروز قربانی ،بازیکن اسبق استقالل درست در روزهایی که همه استقاللیهای سابق ،رقیب
سنتی را به «خاص» بودن متهم میکنند و الیک میگیرند در یک اظهارنظر جالب گفته بود:
«بهانه نیاورید .برتری آنها کامال فنی است ».او که حاال نقش مربی را در سایپا دارد روز گذشته
موفق شــد به همراه ابراهیم صادقی و سایر نارنجیپوشها اســتقالل را در ورزشگاه آزادی
شکست دهد و یک بار دیگر مشکالت فنی آنها را به رخ محمود فکری بکشد .تیم فکری دیروز
بازی را بهتر از حریفش آغاز کرد و میتوانست توسط مهدی قائدی زننده اولین گل بازی هم
باشــد اما اکبرمنادی توپ قائدی را با کمک تیر دروازه مهار کرد .این دروازهبان که در مقابل
پرسپولیس هم ستاره تیمش شده بود ،بعد از این ضربه روحیه گرفت و یک روز خوب دیگر را
آغاز کرد .هرچند استقاللیها موقعیتهای زیادی هم روی دروازه او خلق نکردند .در نیمه اول
اشتباهات فردی بازیکنان دو تیم به یک نمایش بیکیفیت از سوی آبیها و نارنجیها منجر
شد و دروازهها جز یکی دو بار به شکل جدی تهدید نشد .اما در همان ابتدای نیمه دوم ،سایپا با
شوت زیبای حسین مالکی به گل رسید و همین گل باعث شد استقاللیها بیپرواتر به سمت
دروازه حریف یورش ببرند .آبیپوشان در نیمه دوم چند موقعیت را توسط دیاباته ،قائدی و
فرشید اسماعیلی از دست دادند و البته جوانان سایپا هم در کنترل بازی تا حدود زیادی موفق
عمل کردند .در نهایت استقالل با تحمل اولین شکست خانگیاش در این فصل 22امتیازی
باقی ماند تا فرصت صدرنشینی را به سپاهان و نفت آبادان تعارف کند .این دو تیم دوشنبه در
آبادان به مصاف هم خواهند رفت.
تراکتور به کورس برگشت
دیروز قبل از بازی استقالل و سایپا یک مسابقه هم در سیرجان برگزار شد و تراکتور با نتیجه
 2بر یک میزبانش گلگهر را شکست داد .تراکتور برخالف بازی با استقالل این بار حاجصفی
و دژاگه را از همان ابتدا به بازی فرستاده بود و نمایش بهتری را نسبت به هفته قبل ارائه کرد.
حاجصفی و عباسزاده گلهای تراکتور را زدند و تکگل میزبان را هم یونس شاکری به ثمر
رساند .مهمترین اتفاقات این بازی بعد از سوت پایان رخ داد؛ جایی که چندین بازیکن از دو تیم
درگیری فیزیکی شدیدی پیدا کردند و دو کارت قرمز هم از جیب داور بیرون آمد.

16:00

دفاع وسط؛ بحران خودساخته
باالخره اتفاقي كــه خيليها در موردش هشــدار داده
بودند رخ داد و مدافعان وســط پرسپوليس زير بار فشار
سنگين حضور در همه مسابقات آســيب ديدند .آنچه
كار را دشوار كرده ،مصدوميت همزمان جالل حسيني
و محمدحســين كنعانيزادگان اســت و حاال سرمربي
سرخها بايد دو نيروي جديد را جايگزين اين نفرات كند.
اين اما يك بحران خودساخته است .يحيي گلمحمدي
بايد پيش از اينكه ناچار به استفاده از نيروهاي جديد در
پست دفاع مياني شود ،اين كار را به اختيار در مسابقات
آســانتر انجام ميداد .با اين حال پرهيز يحيي در مورد
استفاده از بازيكنان جوان ،حاال او را در شرايط دشواري
قرار داده اســت .همين احسان حســيني حتي اگر در
4بازي تشريفاتي پايان فصل گذشته مورد استفاده قرار
ميگرفت ،امروز بهمراتب بازيكن باتجربهتري بود .حاال
هم سرخها بايد خوشحال باشند كه بحران خط دفاعي
پيش از دو بازي نهچندان دشــوار برابر آلومينيوم اراك
و ماشينســازي اتفاق افتاده اســت .فرض كنيد جالل
و كنعاني قبل از دو بازي با ســپاهان و استقالل آسيب
ميديدند.

رفت تا سال بعد

اتفاقی که استقاللیها اصال دوستش نداشتند رخ داد
آنها به تیمی باختند که پیروز قربانی را روی نیمکت دارد

ماشينسازیتبريز-فوالد

بهروز رســايلي| پيروزي برابر فوالد باعث شــد
پرسپوليسيها پس از مدتها يك نفس راحت
بكشند .بدون برتري در اين مسابقه كار واقعا
براي سرخپوشــان سخت ميشــد ،اما حاال
دستكم خبري از فشــار رواني پيروزنشدن
نيست .با اين حال پرســپوليس براي اينكه
مســابقات نيمفصل اول را به خوبي و خوشي
پشت سر بگذارد ،چند دغدغه اساسي دارد؛
چالشهايي كه بايد ديــد يحيي گلمحمدي
بهمنظور رفع آنها چه تدابيري خواهد انديشيد.

نكته بازي

هتتريك تاريخي
با مارك گوچي
مهاجم 33ساله طي 12دقيقه هتتريك
كرد و دوباره به صدر اخبار برگشت

گلزنيهاي رضا قوچاننژاد در تيم زووله هلنــد حكايت جالبي دارد.
گوچي يا اصال بازي نميكند و گل نميزند يا اگر دســتبهكار شــود
به كمتر از 3گل و 4گل راضي نيســت .مليپوش سابق فوتبال ايران
و مهاجم حال حاضر اف.ســي.زووله در بدو ورودش بــه اين تيم در
هفته ششــم فصل 2019-20مقابل والويك به ميــدان رفت و طي
35دقيقه 4گل به ثمر رساند .پوكر قوچاننژاد مقابل والويك ،شروعي
رؤيايي را براي او در تيم زووله رقم زد اما ادامه راهش در اين تيم هرگز
رؤيايي نبود .گوچي تا پيش از بازي ايــن هفته تيمش مجموعا ۵گل
در ۲۳مســابقه ليگ ارديويسه به ثمر رســانده و در اغلب بازيها هم
نيمكتنشين بود .او بعد از 4ماه ناكامي و سپري كردن دوراني سخت
در باشگاه زووله حتي در آســتانه خروج از اين تيم قرار گرفته بود اما
جمعهشــب در 33ســالگي يكبار ديگر توفاني ظاهر شد و بهعنوان
بازيگن جانشــين براي زوولــه 3گل طي 12دقيقه به ثمر رســاند و
ركوردي تاريخي براي خودش ثبت كرد .در نخســتين بازي از هفته
هجدهم ليگ هلند ،تيم زووله در ورزشگاه كونيخ ويلم مقابل تيم رده

آرسنال مثل رئال و بارسا

درباره خريدهاي گرانقيمت رئال مادريد و بارســلونا در سالهاي اخير كه
بيشترشــان بدون نتيجه ماندند اطالعات زيادي داريد .براي نمونه بايد به
بازيكناني مثل گريزمان ،دمبله ،كوتينيو و ...از باســلونا و آزار ،خامس ،بيل،
وينيسيوس ،ميليتائو و يوويچ از رئال اشــاره كرد .آنها جدا از حقوق بااليي
كه روي دست باشگاهها گذاشتند ،رفتن يا ماندنشان سودي به دو باشگاه
نرساند .آرســنال ثابت كرد كه رئال و بارســا در اين زمينه تنها نيستند .در
سالهاي اخير بازيكنان زيادي به اين تيم آمدند و درنهايت با قيمتي پايين
يا رايگان جدا شدند .از خريدهاي پرسروصداي تابستان ۲۰۱۸اين تيم تنها
برند لنو باقي مانده و بيشاشتاينر بازنشسته شده ،گندوزي به هرتابرلين قرض
داده شده ،سوكراتيس قراردادش را فسخ كرده و توريرا قرضي به اتلتيكو رفته.
ستارههايي مثل گنبري و چيمبرلين با پايينترين قيمت به بايرن و ليورپول
واگذار شدند .اوزيل پس از يكسال بخور و بخواب و دريافت حقوق نجومي آزاد
شد و به فنرباغچه رفت .ستارههايي مثل اوزيل ،ويلشر ،مخيتاريان ،الكسيس
سانچس ،ولبك ،سوكراتيس ،موستافي و كاســورال كه ۱۹۰ميليون پوند و
حدود ۲۰۰ميليون يورو خرج روي دست باشگاه گذاشته بودند با صفر يورو
دور انداخته شدند .آرسنال كه با آرسن ونگر شعار معروفي داشت و ميگفت
ديگران ستاره ميخرند ولي ما ستاره ميسازيم ،حاال به حاضريخوري افتاده
و پولهاي هنگفتي خرج بازيكنان تيمهاي ديگر ميكند .همين االن آنها در
حال نهاييكردن انتقال قرضي اودگارد از رئالمادريد هستند .اين در حالي
است كه در همين هفتههاي گذشته آرتتا يك پديده بااستعداد به نام اميل
اسميترو را در همين پســت رو كرده كه با ورود اودگارد به نيمكت منتقل
خواهد شد .ستارههايي مثل اسميترو ،انكتيا ،ساكا و ديگران بايد زير سايه
سياستهاي ضدونگري پشت خط بمانند و جاي آنها بازيكنان تيمهاي ديگر يا
ستارههاي بازنشستهاي مثل ويليان بازي كنند .آرسنال بعد از ونگر انگار نفرين
شده است؛ مثل چند سال منچستريونايتد پس از فرگوسن.

شانزدهمي ويلم قرار گرفت .زووله در دقيقه10از ميزبانش عقب افتاد و
نيمه اول با همين نتيجه به پايان رسيد .قوچاننژاد از ابتداي نيمه دوم
به تركيب زووله اضافه شــد تا تيمش را از شكست نجات دهد .او فقط
13دقيقه زمان نياز داشت تا گل اول تيمش را بزند و كار را به تساوي
بكشاند4 .دقيقه بعد او با پاي راست گل دوم را زد و زووله را در دقيقه62
از ميزبانش پيش انداخت .اما اين پايان كار نبود و گوچي در دقيقه۷۰
پنالتي اعالمشده به سود زووله را هم تبديل به گل كرد و با هتتريك
او ،تيمش هم 3بر يك پيروز شد .بعد از درخشش خيرهكننده گوچي
مقابل ويلم ،صفحه توييتري اُپتا كه آمار و ارقام فوتبال جهان را مورد
بررسي قرار ميدهد با درج تصوير خوشحالي اين مهاجم ايراني نوشت:
«قوچاننژاد نخستين بازيكن در تاريخ ليگ ارديويسه هلند است كه
توانسته  2بار بهعنوان بازيكن تعويضي هتتريك كند ».گوچي در اين
فصل فقط 2گل زده بود و با اين هتتريك تعداد گلهاي فصلش را به
5گل رساند .او با 45دقيقه بازي از هواسكورد نمره عالي  8.6را گرفت
و بهترين بازيكن ميدان شد.

رونالدوي مدافع حقوق بشر
كريســتيانو رونالدو قيافه گولزننــدهاي دارد و
همه او را به عنوان يك فرد مغــرور و خودخواه و
پولپرست ميشناسند اما بارها با كارهاي خيريه
و انساندوســتانه ثابت كرده كه پشت آن ستاره
حلبي قلبي از طال دارد .او اخيرا يك پيشنهاد نان و
آبدار از عربستان را بهدليل رعايت نشدن حقوق
بشر در اين كشور رد كرده اســت .سعوديها با
پيشنهاد سالي۶ميليون يورو براي صنعت توريسم
كشورشــان با اين ســتاره پرتغالي وارد مذاكره
شده بودند كه پاسخ منفي گرفتند .عربستان در
سالهاي اخير اصالحات فرمايشــي و از بااليي
را براي مطهر كردن وجهــهاش در افكار عمومي
اعمال كرده كــه براي نمونه ميتــوان به برخي
سهلگيريها به زنان و اجازه به آنها براي رانندگي
يا ورود به ورزشگاه ياد كرد .پس از افتضاحي كه سر
ترور عجيب خاشقچي به بار آمد ،وجهه اين كشور
نزد جهانيان خرابتر از پيش شــد و اصالحات
قطرهچكاني 2سال اخير هم هنوز نتوانسته چهره
آنها را موجه جلوه دهد .پيشنهاد به كريستيانو در
راســتاي ادامه تالش براي پاكسازي و بازگشت
اعتبار به عربستان سعودي .ريختوپاش چندده
ميليون يورويي (۱۱۵ميليون براي  3سال) براي
كسب ميزباني مسابقات سوپرجام اسپانيا و ايتاليا

هم در همين راستا تعبير ميشود .عربستانيها
ميخواهند با استفاده از اعتبار و چهره ستارههايي
نظير رونالدو صنعت گردشگري را گسترش دهند
و پاي خارجيها را به سرزمينشان باز كنند .پس
از شنيدن پاسخ رد از رونالدو فعال مذاكرات با مسي
آغاز شده است .مسي سال ۲۰۱۹وقتي براي ديدار
دوســتانه آرژانتين با برزيل به رياض سفر كرده
بود با تركي آل شــيخ ،رئيس هيأت سرگرمي و
تفريحات عمومي عربستان و مالك تيم آلمرياي
اسپانيا ديدار كرده بود .براي همين آنها به توافق
با اين ستاره آرژانتيني خوشبيناند .رونالدو ۸سال
پيش هم پيشنهاد رژيم صهيونيستي براي سفر
تبليغاتي به سرزمينهاي اشــغالي و حضور در
ديداري نمايشي را رد كرده بود .او يكبار هم در
اظهارنظري سياسي گفته بود اگر پيشنهاد اسرائيل
را ميپذيرفتم هر سال به من توپ طال ميدادند!
رسانههاي اســرائيلي ادعا كرده بودند كه او ۴بار
بهطور رسمي به اين كشور دعوت شده و هر بار آن
را رد كرده بود .كريستيانو همان موقع يكبار به نوار
غزه سفر كرد و در افتتاح پروژههاي بيمارستاني و
جادهاي در اين منطقه اشغالشده با كمك يونيسف
شركت كرد .در شبكههاي اجتماعي هم بارها به
نفرتپراكني عليه رژيم صهيونيستي متهم شد.

فوتبال ايران

با ذرهبين دنبال تباني

عادت ناپسند هواداران پرسپوليس و استقالل
بدون ترديد يكي از نقاط عطف بازي پرســپوليس و فوالد ،موقعيت تك
به تكي بود كه ساســان انصاري در دقيقه 93خراب كرد .اين توپ كه در
اثر بازي مستقيم فوالديها و اشتباهات عجيب مدافعان پرسپوليس زير
پاي انصاري افتاد ،با ضربه كمدقت او همراه شد و تيم خوزستاني بهترين
موقعيت ممكن براي به تساوي كشــاندن كار را از دست داد .پس از اين
اتفاق ،خيلي از كاربران در فضاي مجازي با انتشــار پستهاي مختلف
ساسان انصاري را به تباني با پرســپوليس متهم كردند و مدعي شدند او
به عمد توپ را بيرون زده اســت .اســتدالل اصلي اين گروه هم سابقه4
هفته حضور انصاري در پرسپوليس در ابتداي ليگ شانزدهم است .چرا
بايد بازيكني كه  4سال پيش 4 ،هفته در پرسپوليس بوده ،امروز بهترين
موقعيت مسابقه را از دست بدهد و قهرمان تيمش نشود؟ به عالوه از ياد
نبريم كه انصاري با بغض از پرسپوليس جدا شد .او گمان ميكرد در اين
تيم صاحب فرصت كافي براي بازي نخواهد شد؛ در نتيجه طبيعي است
كه انگيزههاي انتقامجويانه هم داشته باشد.بسياري از كساني كه ساسان
را به تباني متهم ميكنند اين بديهيات را ميفهمند ،اما صرفا قصد آزار
رقبا را دارند .آن طرف هم همين داســتان وجــود دارد و بهعنوان مثال
هنوز پرسپوليسيها هر زمان اسماعيل شريفات رودرروي استقالل قرار
ميگيرد ،منتظرند تا يك توپ لو بدهد و آن را تبديل به سند متقن تباني
كنند! اين يك چرخه زشت و باطل است كه هيچ كجا متوقف نميشود و
تنها به بهاي رفتن آبرو و اعتبار بازيكنان بيگناه بيشتري تمام ميشود.
حتي ميتوان ادعا كرد ادامه اين رويه به ســود تيم رقيب است؛ چرا كه
بازيكنان قديمي پرسپوليس و استقالل با ترس از متهم شدن رودرروي
سرخابيها قرار ميگيرند و قادر نخواهند بود كيفيتشان را نشان بدهند.

كوتاهتر از گزارش
وضعيت پايدار ميناوند و انصاريان

وضعيت مهرداد ميناوند پايدار است و اكسيژن خون علي انصاريان
هم به باالي ۹۰درصد رسيده .اين خبرهايي است كه روز گذشته
دكتر محمدرضا هاشميان در اختيار رسانهها قرار داده و درخصوص
آخرين وضعيت اين ستارهها گفته است« :شرايط ميناوند نسبت
به روزهاي گذشته بهتر شــده اما بايد روندي را طي كند .درمان
ويروس كرونا طوالنيمدت است و بايد اقدامات خاصي روي بيمار
انجام شود تا در نهايت او بتواند بر مشــكالت ابتال به اين ويروس
غلبه كند .البته ميناوند دير به پزشــك مراجعه كرد و اين يكي از
داليل طوالنيشــدن روند درمان اين فرد است .در مدتي كه اين
پيشكسوت بستري است ،بايد اقدامات خاصي انجام شود تا بتوانيم
او را از حالت خواب مصنوعي خارج كنيم .ميناوند تحت ونتيالتور
يا دستگاه تنفسي تهاجمي است و كارهاي بسيار تهاجمي انجام
خواهيم داد .شــرايط انصاريان هم پايدار است و اكسيژن خوناو
به باالي  ۹۰رسيده اســت اما روند درماني را بايد طي كند و تمام
داروهاي خط درمان كوويد ۱۹-بايد براي او نيز تجويز شود .البته
تمام داروهايي كه براي اين پيشكســوتان استفاده ميشود ،بايد
با دقت و نظارت باشــد و هرگونه ســهلانگاري ممكن است روند
درماني را با مشــكل مواجه كند .برخي ميگويند چرا انصاريان به
بخش آيسييو منتقل شده است؟ در پاسخ به اين افراد بايد بگويم
كه تمام بيماراني كه شرايط سخت تنفسي دارند ،بايد به اين بخش
منتقل شوند».
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ت ناگهاني هوا تا پايان سال
تكرار برود 

سامانه بارشي كه يخزدگي در 27استان را به همراه داشت امروز از كشور خارج اما تكرار برودتهاي ناگهاني با عمر و عمق
كوتاهتر تا پايان سال پيشبيني ميشود
مريم سرخوش

خبرنگار

سامانه جبهه هواي سرد كه تا
آب و هوا ديروز باعث يخزدگي در اكثر
استانها شده بود ،با حركت
بهسوي نيمه شرقي ،امروز از كشور خارج
ميشود .اما اين سامانه ثبت ركوردي جديد
از دماي زير صفر درجه را در برخي شهرها به
همراه داشــت .براســاس اعالم سازمان
هواشناسي از عصر ديروز در نيمه غربي و از
امروز در نيمه شرقي شاهد افزايش دماي
هوا خواهيم بود اما پيشبينيها حاكي از
تكرار برودتهــاي ناگهاني با عمر و عمق
كوتاهتر تا پايان سال است .همچنين از اواخر
هفته جاري و با ورود سامانه بارشي جديد،
باز هم برف و باران برخي استانهاي كشور
را دربرخواهد گرفت اما شــدت سرما و
يخبندان سامانه اخير را نخواهد داشت.
ركوردشكني برخي استانها

تدوام آلودگي هوا كمتر ميشود

معاون توسعه و پيشبيني سازمان هواشناسي
از تكرار برودتها و كاهش ناگهاني دماي هوا
خبر داد و تأكيد كرد :البتــه فراواني ،عمق و
تداوم اين سامانهها نسبت به سامانه اخير كمتر
خواهد بود و به جاي تداوم يكهفتهاي سرما،
شايد تنها  2يا 3روز استقرار هواي سرد را شاهد

كاهش روند يخزدگي در كشور

مكث

در ســامانه ســرد اخير ،ســرابيها شــاهد
ركوردشكني بيسابقه دماي هوا با 30درجه
سانتيگراد زير صفر طي 50سال اخير بودند.
اردبيليهــا هم با دماي هــواي 29درجه زير
صفر ،ورزقان و چالدران با 25درجه زير صفر
و خلخاليها هم با 24درجه زير صفر شبهاي
سردي را پشت سر گذاشــتند .در كهگيلويه
وبويراحمد ،همدان ،زنجان ،سنندج و بجنورد
هم دماي هوا به بيش از 10تا 20درجه زير صفر
رسيد و تنها ساكنان اهواز ،بوشهر و بندرعباس
با وجود كاهش دما اما هواي نسبتا گرمتري را
تجربه كردند.

باشيم .اين شرايط درباره آلودگي هوا هم مشابه
است و ديگر شاهد تداوم آاليندگيها بهصورت
10تا 15روز نخواهيم بود.
مجيــد آزادي مجمــوع بارشها تــا پايان
ســالجاري و البته فروردين 1400را نرمال
عنوان كرد و گفت :بارش برف و باران تا پايان
بهمن كمتر از نرمال اما در اسفند و فروردين
بيشتر از نرمال خواهد بود اما در نهايت در كل
كشــور ميزان اين بارشها نرمال پيشبيني
شده است.

هوا گرم شد

رئيس مركز اقليمشناسي و پيشبيني هواشناسي
كشــور هم با بيان اينكه در روزهاي آينده روند
افزايشي دما را شاهد خواهيم بود ،به همشهري
گفت :اين افزايش دما با خروج ســامانه از نيمه
غربي كشور از ديروز و در نيمه شرقي هم با كمي
تأخير از امروز آغاز ميشــود .صــادق ضيائيان
درباره برودت و سرماي شديد در برخي مناطق
كشور طي روزهاي اخير ،عنوان كرد :عبور ناوه
كمارتفاع در ســطح 500ميليباري به ريزش

برودت شديد هوا در زمستان پديده نادري نيست و بايد انتظار ورود اين سامانههاي جوي
با برودتهاي مقطعي را داشت .محمدحسين رامشت ،اقليمشناس با بيان اين جمله درباره
يخزدگي برخي شهرهاي كشور طي روزهاي اخير به همشهري گفت :تودههاي هوايي كه
از قسمتهاي شمالي وارد ايران ميشود ،اغلب دليل اين يخزدگيها در نيمه غربي كشور
است .اين مسئله روند متداول و معمولي در طبيعت زمستاني است .رامشت تأكيد كرد:
نبايد به چنين برودتهايي نگاه متفاوت داشت زيرا اگر زمستان سرد نداشته باشيم يا
باران كمي ثبت شود ،سردترين فصل سال ماهيت خود را نشان نداده است .عالوه بر اين،
ما در گذشته شاهد يخزدگيها و برودت شديد هوا حتي در آذر هم بوديم اما اين سرما را
امسال در بهمن داشتيم .آمار 50سال اخير حاكي از كاهش روند يخزدگي در كشور است.
در گذشته در اصفهان شاهد ثبت 150روز يخزدگي در پاييز و زمستان بوديم اما اين آمار
اكنون به 65روز در سال رسيده كه تحتتأثير مديريتهاي انساني است .توسعه شهرها،
افزايش استفاده از سوختهاي فسيلي و ميزان  CO2هوا ،انتشار ،جذب و واكنشهاي
حرارتي و ...در افزايش متوسط دما تأثير داشته است .اين شرايط را ميتوان به تغييرات
اقليمي ربط داد اما سرماي ناگهاني و يخزدگيهاي روزهاي اخير ناشي از برودتهاي حاكم
بر كشور است و نبايد از آنها غافلگير شويم.

هواي سرد از عرضهاي باالي جغرافيايي منجر
شد و در برخي مناطق دماي هوا بهشدت كاهش
پيدا كرد .او همچنين از ورود سامانه جوي جديد
به شمالغرب كشــور خبر داد و افزود :سيستم
بارشي جديد از اواخر هفته جاري بهتدريج نيمه
غربي را دربرميگيرد.
سامانههاي بدون بارش ،همراه با يخزدگي

بهلول عليجاني ،اقليمشناس هم ورود ناگهاني
سامانههاي جوي با هواي بسيار سرد را ناشي از
وزش بادهاي عرضهاي شمالي باالتر عنوان كرد
و گفت :اين بادها بهصورت موجي وارد ميشوند،
سامانهها را وارد كشور و اقليم و هواي روي زمين
را كنترل ميكنند كه عمدتا با ورود برف و باران
همراه اســت .البته اين بادها هميشگي نيستند
اما گاهي با فراواني و ســرماي شديد وارد كشور
ميشــوند .وي ادامه داد :ســامانهاي كه هفته
گذشته وارد كشور شد هم همين شكل را داشت
و روزهاي سرد را در برخي مناطق كشور رقم زد.
اما شدت باران و برف در اين سامانه در برخي نقاط
چندان زياد نبود و تنها منجر به يخبندان شــد.
البته چندسالي است كه بهدليل گرمشدن هوا
اين بادها به ايران وارد نميشود و به همين دليل
با كاهش بارش برف و باران در زمســتان مواجه
شدهايم .طي چند ســال كمبارشي و گرمبودن
هوا در زمســتان ،مردم به هواي نهچندان سرد
زمســتان عادت كردهاند و به همين دليل اين
برودت ناگهاني براي آنها غيرمعمول بود.

روزي اهالي جنوب كرمان زير شن
توفان شن در مناطق مختلف استان تا اواسط هفته جاري ادامه دارد
محمد كاموس

دبير گروه ايرانشهر

توفان شن با خســارت 200ميليارد توماني ،دسترنج و اميد
پيگيري كشاورزان رودبار جنوب و قلعهگنج در جنوب كرمان را با خود
برد .هر چند خسارتهاي اين توفان با سرعت 100كيلومتر بر
ساعت ،تنها به حوزه كشاورزي خالصه نشد و قطعي برق در برخي روستاها،
بسته شدن راه اصلي و روستايي ،خروج قطار از ريل و حادثه براي  2دستگاه
اتوبوس و كاميون را هم در استان به همراه داشت.
به گزارش همشــهري ،در بخشهايي از جنوب اســتان كرمــان بهدليل
هزينههاي سرسامآور مدرنسازي ،كشاورزي همچنان به شيوه سنتي انجام
ميشــود كه همواره در معرض تهديد و بالياي طبيعي قرار دارد .سالهاي
گذشته سرمازدگي ،اما امسال توفان شن غصه جديد كشاورزان اين منطقه
شد .آنها صبح شنبه دسترنجي را كه بهگفته خودشــان با قرض يا فروش
لوازم ارزشمند زندگيشان مثل ماشــين و طال تامين كرده بودند از دست
دادند .در روســتاي نقصان جازموريان 200هكتار زمين شامل محصوالت
سيبزميني ،گوجه ،هندوانه و خيار زير شن دفن شد و در روستاي چاه علي
كپري محصول هندوانه و خيار از بين رفت .برآورد اوليه از وسعت گسترده
اين خسارتها 200ميليارد تومان اســت و بهگفته سعيد برخوري ،رئيس
سازمان جهادكشــاورزي جنوب كرمان بعد از جمعبندي نهايي ،گزارش
كامل اين خسارتها به مديريت بحران استان ارسال خواهد شد تا در نهايت
پس از بررسي ستاد بحران از سوي سازمان برنامه و بودجه تامين اعتبار شود.
هر هكتار38 ،ميليون خسارت

يكي از اهالي جازموريان انجام نشــدن طرحهاي نهالكاري را عامل اصلي
توفانهاي شن و خسارتهاي تكراري ميداند و تأكيد ميكند :هيچكدام از
طرحهاي نهالكاري در صدها هكتار بيابان اين منطقه تكميل نشده و ما هم
هر قدر هزينه كشاورزي كنيم ،هيچ فايدهاي ندارد.
كشاورز ديگري از اهالي همين منطقه ميگويد :هر چه كاشتيم نابود شد.
هر سال سرما محصوالتمان را خشك ميكرد و امسال تمام دسترنجمان با
خاك يكسان شــد؛ حاال ما مانديم و يك وام سنگين .با كلي قرض 3هكتار
هندوانه كاشــته بودم كه همه از بين رفت .هزينه كاشت و اجاره هر هكتار
هندوانه 38ميليون تومان اســت و اكنون نميدانم با دســت خالي چگونه
بدهيهايم را بدهم.
توفان شن ادامه داد

مديريت بحران كرمان از تداوم وزش توفان شن تا اواسط هفته جاري در اكثر
مناطق استان خبر ميدهد و ميگويد :اين توفان با كاهش شديد دماي هوا
همراه بود و خسارتهاي شديدي را به مناطق مختلف استان بهويژه اراضي
كشاورزي در رودبار جنوب و قلعهگنج شــامل جازموريان و زهكلوت وارد
كرد .بعد از خسارتهاي ديماه اين دومين موج خسارتهاي ناشي از توفان
شن بود كه در استان شاهد بوديم و براي برآورد نهايي اين خسارتها بايد تا
اواسط هفته جاري و فروكش توفان صبر كنيم.

مجيد ســعيدي از برقراري برق روســتاها خبر ميدهد و ميافزايد :تعداد
زيادي از راههاي روستايي ما در شهرستانهاي ريگان ،رودبار جنوب ،راور
و فهرج بسته شده اســت .همچنين اين توفان شن منجر به افزايش غلظت
آاليندهها در برخي شهرهاي استان شد كه اين شاخص در ريگان  ،500در
راور 385و در انار 234بود .چند حادثه ديگر ازجمله خروج قطار زاهدان به
كرمان و خارج شدن يك دستگاه اتوبوس و كاميون از مسير جادهاي هم از
ت چنداني نداشتند.
ديگر حوادث اين توفان شن بود كه خوشبختانه خسار 
سعيدي درباره گاليه كشاورزان از تكميل نشــدن طرحهاي نهالكاري در
مناطق جنوبي استان عنوان ميكند :جنس خاك شهرستان رودبار و ريگان
از نوع ماسهاي و رس اســت و با كمترين وزش بادي خيزش گرد و خاك را
داريم .در اين حوزه طرحهاي زيادي در استان انجام شده است .ما مناطق
بياباني گســتردهاي داريم و بودجهاي كه براي جنگلكاري در اين مناطق
از صندوق توسعه ملي اختصاص داده شد ،خوب بود اما كافي نبود .از سوي
ديگر برخي كشــاورزان اقدام به تصرف اراضي دولتي مجاور تاالب كرده و
كشت غيرقانوني ميكنند .اين تاالب ماسهاي است و بيشترين خسارتهاي
حوزه كشاورزي به اراضي مجاور اين تاالب وارد شده است .براي جلوگيري
از تداوم اين خسارتها ،كشاورزان بايد از كاشت غيرقانوني در اين زمينها
خودداري كنند.
اين مسئول درباره پرداخت خسارت توفان شــن به كشاورزان منطقه هم
بيان ميكند :معموال چنين خسارتهايي به سمت استفاده از صندوق بيمه
محصوالت كشاورزي هدايت ميشوند اما به اين دليل كه مبالغ پرداختي از
سوي اين صندوق متناسب با خسارتها نيست ،كشاورزان ميلي به عضويت
ندارند .اگر خسارت يك مزرعه ســيب زميني با 100ميليون تومان هزينه
بهصورت صددرصدي هم تعيين شــود ،تنها 4تا 5ميليون تومان خسارت
ميگيرد يا درباره يك درخــت خرما اگر يك ميليــون و 200هزار تومان
محصول داشته باشد با همين شرايط تنها 40هزار تومان خسارت ميگيرد و
متأسفانه در اين شرايط كشاورزان اميد چنداني به جبران خسارتهايشان
ندارند .از ســوي ديگر برخي محصوالت كشــاورزي هم مشمول صندوق
بيمه نيســتند و در چنين شــرايطي نميتوان انتظار پرداخت خسارت به
آنها را داشت.
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خبرهای کوتاه
   اعتراض مونسان به دولت ،برای نابودسازي لنجهاي چوبي

ایران ناجي طاق كسري

   روز جهاني تاالبها در استانهاي تاالبي برگزار ميشود

معــاون محيطزيســت دريايــي و تاالبهــاي ســازمان حفاظت
محيطزيست با اعالم اينكه مراسم روز جهاني تاالبها در استانهاي
تاالبي برگزار ميشود اعالم كرد :روز جهاني تاالبها همانند سالهاي
گذشته برگزار خواهد شد ولي با اين تفاوت كه امسال براي پنجاهمين
سال كنوانســيون جهاني رامســر نيز ويژهبرنامه خاصي پيشبيني
شده اســت .به گزارش ســازمان حفاظت محيطزيست ،احمدرضا
الهيجانزاده گفت۱۴ :بهمنماه بهمناســبت روز جهاني تاالبها در
بيشتر استانهايي كه داراي تاالب هستند ،ويژه برنامههايي پيشبيني
شده است و شبكه زيستي كشور به كمك سازمانهاي غيردولتي در
سراسر كشور اين روز را گرامي ميدارند.

   جنگلها و سواحل هرمزگان سنددار ميشوند

رئيس ســازمان جنگلها ،مراتع و آبخيزداري كشور اعالم كرد :تمام
جنگلها و سواحل اســتان هرمزگان تا پايان سال سنددار ميشوند.
مسعود منصور در كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد استان هرمزگان
گفت :بالغ بر ۸۴۰۰ســازه آبخيزداري در هرمزگان احداث شده كه
حدود ۶۰۴۰مورد از اين سازهها در منطقه بشاگرد هستند .بهگزارش
ســازمان جنگلها ،وي افزود5.5 :ميليون هكتار از سطح هرمزگان
سيلخيز است و ۶ميليون هكتار از اراضي مستعد فرسايش آبي هستند
كه با تمام تالشها و اقدامات انجام شده فقط در وسعت ۸۶۰هزار هكتار
عمليات آبخيزداري انجام شده است و با وجود كاهش بودجه امسال
تالش كرديم تا اســتان هرمزگان را به لحاظ اهميت موضوع سيل در
اولويت قرار دهيم .رئيس ســازمان جنگلها گفــت :هرمزگان داراي
۴۵هزار هكتار جنگل دستكاشت و ۹ميليون اصله حراست.

غالمرضا اباذري گفته است ،از حدود 4سال
قبل ،موضوع وخيم بودن شرايط طاق ايوان
مدائن مطرح شد و موضوع با مقامات عراقي
ازجملــه وزير فرهنگ عراق نيــز در ميان
گذاشته شد.
رايزن فرهنگي ايــران در عراق حتي اعالم
كرده است كه نگرانيها از وضعيت وخيم
طاق كســري را به اطــاع وزارت ميراث
فرهنگي رســانده اســت ،اما به گفته او،
مســئوالن وزارت ميراث فرهنگي جديت
كافي براي رسيدگي به اين نماد تاريخي و
فرهنگي ايران را ندارند.
آنطور كه غالمرضا اباذري اعالم كرده است،
موضوع رسيدگي به وضعيت طاق كسري
پس از روي كار آمدن دولت جديد عراق از
سوي وي به وزير فرهنگ جديد آن كشور
منتقل شــده و وزير فرهنگ عــراق براي
پذيرش تيم كارشناســي ايران بهمنظور
نجات طاق كســري اعــام آمادگي كرده
است.
رايزن فرهنگي ايران در عراق حتي گاليه
كرده اســت كه تمامي اين موضوعات به
وزارت ميراث فرهنگي كشور منتقل شده،
اما تيم كارشناســي ايران هنــوز به عراق
اعزام نشده اســت؛ درحاليكه حدود ۶۰
تا ۷۵درصد از آجرهاي طاق ايوان مدائن
بر اثر بارندگي و شــرايط جوي فروريخته
است.
در ايــران امــا پيگيريهاي همشــهري
مشخص كرده اســت كه درخواست اعزام
هيأت كارشناســي ايران به عراق از هفته
گذشته به وزارت خارجه كشورمان ارسال
شده و حتي پاسپورت اعضاي اين تيم براي
گرفتن ويزاي سفر به عراق به وزارت خارجه
رفته است و تا عصر ديروز نيز وزارت ميراث
فرهنگي در انتظار دريافت ويزا براي سفر
به جنــوب بغداد بهمنظور مستندســازي
و برآورد خســارات و تدوين گزارش اوليه
مرمت و نجات این اثر بوده است.
ســيدهادي احمدي ،مديركل دفتر حفظ
و احيای بناها و محوطههــاي تاريخي در
معاونت ميراث فرهنگي كشور كه يكي از
اعضاي تيم كارشناســي ايران براي سفر
به عراق اســت ،به همشهري گفت :وزارت
خارجــه هنوز به درخواســت ســفر تيم
كارشناســي ايران پاســخ نداده و اين تيم
همچنان در انتظار صدور ويزاي ســفر به
عراق است.

عكس :همشهري /سید محمد فخار

وزير ميراث فرهنگي ،گردشگري و صنايعدستي درباره امحاي لنجهاي
سنتي با ظرفيت كمتر از 500نفر در نامهاي به دبير دولت اعتراض خود را
نسبت به برنامه جايگزيني لنجهاي سنتي توسط وزارت راه و شهرسازي
اعالم كرد .به گزارش مهر ،علي اصغر مونسان در اين نامه آورده است:
مهارت سنتي لنجســازي ايران و دريانوردي با آن در خليجفارس در
فهرست ميراث ناملموس يونسكو و فهرست ميراث در خطر و نيازمند
پاسداري فوري به ثبت رسيده اســت و به موجب قانون الحاق ايران به
كنوانسيون ۲۰۰۳يونسكو ،دولت ايران داراي تعهدات بينالمللي براي
پاســداري از اين دانش سنتي است .به نوشــته مونسان ،مهارتهاي
سنتي لنجسازي هماكنون در خطر فراموشي قرار دارد و تصميم وزارت
را هوشهرسازي در اينباره موجب تســريع در نابودي دانش لنجسازي
بومي ميشــود كه اين امر مغاير با تعهدات بينالمللــي ايران در اين
خصوص است .وزير ميراثفرهنگي در نامه اعتراضي خود به دولت آورده
است :نظر به تصويب پيشــنهاد مزبور در كارگروه بند ۱۸تصويب نامه
بدون حضور نماينده اين وزارت ،خواهشمند است ترتيبي اتخاذ كنيد
تا زمينه بازنگري و اصالح پيشنهاد مذكور در جهت رعايت معيارهاي
ي ايراني فراهم شود.
پاسداري از ميراث فرهنگي فنون لنجساز 

  وزارت ميراث فرهنگي همچنان در انتظار پاسخ وزارت خارجه براي دريافت رواديد تيم كارشناسي نجات طاق كسري است
   تيم كارشناسي ايران قرار است با مستندسازي طاق كسري ،خسارات وارد شده براي مرمت اضطراري ايوان مدائن را ارزيابي كند
محمد باريكاني

خبرنگار

قرار اســت ايــن هفته تيم
ميراث
فرهنگي كارشناســي ايران با سفر به
عراق با مستندســازي طاق
كسري ،خسارات وارد شــده براي مرمت
اضطراري ايوان مدائن را ارزيابي كند .
ايران و عــراق ســرانجام پس از گذشــت
دههها توافق شــفاهي و 4ســال از گذشت
امضاي تفاهمنامه همكاري مشــترك وزير
آثار باســتاني عراق و رئیس وقت ســازمان
ميراثفرهنگي ايران تصميم به نجات طاق
كسري گرفتند و براســاس اعالم مسئوالن
وزارت ميــراث فرهنگــي ،هيــأت اجرايي
وزارت ميــراث فرهنگي شــامل مرمتگران
و متخصصان به بغــداد اعزام میشــوند تا
مستندنگاري و برآورد خسارات براي مرمت

اضطراري طاق كسري را در مرحله نخست
انجام دهند.
ائتالف ايران و عراق بــراي نجات يك اثر
تاريخي مشترك پس از آن صورت گرفت
كه بخشــي از طاق ايوان مدائن در جنوب
بغداد در آستانه سال 2021ميالدي براي
دومينبار فروريخت و اينبار دوســتداران
ميراثفرهنگي در عراق و ايران دست بهكار
شدند و با كارزارها و درخواستهاي مردمي
از دولتمردان 2كشور خواستند كه مرمت
طاق كسري را در اولويت قرار دهند.
فشــار كارزارها و درخواستهاي مردمي
در 2كشــور ايران و عراق به آنجا ختم شد
كه وزارت فرهنگ عراق بالفاصله جلســه
بررسي مرمت طاق كسري را برگزار كرد و
در ايران وزير ميراثفرهنگي ،گردشگري و
صنايعدستي در جلسه هيأت دولت موضوع
را با محمدباقر نوبخت ،رئيس سازمان برنامه

و بودجه مطرح كرد و قول همكاري دولت
ايران براي نجات طاق كســري را گرفت.
علياصغر مونســان اطــاع داد كه برآورد
اوليه براي مرمت طاق كســري 600هزار
دالر است.
براســاس پيگيريهاي همشــهري ،هنوز
اعتباری از ســوي ســازمان برنامه و بودجه
كشــور براي مرمت طاق كسري اختصاص
نيافته اســت و با اين حال ،هيــأت اجرايي
وزارت ميراثفرهنگي قرار اســت اين هفته
و درصورت اقدام وزارت خارجه براي صدور
اجازه سفر اين هيأت به عراق بدون پول راهي
بغداد شود تا در 4روز اقامت در بغداد و حضور
ميداني در ايوان مدائن ،حجم خســارات را
برآورد کند و مستندســازيهاي الزم براي
مرمت و نجات طاق كســري را انجام دهد و
براي بررسي مرمت اضطراري به ايران بازگردد
تا در مرحله آتي مرمت اضطراري ايوان مدائن
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در بخشهاي آســيبديده بهمنظور كاهش
خطر ريزش كامل بزرگترين طاق خشتي
جهان و تنها بنــاي باقيمانــده از معماري
ساساني در جهان آغاز شود.
هماكنون دولت عراق دور تا دور ايوان مدائن
را فنس بسته و ديواركشي كرده است تا از
ورود بازديدكنندگان به اين اثر ساساني در
عراق جلوگيري کرده و مراحل اوليه مرمت
طاق كسري را به انجام برساند.
همين ديروز رايزن فرهنگي ايران در عراق
نيز به ايرنا اعالم كرد كه دولت عراق تمايل
دارد ايــران مرمت طاق كســري را انجام
دهد؛ چون اين بنا بهطور مستقيم با تاريخ
و فرهنگ ايــران در ارتباط اســت و عراق
نميخواهد ســازههايي در طاق كســري
ايجاد كند كه به ارزش تاريخي و فرهنگي
بنا لطمه وارد شود.
آنطــور كه حجتاالســام والمســلمين

نكته روز
سدسازي مانع از احياي
تاالب جازموريان شد
مديركل حفاظت محيطزيست سيستان و
بلوچستان گفت :سدسازيها در سالهاي
اخير در مسير رودخانههايي كه به تاالب
جازموريــان متصل ميشــوند مهمترين
عامــل جلوگيري از احيــاي اين تاالب و
كمرونق شــدن كشــاورزي در بخشي از
اين استان شده اســت .وحيد پورمردان
به ايرنا گفــت۵۱ :درصد ايــن تاالب در
اســتان كرمان و ۴۹درصد در سيســتان
و بلوچستان واقع شــده است .وي افزود:
هليلرود يكي از رودهاي اصلي اين تاالب
اســت كه وزارت نيرو با اهدافي كه داشته
روي اين رودخانه ســد احداث كرده كه
باعث رونق كشــاورزي در باالدست شده
اســت؛ بهطوري كه شهرستان جيرفت و
برخي از شهرستانهاي حاشيه اين دشت
توانستند در بخش كشــاورزي و فروش
محصوالت گلخانهاي در ســطح كشــور
مطرح شوند.
مديركل حفاظت محيطزيست سيستان و
بلوچستان در ادامه گفت :در پاييندست
بهدليل اينكه تاكنون حقابه زيستمحيطي
در حوضه آبريز و باالدست براي تاالب وارد
نشده ،باعث شده تا كشاورزي در بخشي
از اين اســتان رو به نابودي رفته و مردم
مجبور شــوند چاههاي متعدد در منطقه
حفر كنند .به گفتــه او ،تعدد چاهها باعث
شده تا سفرههاي زيرزميني منطقه از بين
برود و احتمال اينكــه در آينده با همين
مدل كشت در منطقه شاهد نشست زمين
و بســتر تاالب جازموريان باشــيم وجود
دارد.
به گفته وي ،در ســالهاي اخير بهدليل
اقدامات انجامشده در باالدست ،شاهد از
بين رفتن پوشش گياهي منطقه و تبديل
تاالب جازموريــان به كانــون گردوغبار
هســتيم و تــاالب جازموريــان كه خود
يكي از كريدورهاي مهاجــرت پرندگان
در زمان پرآبي بود ،هماينك به يك تاالب
فصلي تبديل شده كه شايد با سيالبها و
بارندگيهاي باالدست آبياري شود.
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گزارش همشهري از دستهاي پيدا و پنهان قاچاق متادون در بازار

ايثارگران بدانند

به دنبال ردپاي نشت متادون

ايثارگران را بازيچه اغراض خود نكنيم ()۴

عدهاي معتقدند متهم درجه اول نشت
گزارش متادون در بــازار ،مراكز تــرك اعتياد
هســتند؛ مراكزي كه تعــداد زيادي
مراجعهكننده با سهميهاي مشــخص دارند و همين
موضوع عاملي اســت براي بــه دام تخلــف افتادن
گردانندگان اين مراكز .موضوعي كه حســين ذبحي،
قاضي ديوان عالي و معاون قضايي سابق دادستان كل
كشور با آن چندان موافق نيست و ميگويد بايد دنبال
منشأ قاچاق در مبادي ديگر بود :بايد اين حجم از قاچاق
متادون را در مبادي غير از كلينيكهاي ترك اعتياد يا
افرادي كه سهميه متادون براي مصرف خود دريافت
ميكنند ،جســتوجو كرد .اصوالً مراكز ترك اعتياد
آنقدر سهميه ندارند كه بتوانند شبكه قاچاق را تأمين
كنند .او حرفش را اينطور ادامه ميدهد :آنچه امروز در
بازار عرضه متــادون قاچاق ميبينيــم ،عرضه قرص
متادون و نه شربت است .تمام متادوني كه در اختيار
مراكز ترك اعتياد و زندانها قرار ميگيرد ،شربت است
و قرص جايگاهي در اين مراكز ندارد .بنابراين ،نشت
قرص متادون قاچاق در بازار ،منشأ ديگري جز مراكز
ترك اعتياد دارد .گرچه بخشي از متادوني كه در بازار
وجود دارد ساخت كارخانههاي خاصي است ،اما توليد
اين محصول در كارگاههاي خانگي هم موضوعي است
كه نبايد از آن غفلت كرد .سيدمحمود محمدي ،داديار
سابق ماده  15و  16قانون مبارزه با موادمخدر ،برخالف
نظر ذبحي به همشهري ميگويد توليد قرص متادون
راحتتر از شربت است و كساني كه قرص متادون به
شكل قاچاق ميسازند ،بهراحتي امكان توليد شربت
متادون زير پله واحدهاي مسكوني خود را دارند :توليد
شربت كار زمانبر و پرهزينهتري به نسبت قرص است.
شربت متادون ،بطري نياز دارد و حملونقل آن سخت

است .امكان لو رفتن توليدكننده شربت متادون نسبت
به قرص باالتر اســت و به اين دليل قاچاقچي مايل به
توليد متادون به شكل قرص است تا شربت .اين شرايط
را بايد دليل كمبودن شــربت متادون قاچاق در بازار
غيررسمي موادمخدر دانست.
مافياي متادون داريم يا نه؟

با اين حال ،سؤال اساسي اين اســت كه آيا شبكهاي
ســازمانيافته در حوزه قاچاق موادمخدرخصوصاً در
حوزه توليد قرص متادون فعاليت دارد كه تا اين اندازه
دسترســي به اين ماده مخدر را براي خريداران خمار
خود آسان ميكند؟ حسين ذبحي ،قاضي ديوان عالي
كشور وجود مافياي متادون را نه رد و نه تأييد ميكند و
ميگويد :متأسفانه ميبينيم متادون در موارد غيرمجاز
و در حد گسترده به شكل قاچاق خارج از شبكه رسمي
در حال عرضه است .تعداد افراد درگير و منفعتهاي
فراوان مالي باعث شده شبههاي در اين مسئله ايجاد
شــود .او ادامه ميدهد :هر اظهارنظري درباره وجود
مافياي متادون نيازمند بررســيهاي دقيق و قضايي
است تا بتوان به اين سؤال پاسخ داد.
متادون قاچاق؛ ساخت ايران

يكي از روشهايي كه از سوي منتقدان براي جلوگيري
از ادامه نشت متادون در شبكه قاچاق و بازار آزاد مطرح
ميشــود ،عرضه متــادون در داروخانههاي منتخب
اســت ،اما با وجود آن ،هنوز اقدامي براي عمليكردن
اين طرح از ســوي متوليان انجام نشده است .گرچه
بســياري بر اين باورند اجراي طرح فروش متادون در
داروخانهها نميتواند كمكي به كاهش نشت متادون
در بازار كند ،حسن مكرمي رستمي ،رئيس اداره امور

داروخانههاي سازمان غذا و دارو چنين ديدگاهي را رد
ميكند و ميگويد :گرچه قرار بود به شكل آزمايشي
توزيع متادون در برخي داروخانهها انجام شود ،اما اين
طرح هنوز در هيچيك از داروخانههاي كشور اجرا نشده
است .اگر توزيع متادون از سازمان بهزيستي به وزارت
بهداشت و ســازمان غذا و دارو واگذار شود ،در قالب
سامانه «تيتك» ،در لحظه ميتوان ورود دارو و مصرف
آن را به شكل دقيق رصد كرد .بنابراين احتمال نشت
متادون از داروخانه تقريباً صفر ميشــود .او ميگويد
ســازمان غذا و دارو نظارتي بر روند عرضه متادون در
مراكز ترك اعتياد ندارد ،اما عطاريها زير تيغ نظارتي
اين سازمان هســتند؛ نظارتي كه نشان داده تخلفات
گستردهاي در اين واحدهاي صنفي در فروش متادون
رخ داده است .مكرمي ميگويد :متأسفانه در بازرسي
از برخي عطاريها ،متادونهايي كشف كردهايم كه به
شكل قرص و تماماً ساخت داخل بودهاند .در گفتههاي
مســئوالن ،هنوز مشخص نيســت متادون چگونه از
عطاريها يا بازار آزاد سر درآورده است.
حكمراني در حوزه دارو و موادمخدر نداريم

بــراي رهگيري دقيقتر منشــأ نشــت متــادون در
بازار ،بايد راهها و مكانهاي ديگــري جز مراكز ترك
اعتياد و احتماالً داروخانهها را بررســي كرد .كنترل
واردكننــدگان و توليدكننــدگان پيشســازههاي
شيميايي كه به شكل قانوني و البته مجزا از يكديگر در
حال فعاليت در حوزه پيشسازههاي شيميايي هستند،
شــايد بتواند فضاي غبارآلود منشــأ نشــت متادون
در بازار را كمي شــفافتر كند .آمارهاي ارائهشــده
از ســوي وزارت صمت نشــان ميدهد 17صنف در
حوزه فعاليتهاي شيميايي به شكل مستقيم درگير

عكس :خبرگزاري مهر

متادون مخدري صنعتي است كه براي كنترل بيماري اعتياد استفاده ميشود .براساس آمارهاي ارائهشده در
حميدرضا بوجاريان
آمارنامه دارويي رسمي كشور ،از ابتداي امســال حدود ۶۰ميليون واحد انواع قرص و محلول متادون در كشور
خبرنگار
توليد شده است؛ نزديك دوبرابر مدت مشابه سال قبل ،البته بدون دليل و توضيحي روشن از سوي دستگاههاي
مسئول درباره چرايي اين رشد حيرتانگيز در توليد و محل مصرف نهايي آن .محصوالتي كه در واحدهاي رسمي توليد متادون به بازار عرضه ميشوند ،يك مشتري
عمده دارند؛ مراكز ترك اعتياد عمده خريداران متادونهاي توليدي شركتهاي سازنده هستند؛ مراكزي كه ميگويند عملكرد آنها زير شديدترين كنترلها از سوي
سازمانهايي مانند بهزيستي و وزارت بهداشت بهعنوان نهاد صادركننده مجوز براي فعاليت آنهاست و با اطمينان ميگويند حتي يك قطره يا يك عدد قرص متادون
از داخل اين مراكز به بازار قاچاق نشت نكرده و نميكند .اما آيا ميتوان پذيرفت انبوه متادونهايي كه در بازار قاچاق اين مخدر دستبهدست ميشود ،از شبكه محدود
عرضهمتادوندركلينيكهايتركاعتيادياسهميههايدرنظرگرفتهشدهبراياينمراكزنشتكردهباشد؟نقشاتحاديههاوصنفهايفعالدرتوليدموادشيميايي
در اين ميان تا چه اندازه است؟ تعارض منافع ميان برخي اركان در كنترل پيشسازههاي موادمخدر چه نقشي در سربرآوردن مخدرهاي ساخت داخل در بازار آزاد
دارد؟ براي رسيدن به پاسخ اين سؤال بايد چه ارگان يا نهادي را مخاطب قرار داد و چه نهادهايي مسئول هستند؟

واردات و توليد محصوالت شــيميايي هستند .گرچه
محصوالتي كه هريك از اين اصنــاف توليد ميكنند
بهتنهايي ماده مورد نياز براي توليد متادون را تأمين
نميكند ،اما بهگفته سيدمحمود محمدي داديار سابق
ماده  15و  16قانون مبارزه با موادمخدر ،بهدليل نبود
نظارت بر عملكــرد اين اصناف و برخــي فرايندهاي
انحرافي ،بهراحتي ميتوان با خريد پيشســازههاي
مختلف عرضهشده از ســوي اصناف فعال در صنايع
شــيميايي ،دســت به توليد متادون در انواع مختلف
آن ازجمله قرص زد .محمدي به همشهري ميگويد
ايجاد حكمراني متعال در حوزه غذا و دارو مســتلزم
زيرســاختهاي ديجيتال و هوشــمند اســت .نبود
چنين حكمرانيای در صنعت دارويي كشــور و تنوع
باالي دستگاههاي ناظر در اين بخش ،منجر به ايجاد
حفرههايي شــده كه نشــان آن را ميتوان در نشت
پيشسازهها و در نتيجه رشد روزافزون توليد متادون
به شكل زيرزميني پيدا كرد .محمدي ،شبكه دارويي
و پيشسازههاي مورد نياز براي توليد دارو را شبكهاي
پرفســاد ،چندپــاره و داراي پيچيدگيهاي مركب
ارزيابــي ميكند و در توضيح ايــن موضوع ميگويد:
پيچيدگي مركب زماني اتفاق ميافتد كه دستگاههاي
مختلفي در فرايند توليد محصول نهايي در بخش دارو
مسئوليت داشته باشــند .بهدليل نظارتهاي بخشي
هر دســتگاه در اين فرايند ،خألهايي ايجاد ميشود
كه كمتر ديده ميشــوند .در چنين شرايطي ميتوان
زير سايه نظارتهاي بخشــي دست به توليد و فروش
خارج از شبكه داروهايي مانند متادون زد .داديار سابق
ماده  15و  16قانون مبارزه با موادمخدر تأكيد ميكند
بهسادگي ميتوان جلوي نشــت متادون و داروهايي
ماننــد آن را در بازار كه خواهان زيــادي دارد گرفت،

اما عزمي براي اين كار ديده نميشود :بايد تمام مواد
شيميايي كه وارد كشور ميشود مانند پيشسازههايي
كه در ساخت مواد منفجره از آن استفاده ميشود رصد،
كنترل و پايش شــود .در چنين شرايطي منشأ نشت
پيشسازههاي مورد نياز براي توليد انبوه متادون از بين
ميرود و كمكم شاهد جمعشدن بازار متادون قاچاق
در كشور خواهيم بود .بهگفته محمدي ،مجلس شوراي
اسالمي بايد قوانين جامع نظام دارويي كشور را وضع و
با محيطشناسي خوب و بهروز نسبت به اتخاذ راهبرد
كارآمد در اين عرصه شــامل اجرا ،نظارت ،ارزيابي و
اصالح ،اقدام كرد.
تقويت يك شائبه با پاسخگونبودن

آنطــور كــه كارشناســان ميگوينــد ،هماكنــون
پيشسازههايي كه ميتوان از آنها براي ساخت متادون
و موادمخدر اســتفاده كرد ،رصد نميشــود .كسي
نميداند از پيشســازههاي وارداتي چقدر اســتفاده
شده ،مواد استفادهشده در چه نوع محصولي بهكار رفته
است ،محصول نهايي در اختيار چه كساني قرار گرفته
و اين محصول چگونه عرضه ميشود .موضوعي كه پاي
واردكنندگان پيشسازههاي شيميايي قابل استفاده در
ساخت متادون را به ماجراي قاچاق متادون در بازار باز
ميكند .براي شنيدن نظرات مسئوالن اتحاديه صنف
مواد شيميايي بارها با مســئوالن اين اتحاديه تماس
گرفتيم ،اما مســئوالن اتحاديه صنف مواد شيميايي
پاسخگوي سؤاالت نبودند .مسئوالن اين اتحاديه نيز
اعالم كردند اجازه گفتوگو در اينباره را از اتاق اصناف
تهران ندارند .بــا وجود تالشهاي انجامشــده ،هيچ
مســئولي از اين اتحاديه پاسخگوي سؤاالت خبرنگار
همشهري نبود.

حميدرضا حاجيبابايي ،رئيس كميسيون برنامه ،بودجه و محاسبات
مجلسگفت:تاكنونسازمانامورادارياستخداميمانعتغييروضعيت
اســتخدامي ايثارگران بود اما با مصوبه مجلس مشكل اين قشر حل
خواهدشد .وي اظهار داشت :افرادي كه ب ه عنوان شركتي و قرارداد خريد
معين در خدمت دستگاههاي اجرايي بودند ،طبق قانون ايثارگران باید
در برنامه ششم توسعه به استخدام رسمي دربيايند.
او در مصاحبه ديگري بيان داشت :با اظهار تأسف از اينكه برخي قانون
مجلس را تفسير به رأي ميكنند ،متأسفانه شنيده ميشود كساني
بهدنبال تضييع حقوق ايثارگران هستند.
او افزود :مصوبه مجلس ايثارگران شاغلي را كه تا ۲۹اسفندماه سال۹۵
بهصورت شركتي ،قرارداد كار معين و پيماني در دستگاههاي دولتي
اشتغال داشتهاند در گروههاي زير مشمول اين قانون كردهاست.
وي اظهار داشت :خانوادههاي شــهدا اعم از فرزند ،همسر ،خواهر و
برادر شهيد ،جانبازان و فرزندان آنها با هر درصد جانبازي ،رزمندگان
و فرزندان رزمندگاني كه حداقل 6ماه ســابقه حضور در ميدانهاي
دفاعمقدس را دارند ،آزادگان و فرزندان آزادگان مشــمول اين قانون
هستند.
سرپرست معاونت حقوقي ،پيشگيري و پژوهش ديوان عدالت اداري
در نامه مورخ  ۱۶آذرماه ســال ۹۹به رياست ســازمان امور اداري و
استخدامي ،شرايط مقرر در استفساريه را بهعنوان نظريه مشورتي به
سازمان اعالم كرد.
خالصه نظريه مشورتي به قرار زير است:
 -۱با عنايت به اينكه استفساريه مذكور مربوط به بند (و) ماده ۴۴قانون
برنامه پنجم توسعه است ،لذا شامل ايثارگراني ميگردد كه به كارگيري
آنها در دستگاههاي اجرايي مربوط به دوره زماني اعتبار قانون برنامه
پنجم بوده است.
 - ۲ايثارگران مشمول استفساريه كساني هستند كه بهصورتي غيراز
وضعيت استخدام رسمي توسط دســتگاههاي اجرايي به كارگيري
شــدهاند كه با توجه به قانون مديريت خدمات كشوري صرفاً شامل
مستخدمين پيماني موضوع بند ب ماده  ۴۵قانون مديريت خدمات
كشــوري ،كارمندان قراردادي موضوع تبصره مــاده  ۳۲و نيروهاي
كارگري موضوع ماده  ۱۲۴قانون مورد اشــاره و كاركنان با وضعيت
مشابه در ساير دستگاههاي خارج از شمول قانون مديريت خدمات
كشوري ميگردد و با توجه به تبصره ماده  ۵۱و ماده  ۵۲قانون مذكور
در ممنوعيت هرگونه بهكارگيري نيروي خــارج از موارد فوق ،فلذا
استفساريه شامل نيروهايي كه واسطه شركتهاي خصوصي اقدام به
ارائه خدمت در دستگاه اجرايي مينمايند (نيروهاي شركتي) نميشود
و به صراحت ماده ۱۸قانون مديريت خدمات كشوري اين افراد كاركنان
تحتپوشــش كارفرماي غيردولتي تلقي ميگردند و دستگاههاي
اجرايي هيچگونه تعهد و يا مسئوليتي در قبال اين كارمندان ندارند.
متن كامل در
سايتروزنامه
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نگراني غولهاي فناوري از دوران بايدن

جهان استارتآپي
ورود مايكروسافت بهخودرانسازي

غول نرمافزاري جهان به كمك يك استارتآپ براي ساخت
خودروهاي خودمختار ميآيد

شركت مايكروسافت در تالش است تا از قدرت فراوان خود در محاسبات
ابري براي كمك به آغاز عصري جديد در ساخت و طراحي خودروهاي
خودمختار اســتفاده كند .به گزارش وبســايت مايكروسافت ،با اين
وصف ،اخيرا اين شركت سازنده نرمافزار ،همكاري خود با استارتآپ
كروز كه بازوي خودران جنرال موتورز محسوب ميشود را اعالم كرده
است .اســتارتآپ كروز ،يك شــركت طراحي و توليد اتومبيلهاي
خودران آمريكايي است كه دفتر مركزي آن در شهر سانفرانسيسكو در
ايالت كاليفرنيا قرار دارد .كروز در سال2013توسط كايل ووگت و دان
كان تاسيس شده است .اين مشاركت بهعنوان يك همكاري بلندمدت
توصيف شــده و هدف آن اســتفاده از پلتفرم Microsoft's Azure
خواهد بود؛ زيرا كروز در دهه آينده قصد دارد خودروهاي مستقل خود
را تجاريسازي كند .بايد به اين نكته بســيار مهم توجه داشته باشيم
كه رايانش ابري نقش فوقالعــاده مهمي در آينــده خودرانها دارد.
اگر بخواهيم ناوگان عظيمي از وســايل نقليه خودمختار را در اطراف
شهرهاي خود در گشــت وگذار داشته باشــيم ،توانايي اين خودروها
براي برقراري ارتباط با يكديگر و به اشتراك گذاشتن دادهها در مورد
مكانها ،ترافيك و ســاير موارد مانند آب و هوا از طريق ابر ميتواند به
آنها كمك كند تا با خيال راحتتر و البته بهصورت كارآمدتر اين كار را
انجام دهند .براي مثال ديدهايم كه شــركت اينتل از طريق خريداري
استارتآپ  Mobileyeو برنامههاي خود براي ساخت و آزمايش ناوگان
بزرگ وســايل نقليه خودران ،گامهاي قابل توجهــي را در اين زمينه
برداشته است .مايكروسافت از طريق مشاركت جديد با استارتآپ كروز
سعي خواهد كرد نقاط قوت پلتفرم محاسبات ابري  Azureخود را به
اين هدف نزديك كند .ارزش اين مشاركت با كروز با سرمايهگذاري غول
نرمافزاري جهان همراه با بازيگران ديگر ازجمله جنرالموتورز و هوندا،
در مجموع 2ميليارد دالر است .ماري بارا ،رئيس و مديرعامل شركت
جنرالموتورز در اين خصوص ميگويد« :مايكروسافت درحاليكه ما به
سمت دنياي آينده با تصادف صفر ،انتشار آلودگي صفر و ازدحام صفر
حركت ميكنيم ،يك تركيب عالي براي تيم محســوب ميشود .بايد
گفت كه شركت مايكروسافت به ما كمك خواهد كرد تا تجاريسازي
وسايل نقليه كامال برقي و خودران كروز را تســريع كنيم كه اين كار
در مجموع به جنرالموتورز كمــك خواهد كرد حتي با توليد 30مدل
خودروي الكتريكي جديد در ســطح جهان تا سال2025ضمن ايجاد
اشتغال و ارائه خدمات جديد براي رشد رانندگي ،مزاياي بيشتري را نيز
از محاسبات ابري بهدست آوريم».

دولت جديد آمريكا قصد دارد با ادامه سياستهاي دولت پيشين ،سيليكون ولي را تحت فشار قرار دهد
ساسان شادمانمنفرد

خبرنگار

اياال تمتحــــده حــــاال
فناوري رئيسجمهور جديدي دارد و
او كســي اســت كه بهنظر
ميرسد از جهاتي كامال با «سيليكونولي»
خصومــت دارد .به گزارش بيبيســي ،با
چنين وضعيتي پرواضح اســت كه شرايط
براي غولهاي فناوري چندان خوشــايند
نيست و آنها اكنون در فشاري مضاعف قرار
گرفتهانــد؛ چراكــه اردوگاه بايــدن
مد تهاســت كه در مورد شــركتهاي
فنــاوري و بهويژه رســانههاي اجتماعي
صحبتها و ديدگاههاي منفي داشته است.
زاكربرگ؛ دشمن شماره يك

ســناتور «امــي كلوبوچار» كــه به نوعي
مجري مراســم تحليف رئيسجمهوري
جديد آمريكا در روز چهارشــنبه گذشته
بود ،ازجمله كســاني اســت كه خواستار
برخورد با انحصارطلبي روزافزون غولهاي
ســيليكونولي اســت و او حتي خواستار
اقدامات نظارتي بنيــادي در قالب تجزيه
گوگل شده اســت .اما بهنظر ميرسد كه
«مــارك زاكربرگ» صاحب فيســبوك،
دشمن عمومي شــماره يك از نظر دولت
جديد باشــد .ســارا ميلر ،مديــر پروژه
آزاديهاي اقتصادي آمريــكا و عضو تيم
انتقــال بايــدن ،ميگويــد« :او ديگر در
مهمانيها ،چهره خوبي محسوب نميشود.
من فكر ميكنم كه فيسبوك واقعا بهعنوان
برجســتهترين شــرور در ميــان تمــام
انحصارگران فناوري ديده ميشــود ».اما
با وجود اينكه فيسبوك آشكارا بايد نگران
اوضاع باشد ،آنچه كمتر مشخص شده اين
است كه اصوال هرگونه اقدام نظارتي امكان
دارد به چه شكلي انجام شود.

شــركتها در قبال اظهارنظرهاي منتشر
شده توسط كاربرانشان هيچ مسئوليتي
ندارنــد و بهخاطر آن مــورد مواخذه قرار
نميگيرند .اين قانون بهطور گســتردهاي
به رشــد اقتصاد «دات كام» ()Dot com
آمريكا اعتبار داد .با اين حــال اينكه بايد
اين ماده لغو شود ،يكي از نادرترين مواردي
اســت كه دونالد ترامپ و جــو بايدن در
مــورد آن توافق دارنــد .چگونگي اين امر
و آنچه ممكن اســت جايگزين آن شــود،
موضوعي كامال روشن نيست .در اين ميان
يك نكته مهم ،تفاوت اولويتها در كنگره
است .دمكراتها ميخواهند شركتهايي
مانند فيســبوك با دقت بيشــتري بر
محتواي خود نظــارت كنند و
اين غول رسانههاي اجتماعي
را مقصر انتشار درو غهايي
ميدانند كه معتقدند منجر
به توفــان كنگــره در روز
ششم ژانويه شد .در مقابل
جمهوريخواهــان از آنچــه
بهعنوان تهديدي براي آزادي بيان
از آن ياد ميشود ،عصباني هستند؛ يعني
درســت همان چيزهايي كه ميخواست

خود تنظيمي

فيسبوك برنامههايي را براي ايجاد نوعي
نظارت كه از آن بــه «خودتنظيمي» ياد
ميشود در دست دارد و البته نمونههايي
را نيز ارائه كرده اســت .با اين حال ،بسيار
بعيد بهنظر ميرسد قانونگذاران از هر رنگ
و جناحي از اين نوع «خودتنظيمي» راضي
باشند .اما از سوي ديگر هم بايد گفت كه
تاكنون ايدههاي اندكي در مورد چگونگي
تصميمگيري دولت اياالتمتحده درباره
مجاز بودن اتفاقــات آنالين در اختيار اين
دولت قرار گرفته اســت .در هر صورت
بهنظر ميرســد كه اگر مقررات
جديد هزينه زيادي داشــته
باشــد ،درواقــع ميتوان
گفت كه به سود غولهاي
فنــاوري خواهــد بــود.
شــركتهايي ماننــد

تمام صحبتها در مورد تبصره 230قانون
1996بود كه از اقدام قانوني عليه مشاغل
اينترنتي درخصوص گفتههاي كاربران در
سيستمعاملشان ،محافظت ميكند؛ يعني

يك چتبات با استفاده از هوش مصنوعي ميتواند امكان تعامل و گفتوگو را با عزيزان ازدسترفته فراهم كند
عمادالدين قاسمي پناه

خبرنگار

يك چتبات مبتني بر هوش مصنوعي ،اين امكان را براي شما
فراهم ميكند خاطرات عزيزاني را كه از دست دادهايد ،زنده
كنيد؛ چيزي كه بيشتر شبيه داستانهاي علميتخيلي است.
اگر فناوري موجود در ثبت اختراع اعطاشده به مايكروسافت
به ثمر بنشيند ،تعامل با نسخه ديجيتال سهبعدي فرد متوفي
ميتواند در آينده تبديل به امري عادي شود .اين ايده مصرع
«هرگز نميرد آنكه دلش زنده شد به عشق» را در ذهن تداعي
ميكند .پس ســعي كنيم كه با هم مهربان باشيم ،چون در
صورت تحقق اين ايده فناورانه كسي دوست ندارد يكبار ديگر
افراد بدخلق و منفور را مالقات كند.
سينت در گزارش خود نوشته اســت كه اين پتنت با عنوان
«ايجاد چتبات گفتوگوي يك شــخص خاص» ،جزئيات
سيستمي را نشــان ميدهد كه به تصاوير ،دادههاي صوتي،
پستهاي شبكههاي اجتماعي ،پيامهاي الكترونيكي و موارد

دونالد ترامپ را ساكتكند.

تبصره 230؛ نقطه اشــتراك بايدن و
ترامپ

يادي از رفتگان توسط هوش مصنوعي

ديگر دسترســي پيدا ميكند تا «نمايهاي مشخص از حال
و هواي شــخصيت ( )personalityيك فرد خاص را ايجاد

كاهش رتبه جهاني اينترنت موبايل ايران در دوران كرونا

ميانگين سرعت دانلود اينترنت موبايل ايران با  ۴پله سقوط در جهان به  ۲۵.3مگابيت بر ثانيه رسيده است
براساس گزارش سايت SpeedTest
اينترنت كه در سنجش سرعت اينترنت ،شهرت
جهاني دارد ميانگين سرعت اينترنت
موبايل ايران درماه دسامبر سال  ۲۰۲۰نسبت بهماه
نوامبر ۴پله ســقوط كــرده و در رده  ۸۸جهان قرار
گرفته اســت .اطالعات اين سايت براساس سنجش
واقعي ســرعت توســط كاربران صورت ميگيرد و
رتبهبندي آن در 2بخش اينترنت ثابت و موبايل انجام
ميشــود .براســاس اين گزارش در آخرينماه سال
ميالدي گذشــته ميانگين ســرعت دانلود اينترنت
موبايل ايــران به  25.3مگابيت بــر ثانيه و ميانگين
سرعت آپلود به  11.39مگابيت بر ثانيه رسيده است.
در مقابل ميانگين سرعت دانلود اينترنت ثابت كشور
در ماه دسامبر نسبت بهماه نوامبر با يك پله رشد به
 18.33مگابيت بر ثانيه رســيده است كه ايران را در
رتبه  ۱۳۶جهان قرار ميدهد .رتبه  ۱۳۶بهصورت كلي
رتبهاي نامناسب در اينترنت ثابت بهحساب ميآيد و
چالشي است كه بهخاطر نداشتن شبكه فيبر نوري
مناسب سالهاست شبكه ارتباطي كشور با آن دست
و پنجه نرم ميكند.
كاهش ميانگين سرعت اينترنت موبايل را اما ميتوان
بدون شك به شيوع كرونا و افزايش استفاده مردم از
اينترنت نسبت داد .مقامهاي وزارت ارتباطات بارها
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از تجربه مصرف ترافيك كمســابقهاي در كشور طي
ماههاي گسترش شيوع كرونا خبر داده بودند .ستار
هاشــمي ،معاون فناوري و نــوآوري وزير ارتباطات
چندي پيش در گفتوگو با همشهري در اين رابطه
گفته بود :در شرايط كرونا ترافيك عجيبي را تجربه
كرديم .كســبوكارهايي را كه به اين بستر منتقل
شــدند در كنار شــرايط تحريم قرار دهيد .اگر شما
نيازي داشته باشيد ،باالخره اين نياز را تامين ميكنيد
و تجهيزات خود را ارتقا ميدهيد ،اما مســئله ما اين
بود كه از كجا اين نيازها را تأمين كنيم؟ ما به داليل
مختلف ازجمله تحريمها و مشكل انتقال پول ،امكان
تعامل مســتقيم با وندورها را نداشتيم؛ بنابراين اين
موضوع از جنس مهندسي بود كه مديريت شد.
او در اين رابطه تأكيد داشت :اما آنچه اتفاق افتاد اين
بود كه ارتباطات در اين دوره پايدار باقي ماند؛ پايدار
به اين معنا كه اگرچه كيفيت كاهش داشت ،اما كارها
ازجمله تراكنشهاي بانكي يا آموزش انجام شد؛ اين
موضوع هم طبيعي است .فرض كنيد كه مصرف برق
يا آب در كشور ناگهان دوبرابر شود ،در اين وضعيت
چه اتفاقــي ميافتد؟ اين در حالي اســت كه درباره
موضوع پايداري شبكه ملي اطالعات كه بسيار مهم
است ،كمتر صحبت شــده .اين يك كار خارقالعاده
بود .همانطور كه كاركنان وزارت بهداشت در جبهه

كند» .در بعضي مــوارد ،ميتوان از تصاويــر و ويدئوها براي
ايجاد يك مدل ســهبعدي از اين فرد در قالب يك «واقعيت
فوقالعاده» اســتفاده كرد .اين ايده هنگامــي هيجانانگيز
ميشود كه شما متوجه شــويد با اين فناوري با «موجودي
كه مربوط به زمان گذشته يا زمان حال است» ميتوانيد در
ارتباط باشيد.
اين پتنت از ســوي داســتين آبرامســون و جوزف جانسون
جونيور بهعنوان مخترعان طرح ،ارائه شده است .مايكروسافت
پتنت اين اختراع را در سال 2017ثبت كرد ،اما درماه جاري
ميالدي توانست مجوز آن را دريافت كند .طي روزهاي اخير
اين موضوع بهدليل اينكه يك چتبات ميتواند «موجوديتي
از گذشــته» را به شــكل يك خاطره زنده قابل تعامل پيش
چشمان ما ظاهر كند ،تبديل به موضوع گفتوگوهاي آنالين
شده اســت .اين ايده در ابتدا ناراحتكننده بهنظر ميرسد .با
اين حال ،بسياري از كساني كه يكي از عزيزان خود را از دست
دادهاند ،آرامشي را كه ميتواند برگرفته از تماشاي فيلمهاي
قديمي متوفي يا گوش دادن به پيامهاي صوتي بايگاني شده
او باشد ،درك ميكنند .اين در حالي است كه «تيم اوبراين»،
مديركل برنامههاي هوش مصنوعي در مايكروســافت2 ،روز
پيش در توييتر اعالم كرد كه «هيــچ برنامهاي براي اين كار
وجود ندارد» .او در صفحه توييترش نوشت :اما اگر حتي قرار
باشد كه نويسنده فيلم «آينه ســياه» باشم ،ميدانم كه براي

سالمت مستقر بودند ،همكاران ما در وزارت ارتباطات
در جبهه تاميــن زيرســاختهاي ارتباطات تالش
ميكردند.
تكيه بر اينترنت موبايل

برخالف ديگر كشورها در ايران تكيه اصلي دسترسي
به شبكه جهاني روي اينترنت موبايل است .از مجموع
حدود ۷۸ميليــون كاربر اينترنت پهنباند كشــور،
۶۹ميليون نفر كاربر اينترنت موبايل هســتند و هر
نوع كاهش ســرعت و اختالل در اينترنت اپراتورها
روي جمع زيادي تأثيرگذار است؛ اين در حالي است
كه در كشورهاي ديگر تكيه اصلي دسترسي مردم به
اينترنت از طريق اينترنت ثابت است .اينترنت ثابت
ميتواند نســبت به اينترنت موبايل ســرعت بسيار
بيشتري را تامين كند و به همينخاطر امكانات بسيار
زيادي را براي كاربران تامين ميكند.
اينترنت همراه هرچند در همه كشورها فراگير است،
اما هيچوقت بهخاطر قيمت گران و حجمي بودن آن
در هيچ كشــوري بهعنوان اينترنت اصلي و مصرفي
كاربران مورد استفاده دائم قرار نميگيرد.
درواقع كاربران كشورهاي جهان از اينترنت موبايل
بيشــتر براي كارهاي با حجم دانلود پايين استفاده
ميكنند و اين اينترنت ثابت است كه با سرعت بسيار
باال نيازهاي آنها را مث ً
ال براي ديدن فيلمهاي آنالين با
كيفيت باال ( HDو باالتر) ،تلويزيون اينترنتي و موارد
ديگري كه نياز به سرعت و حجم باالي دانلود دارند،
برآورده ميكند.
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بازگشت قدرتمند باركد در عصر كرونا

بسياري از مشاغل مانند رستورانها ،داروخانهها و فروشگاههاي مواد
غذايي در دوران همهگيري كوويد19-با استفاده از كدهاي  QRكار خريد
و پرداخت را براي مشتريان خود آسان كردهاند

فيســبوك ميتوانند دهها هزار نفر را در
كنترل محتوا استخدام كنند؛ درحاليكه
ممكن است رقيبان تازهنفس ورود به يك
بازار كامال منظم را كنار بگذارند.
از بايدن نبايد ترسيد

اگر به بورس ،بهعنوان يــك راهنما نگاه
كنيم ،شايد الزم نباشــد كه شركتهاي
فنــاوري از رئيسجمهــوري جديــد
اياالتمتحده هراســي به دل راه بدهند.
سهام شــركت فيســبوك در حال بهبود
پس از افت اخير است و اين شركت همراه
با ســاير بزرگان فناوري ،با افزايش رونق،
شــاخصهاي خوبــي را در بورسهــاي
«نزدك» و «داو جونز» به ثبت رســانده
است.
معضالت ناتمام

با وجود تمام صحبتهايي كــه در مورد
ســركوب فناوري در اياالتمتحده انجام
ميشود ،اما ممكن اســت تهديدهاي
جديتــري در جاهــاي ديگر هم
وجود داشــته باشــد .با تهديد
گــوگل بــه خــارج شــدن از
استراليا بهدليل تقاضاي دولت
اين كشــور از اين شرکت براي
پرداخت هزينه ناشــران بهخاطر
انتشــار محتوا و همچنين هشــدار
«مارگرته وستاگرر» نايبرئيس اتحاديه
اروپا به شركتهاي فناوري بزرگ براي
همكاري يا روبهرو شــدن با مقررات
قانوني در هر كشــوري،
بهنظر ميرسد جهان
در حــال جنگ با
«سيليكونولي»
باشــد .در اين
ميان بايد به اين
نكته نيز اشــاره
كنيم كه در داخل
دولت جو بايدن نيز
ممكن اســت بين شروع
حمله خود يا وارد شــدن به دفاع
از شركتهايي كه بيشتر پيشرفت
آمريكا در آينده به آنها بستگي دارد،
اختالف وجود داشته باشد.

جاودانه كردن ياد مردگان

آيا واقع ًا ميتوانيــم در قالب چتبات يا هولوگرام براي هميشــه
بهصورت مجازي زنده بمانيم؟
اكنون سناريوهاي مشــابهي با هولوگرام افراد مشهور به زندگي
واقعي راه يافتهاند .اوگنيا كويدا ،همبنيانگذار و مديرعامل شركت
نرمافزاري  Replikaدر سال 2015يك چتبات را بر اساس هزاران
پيام نوشتاري بهاشتراكگذاشته با بهترين دوستش «رومن» كه در
يك تصادف رانندگي فوت كرده بود ،آموزش داد .او با اين كار ،يك
«رومن ديجيتال ناميرا» خلق كــرد كه هنوز هم ميتواند با خانواده
و دوستان «صحبت» كند .اينكه شــركتي با شهرت مايكروسافت،
سيستمي را براي جاودانهكردن ياد مردگان از طريق چتبات ترسيم
كرده ،حاكي از آن اســت كه اين روال ميتواند روزي با اســتقبال
گستردهتري روبهرو شود و مورد استفاده قرار گيرد .اما سؤالي كه
مطرح ميشود اين است كه آيا اين كار ضرورت دارد؟ و اگر روزي اين
كار انجام شد ،به چه شكلي بايد ارائه شود؟ پاسخ به اين پرسشها
چندان ساده بهنظر نميرسد.

ايدههاي داستاني به وبسايت  USPTOخواهم رفت .اشاره
او به يكسريال علمي تخيلي انگليسي است .در اين قسمت،
يك زن سوگوار با بازي هايلي اتول سرويسي را بهكار ميگيرد
كه به او امكان ميدهد با يك بازتوليد دقيق از هوش مصنوعي
با نامزد متوفاي خود ،با بازي دامنال گليسون ،ارتباط برقرار
كند .اين نسخه براســاس ارتباطات آنالين گذشته و پروفايل
شبكههاي اجتماعي او ساخته شده است.

اســتفاده از باركدهاي پاسخ سريع يا
زهرا خلجي
 QRكد در زمانه همهگيري ويروس
خبرنگار
كرونا كه چالشهــاي مخصوص به
خود را براي تمام مردم دنيا ايجاد كرده  ،بسياري از كارها را آسان كرده است.
به گزارش بيبي سي ،ثابت شده است فناوري  QRكد كه در دهه 90ميالدي
ابداع شــده ،در عصر كوويد19-بسيار مفيد بوده اســت .مايكل شاتزبرگ،
بنيانگذار يك رســتوران زنجيرهاي در آمريكا درباره ايــن فناوري ميگويد:
مشتريان ما از اين تكنولوژي خوششان ميآيد .اين فناوري به مشتريان امكان
ميدهد تا فقط با اســكن باركد مشــكي از طريق تلفن هوشمند خود منوي
رستوران را مشاهده كرده ،سفارش دهند و هزينه آن پرداخت كنند؛ به همين
دليل بسياري از رستورانها به سمت استفاده از اين فناوري روي آوردهاند.
 QRكدها در اواسط دهه 90در ژاپن براي رديابي اجزاي توليد خودرو اختراع
شــد .آنها ميتوانند در مقايسه با باركدهاي اســتاندارد مقدار زيادي داده را
نگهداري كنند .اين يعني اطالعات مفيدي مانند نام ،مكان و آدرس وب سايت
ميتوانند با اطمينان و به ارزاني در آن مربع سياه جا شوند .طبق گزارشها اپل
قصد دارد تا اين مربع سياه را به فرمتهايي به شكل نقطه و دايره با رنگهاي
مختلف ارتقا دهد.
 QRكدها به لطف توانايي اتصال دنيــاي ديجيتال به فيزيكي ،از لحظههاي
خــود در كانون توجــه لذت ميبرنــد .از زمان شــيوع بيمــاري همه گير
كوويد19-بسياري از بارها و رســتورانها به سرعت براي نصب سيستمهاي
كد  QRاقدام كردند و به اين ترتيب فناوري كه 5سال براي جا افتادن در بين
مشاغل مختلف زمان الزم داشت طی 5ماه توانست مفيد بودن خود را اثبات
كند .داروخانهها نيز از اين كد براي پيشــبرد كاري خود استفاده ميكنند.
در آمريــكا ،برنامههــاي  PayPalو  Venmoدر 8هزار و 200فروشــگاه،
پرداختهاي بدون لمس را ارائه میدهند .اين كد در هنگام پرداخت ،اسكن
ميشود و مشتريان به سادگي برنامه تلفن همراه  PayPalيا  Venmoرا باز
كرده و روي دكمه اسكن كليك ميكنند و پرداخت خود را انجام ميدهند.
استفاده فراتر از انتظار

اســتفاده از  QRكد در آژانسهاي بهداشــت عمومي براي كمك به رديابي
مخاطب نيز مورد اســتفاده قرار گرفته است .در انگلســتان از طريق مركز
بهداشــت عمومــي مكانهاي تعييــن شــده در بخشهاي خــاص ،الزام
قانوني براي نمايش پوســترهاي كد  QR NHSدارند تا مشتريان با برنامه
NHS Covid-19بتوانند با استفاده از اين گزينه ورود به سيستم را بهعنوان
جايگزين ارائه اطالعات تمــاس خود ارائه كنند .اگــر در آن مكان آزمايش
كوويد19-فرد مثبت باشــد ،به لطف دادههاي جمعآوري شده از اسكن كد
 QRبا استفاده از برنامهاي ديگر به بازديدكنندگان ديگر از اين مكان هشدار
ميدهند.
كدهاي  QRهمچنين براي رديابي تماس در كشــورهايي مانند اســتراليا،
سنگاپور و كرهجنوبي استفاده ميشود .اسكن اقالم غذايي و پرداخت هزينه
آنها از طريق كدهاي  QRنيز روندي دائمي دارد ،زيرا فناوريهاي جديد نحوه
پرداخت ما براي اقالم ضروري روزمره را تغيير دادهاند.
اما مواردي مربوط به حفظ حريم خصوصي هنوز بعضيها را نگران ميكند.
گراهام ويليام گرينليف ،استاد حقوق و سيستمهاي اطالعاتي در دانشگاه نيو
ساوت ولز ســيدني در اينباره ميگويد :در كشور من نگرانيها حول فناوري
رديابي حضور اســت كه از طريق كدهاي  QRفعال شــده اســت؛ بنابراين
شركتهاي استراليايي ميتوانند ســطح ظرفيت را در مشاغل خود كنترل
كنند .اين نوآوري همچنين براي كمك به رديابي تماس استفاده ميشود.
او ميگويد :اين سيســتمهاي  QRكد بدون هيچ قانون محافظتي جديدي
ايجاد شــدهاند .رديابي حضور و غياب ،نوعي نظارت بر مكان و تداخل جدي
در حفظ حريم خصوصي است و فقط تا زماني كه براي رديابي تماس كوويد-
19الزم باشد ،قابل توجيه است .درصورت عدمنياز استفاده از آن بايد خاتمه
يابد.
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شــمارش معكوس براي واردات نخستين محموله
واكسن كرونا آغاز شــد26 .روز مانده به يكسالگي
ورود ويروس كرونا به ايــران ،رئيسجمهوري اعالم
كرد كه در همين مــاه ،واكسيناســيون ضد كرونا
آغاز ميشــود؛ اين رســميترين اظهارنظري است
كه تاكنون از ســوي يك مقام دولتي درباره واردات
واكسن و زمان شــروع واكسيناســيون اعالم شده
اســت .با ممنوعيت واردات واكسنهاي انگليسي و
آمريكايي ،در نوزدهم ديماه ،گزينه تهيه واكســن
از كشــورهاي چين ،روســيه ،هند ،كوبا و سوئد با
جديت بيشــتري روي ميز قرار گرفــت و ماجراي
پيگيري اختصاص سهميه از سوي كوواكس هم وارد
مرحله جديدي شــد ،بهطوري كه 50ميليون دالر
براي خريد 16ميليون و 700هزار دوز از اين برنامه،
پرداخت شــد .هر چند كه گزارشها نشان ميدهد؛
انتظارها براي اختصاص اين ســهميه طوالني است
و به اين زوديها وارداتي از سوي كوواكس به ايران
انجام نميشود .در اين شرايط است كه پرسشهاي
زيادي درباره منبع واردات نخستين محموله واكسن
به ايران مطرح ميشود .روز گذشته همزمان با اعالم
رئيسجمهوري ،مدير روابط عمومي سازمان نظام
پزشــكي هم كه پيش از اين گفته بود اين سازمان
پيگير واردات واكسن است ،ديروز در توييتي اعالم
كرد كه نخستين محموله واكسن تا  2 ،3هفته ديگر
وارد ميشود .هر چند كه حســين كرمانپور ،هم به
منبع واردات اين واكســن اشــاره نكرد ،اما مشاور
رسانهاي رئيس سازمان نظام پزشكي به همشهري
گفت كه واكسن وارداتي از كانال اين سازمان ،اروپايي
اســت .قبال رئيس جمعيت هالل احمر اعالم كرده
بود كه اين نهاد واكســن كروناي چيني خريداري
خواهد كرد .اين در حالي است كه پيش از اين يكي
از واكســنهاي توليد شده از ســوي چين ،از سوي
سازمان غذا و دارو رد شده است.
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همشهري گزينههاي واردات واكسن ضد ويروس تا  3هفته آينده را بررسي كرد

شمارش معكوس براي

زهرا جعفرزاده
خبرنگار

ورود نخستين محموله واكسن كرونا

رئيسجمهــوري از آغــاز واكسيناســيون كرونــا تــا پایــان بهمنمــاه
خبــر داده ،امــا هنوز منبع واردات اين واكســن مشــخص نشــده اســت

از كدام كشور واكسن وارد ميكنيم ،سوئد يا چين؟

با اينكه روز گذشته حسن روحاني ،از واردات واكسن
در همينماه يعني در طول 26روز آينده ،خبر داده،
دســتاندركاران مديريت كرونا و محققان واكسن
داخلي هم از منبع واردات اين واكســن بياطالعاند.
مينو محرز ،عضو ستاد ملي مقابله با كرونا ،پيشبيني
ميكند كه واكسن سوئدي وارد شود ،پيام طبرسي،
عضو كميتــه علمي تحقيقات واكســن ايراني كرونا
ميگويد كه احتماال نخستين محموله از چين وارد
ميشود ،رئيس اتاق فكر ستاد مقابله با كروناي تهران
هم واردات از كوواكس و دسترسي به واكسن كوبايي
را بعيد ميداند و مشاور رسانهاي رئيس سازمان نظام
پزشــكي ميگويد احتماال واكسن ســوئدي است،
اما از انســتيتو سرمســازي هند خريده خواهد شد.
هنوز ابهامــات و اما و اگرهاي زيادي درباره كشــور
توليدكننده واكســني كه قرار است توليداتش كمتر
از يكماه آينده وارد كشور شود ،وجود دارد .مقامات
رسمي وزارت بهداشــت ،تاكنون درباره اين موضوع
اظهارنظري نكردهاند .به گفته حسين قناعتي ،رئيس
اتاق فكر ستاد مقابله با كروناي تهران ،رئيسجمهوري
بايد اين مســئله را اعالم ميكرد .چرا كه ســهميه
كوواكس تا پايان امسال در دســترس قرار نخواهد
گرفت .آنطور كه از اظهارات مديران كرونا در كشور
مشخص است ،هماكنون  2گزينه جدي براي واردات

حميدرضا بوجاريان
خبرنگار

آمار بهبوديافتگانتا ديروز
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86درصد تأثيرگذار اســت .چين اعــام كرده بود،
اولويت دريافت واكســن براي گروههاي در معرض
خطر اســت .تا دوازدهــم دي ،كشــورهاي برزيل،
اندونزي و تركيه ،واكسن چيني را خريده بودند .اين
واكسن بايد در  2نوبت تزریق شود ،نگهداري آن نياز
به دماي خيلي پاييني ندارد و حملونقل آن آســان
است .پيش از اين ،اندونزي و برزيل توافقنامههايي
براي خريد اين واكســن با چين منعقــد كردهاند.
اكنون پاكســتان نيز از خريد يــك ميليون و ۲۰۰
هزار دوز واكسن سينوفارم خبر داده است .از ابتداي
بهمن ،كشور عراق هم به گروه خريداران اين واكسن
پيوسته .در كنار شركت سينوفارم ،شركت سينوواك
چين هم واكســن كرونا توليد كرده است .اوايل دي
ماه ،كشورهاي برزيل ،تركيه و اندونزي قراردادهاي
خريد دهها ميليون دوز از اين واكســن را امضا كرده
بودند .تاكنون چين 5واكســن ويروس كرونا توليد
كرده كه دركشــورهاي امارات ،برزيل ،پاكستان و
پرو فاز سوم آزمايش باليني را از سر گذرانده .واكسن
كرونا توليد شــركت «ســينوفارم» چين در امارات
متحده عربي و بحرين براي استفاده اضطراري مورد
تأييد قرار گرفته است .اواســط دي ماه هم سازمان
تنظيم محصوالت دارويي و بهداشــتي انگلســتان
از صدور مجوز الزم براي تزريق سراســري واكسن
كروناي ساخت مشترك دانشگاه آكسفورد اين كشور
و شركت آسترازنكاي سوئد خبر داد .اين واكسن از
طريق وكتور ويروسي ساخته شده و تاكنون مراحل
فاز دوم و سوم آزمايش باليني آن هم تمامشده است.
اتحاديه اروپا،آمريكا و انگلستان بهترتيب براي خريد
400ميليون300 ،ميليون و 100ميليون دوز از اين
واكسن قرارداد اوليه امضا كردهاند .اين واكسن ،جزو
واكسنهاي ارزان و آســان در نگهداري است .گفته
ميشود هر دوز آن2.50 ،پوند است و ميتوان آن را
در دماي طبيعي يخچال بين 2تا 8درجه سانتيگراد
نگهداري كرد .كشورهاي هند و آرژانتين استفاده از
آن را تأييد كردهاند.
اولويت دارها چه كسانياند؟

واكسن به ايران ،وجود دارد؛ يكي از واكسنهاي توليد
شده در چين و واكسن آســترازنكاي سوئدي .پيام
طبرســي كه رئيس بخش عفوني بيمارستان مسيح
دانشــوري و عضو كميته علمي تحقيقات واكســن
ايراني كروناست به همشهري ميگويد :تا زماني كه
كوواكس ســهميه ايران را تحويل دهد ،زمان زيادي
نياز است و بعيد است بهزودي انجام شود ،بهاحتمال
زياد نخستين محموله از چين وارد ميشود و دور از
ذهن است كه از سوئد واكســني خريده شده باشد.
مينو محرز ،عضو ستاد ملي مقابله با كرونا و مسئول
ارزيابي علمي واكســن كرونای توليــد ايران هم به
همشــهري ميگويد كه كشــورهاي زيادي درصف
خريد واكسن هستند و مشخص نيست ايران از كدام
كشور واكسن خريده .خيلي از كشورها هم بيشترين
ميزان واكسن را براي مصرف خودشان توليد كردهاند.
به گفته او ،هماكنون هيچ واكســني مجوز سازمان
بهداشت جهاني را نگرفته اســت و بسنده كردن به

تأييديه ســازمان غذا و داروي كشور مصرف كننده،
توصيه نميشــود .اين در حالي است كه هماكنون،
عوارض باليني ناشــي از مصرف برخي از واكسنها،
گزارش شده اســت .براســاس اعالم اين متخصص
عفوني ،هماكنون واكسن كوبايي در حال طي كردن
فاز سوم آزمايشات باليني اســت .او درباره احتمال
استفاده از واكسن سوئدي آسترازنكا هم ميگويد كه
اين واكسن هنوز مجوز سازمان غذا و داروي آمريكا را
نگرفته است ،هر چند كه مصرف اين واكسن ،پيامد
كمتري نسبت به ساير واكســنها داشته است ،اين
واكسن ساخت آكسفورد اســت ،اما در سوئد توليد
ميشود .امير صدري ،مشاور رسانهاي رئيس سازمان
نظام پزشكي هم احتمال واردات واكسن سوئدي را
پررنگتر از ساير واكسنهاي توليد شده كشورهاي
ديگر ميداند و به همشــهري ميگويــد كه واردات
واكســن از  3مســير در حال پيگيري است كه يكي
از آنها از سوي ســازمان نظام پزشكي است .واكسن

چيني را شــركتهاي دارويي پيگيــري ميكنند و
سازمان نظام پزشكي ،واردات از كشورهاي اروپايي
را دنبال ميكند .به گفته او ،انستيتو سرمسازي هند
بهعنوان بزرگترين توليدكننده واكسن در دنياست،
توليد واكسن آسترازنكاي سوئدي را در دست گرفته
و ايران ميتوانــد از طريق همين شــركت ،اقدام به
خريد واكســن كند .چرا كه ايران بهدليل مشكالت
انتقال ارز ،نميتواند بهطور مستقيم از سوئد واكسن
بخرد .بسياري از كشورها ،توليد واكسن خود را به اين
شركت سپردهاند .اين در حالي است شركت بهاراتي
هند هم اقدام به توليد واكسن كرده است.
چه كشورهایي واكسن چيني و سوئدي خريدهاند؟

 11ديماه بود كه مقامات بهداشــتي چين ،واكسن
چيني كرونا را براي تزريق عمومي تأييد كردند .اين
واكسن ،يكي از زيرمجموعههاي شركت سينوفارم
به نام  CNBGاســت و همان موقع اعالم شد كه تا

ايرانيان پيــش از اين تجربه اولويــت بندي تزريق
واكسن آنفلوآنزا را از ســر گذراندهاند؛ واكسني كه
امسال بهدليل ماجراي تحريمها با تأخير وارد كشور
شــد و در شــرايطي كه در ابتدا دايره مشموالن آن
بزرگ بود ،با محدوديت واردات ،در مرتبه اول زنان
باردار را در اولويــت قرار داد و در مــوارد معدودي
هم شامل افراد ســالمند و مبتاليان به بيماریهای
خاص شــد؛ هر چند كــه ويروس بهدليــل رعايت
پروتكلهاي بهداشتي كرونا ،امسال شيوعي نداشت.
حاال با نزديك شــدن به زمان واكسيناســيون ،هر
چند محدود ،ماجراي اولويت بندي مطرح ميشود.
ي
متخصصان عفوني ميگويند كه نخســتين گروه 
كه بايد واكسينه شــوند ،كادر درمان هستند .البته
چهاردهم دي ،سخنگوي ستاد ملي مقابله با كرونا،
ب مثل كادر درمان
اعالم كرد كه افراد در معرض آسي 
كه درآي سي يو مشــغول به كارند ،ســالمندان و
افرادي كه در خانه ســالمندان زندگــي ميكنند،
افراد باالي 75سال ،افراد با بيماريهاي زمينه اي،
در اولويتاند كه براي واكسيناســيون اين افراد كه
تعدادشــان به 21ميليون نفر ميرسد42 ،ميليون
دوز واكسن نياز است.

در شرايطی آمار ابتالي جوانان به كرونا به شكل خزندهای رو به افزايش است كه كاهش محدوديتها و برخی سياستهای
متضاد سبب شده نگرانی درباره شتاب گرفتن ابتالی جوانان به ويروس دو چندان شود

گزارش

كرونا در كشور جست و خيز ميكند و آماده است تا از هر
غفلتي براي به دام انداختن طعمههاي جديدش استفاده
كند؛ غفلتهايي كه برخي آن را ناشــي از سياستها و
تصميمهاي يك بام و دو هواي مسئوالن ميدانند و برخي
ديگر ناشي از خســتگي مردم و پايان تابآوري آنها براي
محدود شدن .با اين حال ،كرونا هنوز قرباني ميگيرد و آمار
روزانه اعالم شده از ســوي وزارت بهداشت درباره تعداد
جانباختگان در مرز ميان سه رقمي شدن يا دو رقمي ماندن
گيركردهاست.آمارشناساييمبتاليانجديدهماينروندرا
طيميكند.رونديكهبهگفتهرئيسجمهوربهنظرنميرسد
به اين زودي رنگ آرامش بهخود ببيند .حسن روحاني ديروز
در جلسه ستاد مقابله با كرونا ،گفت :در گزارشي كه دكتر
رئيسي (سخنگوي ستاد مقابله با كرونا) دادند در بسياري
از استانها روند كاهشي بود اما در برخي از استانها روند
كاهشي متوقف شده و مختصري شاهد افزايش تعداد بيمار
هستيم .اين ميتواند براي ما نگرانكننده باشد .ما نبايد به
خاطر كاهشي شدن آمار اهمال ،عادينگري و عاديسازي
در رفتارهاي خانوادگي و اجتماعيمان مدنظر قرار بگيرد
زيرا ميتواند براي كشــور خطرناك باشد .رئيسجمهور
تأكيد كرد :اين ويــروس جديد جهشيافته به نام ويروس
انگليسي كه اخيرا در آفريقاي جنوبي هم مشاهده شده
براي ما بسيار نگرانكننده است .كرونا ابتدا در چين و ووهان
بود و به اينجا رســيد .اگر مراقبت نكنيم ممكن است اين
ويروس جهش يافته ما را مبتال كند .مخصوصا اينكه امروز
آمار نگرانكنندهاي داريم كه نشان ميدهد متأسفانه در
برخي استانها موارد ابتال به كروناي جوانها و نوجوانها
را هم شاهد هستيم .قبال ابتالها بيشتر در افراد مسن بود
اما االن در افراد ســن پايين هم مواردي مشاهده شده كه
ميتواند در آينده براي ما مشكلآفرين باشد .رئيسجمهور
درشرايطي نگراني خود را درباره افزايش آمار ابتالي جوانان
وحتينوجوانانبهويروسكروناابرازميكندكهعضوشوراي
مشورتي علمي و رئيس كميته كشوري اپيدميولوژي كرونا

قربانيانتضادوسهلانگاری

در پاسخ به اين سؤال همشهري درباره اينكه چرا هرم سني
تعداد مبتاليان به ويروس كرونا رو به كاهش است ،ميگويد
كه دليل اين موضوع را نــه در جهش ويروس بلكه بايد در
رفتارهاي مردم جستوجو كرد .تغييراتي كه در كاهش سن
افراد مبتال به ويروس مشاهده ميكنيم ،تغييرات معناداري
نيستكهبراساسآنبتوانگفتويروسباجهشيكهداشته
است جوانترها و افراد ميانسال را بيشتر از قبل هدف گرفته
است .حميد سوري ،با اشاره به اينكه كاهش سن مبتاليان
در برخي استانها در حال رخ دادن است و اين كاهش سن
در تمام نقاط كشور گزارش نشده اســت ،ادامه ميدهد:
بيش از اينكه نگران تغييرات بيولوژيك ويروس و قدرت
سرايتپذيري آن باشيم ،نگران رفتارهاي مردم هستيم كه
اينرفتارهامنجربهافزايشانتشاروانتقالويروسدرجامعه
شدهاست.ايناپيدميولوژيستادامهميدهد:رفتارهانشان
ميدهد جوانترها پايبندي كمتري به رعايت پروتكلها و
دستورالعملهاي بهداشتي دارند .از سوي ديگر ،با افزايش
سفرهاي خانوادگي و قرار گرفتن افراد بدون ماسك در كنار
هم سبب شده است انتشار ويروس افزايش يابد و جوانترها
بيشتر از قبل با بيماري درگير شوند.
اعمال ديرهنگام محدوديتها
با اينكه بســياري بر اين باورند كــه ممنوعیت ترددهاي
بينشهري بايد با جديت بيشتري همراه شود ،رئيس مركز
اطالعات و كنترل ترافيك راهور ناجــا ميگويد تردد در
جادههايشماليدرروزهايپنجشنبهوجمعهگذشتهنسبت
به2هفته قبل از آن حدود ۱۸درصد و نسبت به هفته قبل۱۵
درصد كاهش داشته اســت .احمد شيراني ميگويد :طرح
محدوديت تردد در راستاي جلوگيري از گسترش ويروس
كرونا همچنان ادامه دارد .در اين طرح خروج پالكهاي بومي
در شهرهاي گروه قرمز و نارنجي و ورود پالكهاي غيربومي
به اين شهرها ممنوع است .رئيس مركز اطالعات و كنترل
ترافيكراهورناجا دليلتأخيردراجرايمحدوديتهايتردد

راگردنمسئولستادمليمقابلهباكرونامياندازدوميگويد:
پليس مسئول اجراي مصوباتي است كه از سوي ستاد كرونا
به اين نهاد اعالم ميشود .در اين حال ،عضو شوراي مشورتي
علمي و رئيس كميته كشوري اپيدميولوژي كرونا ،با تأكيد
بر اينكه لغو زودهنگام محدوديت ســفرهاي برونشهري
يا اجراي ديرهنگام برخــي محدوديتها به افزايش تعداد
مبتاليان به ويروس كمك شاياني خواهد كرد ،ميگويد :يكي
از مسائلي كه كمتر در كشور به آن توجه شد محدود كردن
جدي سفرهاست .اينكه به چه دليل سفرها آزاد ميشود و
حجم انبوهي از جوانها و خانوادهها راهي جادههاي كشور
برايانجامسفرميشوندمعلومنيست.ازسويديگر،مشكل
جدي ديگري كه داريم اين اســت كه برخي محدوديتها
هنگامي اعمال ميشوند كه اثرگذاري الزم براي جلوگيري
از آغاز ســفر را ندارند .سوري با اشاره به تعطيلي يكشنبه
گذشته و هشدار كارشناسان درباره آغاز موج سهمگيني
از سفرهاي برون شهري از روزهاي مياني هفته ماقبل آن
از اجراي ديرهنگام تصميم به اجراي محدوديت ســفر در
كشور انتقاد ميكند و ادامه ميدهد :مشخص نيست منطق
مسئوالن تصميمگيرنده درباره اعمال محدوديت سفرها
چيست .همه ميدانستند با تعطيلي روز يكشنبه ،سفرهاي
مردم از روز سهشنبه هفته قبل از آن آغاز ميشود اما تصميم
به محدوديت سفر از پنجشنبه ابالغ شد كه قطعا تأثير مورد
انتظار براي كاهش بار ترافيك در جادههاي كشور را نداشت.
راهي غيراز پيشگيري نداريم
ســوري با بيان اينكه با وجود اميدواريهــاي زياد براي
اثرگذاري واكسن در روند بهبود بيماري ،مؤثرترين رويكرد
مقابلهباكروناهمچنانپيشگيريواجرايدستورالعملهاي
بهداشتي است به همشهري ميگويد طرح شهيد سليماني
تنها گزينهاي است كه ميتوان با اجراي دقيق آن از انتشار
بيشتر ويروس جلوگيري كرد :اينكه گفته ميشود ويروس
انگليسي وارد كشور شده است تأييد شــده اما فراواني

و محدوديت آن بسيار كم اســت نميتوان گفت ويروس
انگليسي در كشور شايع شده است .اين اپيدميولوژيست
تأكيد ميكند :اين درست اســت كه قدرت مرگآفريني
ويروس انگليسي 40درصد بيشــتر از آن چيزي است كه
تصور ميشد اما آنچه در انگلســتان رخ داده به اين معنا
نيست كه ويروس انگليسي در ايران منجر به افزايش مرگ
افراد خصوصا جوانترها شود .اين اپيدميولوژيست تأكيد
ميكند نبايد تصور كنيم وضعيت در حال عادي شدن است
چرا كه اين تصور ميتواند منجر به افزايش مبتاليان جوان و
حتي كم سن و سال به بيماري شود .جوانترها بايد مراقبت
بيشتريازخوددرمقابلويروسداشتهباشند.اينمراقبترا
نبايددستكمگرفتچراكهدراينصورتممكناستشاهد
افزايش تعداد ابتالي افراد جوان به ويروس باشيم.
بايد الگوهاي پيشگيري اصالح شود
عضو شــوراي مشــورتي علمي و رئيس كميته كشوري
اپيدميولوژي كرونا ،با اشــاره به اينكه الگوهاي ما براي
پيشگيري از شــيوع ويروس از قبل تعريف شده است و
اين الگوها اكنون نيازمند بازبيني و اصالح است ،ميگويد:
بايد فرايندهاي شناسايي مبتاليان به ويروس و اقدامات
پيشگيرانه در ســطوح كالن و ملي پيشگيري از ويروس
اصالح و بازنگري شود .از اين رو ،بايد از فناوريهاي نوين
بيشتر از قبل در رهگيري افراد مبتال استفاده شود .سوري
با بيان اينكه برخي افراد به هيچ عنــوان راضي به اجراي
قرنطينه و محدوديتهاي بهداشتي نيستند بر استفاده
بيشتر از قوه قهريه براي برخورد با متخلفان تأكيد ميكند و
ميگويد :اگر نگران وضعيت ابتالي جوانان بهعنوان گروهي
كه بيشترين تماس را با اقشار مختلف جامعه دارند هستيم
بايد سفرها و تجمعات كنترل شود .اگر شدت بيماري باالتر
برود ،نسخهاي جز شــدت دادن به محدوديتها و اجراي
سياستهاي سختگيرانه و بهرهگيري از قوه قهريه براي
اعمال آن نخواهيم داشت.
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اینسو

ويروس و سرمايهداري
سيدفريد العطاس ،استاد جامعهشناسي دانشگاه
ملي سنگاپور
(مترجم :حميدرضا غالمزاده)
از منظر تاريــخ طوالنيمدت بشــري ،رخــداد فراگير
بيماريهاي مسري با گستره شــيوع جهاني يك پديده
معمول اســت .انســان هرازگاهــي در معــرض تهديد
بيماريهــاي همهگيــر بوده اســت .طاعون ســياه در
سالهاي1347تا1351ميالدي ،نخستين شيوع وبا در
 ،1917آنفلوآنزاي اسپانيايي در سالهاي1918-1919و
اكنون كوويدـ 19در سالهاي2019و.2020
در دوران كنوني اواخــر ســرمايهداري بهتدريج متوجه
ميشــويم كه چگونه بــروز چنيــن بيماريهايي نحوه
اولويتبنديهايمان در توسعه اقتصادي و ارزشهاي بازار
مانند نقدشوندگي ،كارآمدي و قابليت پيشبيني كه فراتر
از بازار ،تقريبا زندگي روزمره ما را شكل ميدهند ،به چالش
ميكشــد .درواقع ،كوويدـ19به ما يــادآوري ميكند كه
زندگي ما مهمتر از رشد اقتصادي است؛ ضمن اينكه ايده
برابري را نيز تقويت كرده است .شــايد انسانها براساس
نژاد ،دين و طبقه اجتماعي بين خود تبعيض قائل شوند،
اما ويروس اينگونه نيست .مضاف بر اين ،ويروس مرزهاي
جغرافيايي را هم به رســميت نميشناســد و بيش از هر
ويروس كامپيوتري وخيمي روابط بين انسانها را برجسته
ميكند .در دوران قرنطينه ،دريافتيم كه چقدر تالش براي
رسيدن به تجمالت بيمعناست .اكنون بيشتر به فكر تدارك
نيازهاي اوليه مانند غذا و ســرپناه بــوده و قدردان امكان
ارتباطات انساني هستيم .جامعهشناس و مورخ مراكشي
قرن 14ميالدي (قرن هشــتم) ،عبدالرحمان ابن خلدون
كه خود از محنتديدگان طاعون ســياه بــود و والدينش
را در آن فراگيري از دســت داد ،حرفهاي زيادي درباره
نقمت دارد .ابن خلدون در كتاب المقدمه كه درآمدي بر اثر
تاريخي او درباره تاريح اعراب و بربرها و ديگر مليتهاست،
در اين مورد بحث ميكند كه چگونه ابعاد اقتصادي ظهور و
سقوط سلسلههاي حكومتي در فهم ما از نقش تجمالت
اهميت دارد .در نقل قول معروفي كه ازجمله توسط رونالد
ريگان بيان شده است ،ابن خلدون ميگويد« :بايد دانست
كه در ابتداي هر سلسلهاي ،خراج و ماليات درآمد زيادي از
داراييهاي كوچك حاصل ميكند و در پايان هر سلسله،
خراج درآمد اندكــي از داراييهاي بزرگ حاصل ميكند.
دليلش اين است كه وقتي سلسلهاي طريقت دين (سنن) را
دنبالميكند،فقطمالياتهاييراتعيينميكندكهازسوي
قوانين ديني مشخص شدهاند ،مانند زكات ،ماليات بر زمين
و ماليات سرانه ».مشكل زماني ايجاد ميشود كه اعضاي
خاندان حاكم و نزديكان آنها سبك زندگي تجمالتيتر و
خاصتري را اتخاذ ميكنند .اين تحول طي چند نسل شكل
ميگيرد .آنها در زندگي متنعــم و تجمالتي فروميروند.
براي دوام و تثبيت اين سبك زندگي ،ماليات و برآوردها را
افزايش ميدهند تا درآمد مالياتي بيشتري كسب كنند .اين
روند در نهايت به جايي ميرسد كه منجر به كاهش يا توقف
فعاليتهاي توليدي ميشود و به تبع آن درآمدهاي مالياتي
كاهش مييابد .چرخه افزايش ماليات و كاهش درآمد نهتنها
موجب افت توليد و چرخههاي مالي سلســله حاكميت
ميشود ،بلكه بهتدريج زوال حكومت را به ارمغان ميآورد.
تقاضا براي تجمالت همراه خود ميكروب انشقاق ،زوال و در
نهايت فروپاشي را همراه ميآورد .جستوجوي تجمالت
محور سبك زندگي طبقات حاكم و نخبگان جوامع در طول
تاريخ بوده است .در جوامع ســرمايهداري مدرن ،زندگي
تجمالتي به لطف مصرفگرايي ممكن و رايج شده است.
مادامي كه مصرفگرايي شــالوده اعتماد مصرفكننده را
شكل ميدهد ،عامل اصلي رشد اقتصادي و در نتيجه امكان
زندگي تجمالتي نيز هســت .مصرفگرايي چشماندازي
اســت كه در نظم اجتماعي و اقتصادي بهخصوصي وجود
دارد كه بر مطالبه پايانناپذير كاال و خدمات تأكيد دارد .در
قرن بيستم که توليد انبوه منجر به توليد مازاد كاالها شد و به
تعاقب آن عرضه از تقاضا پيشي گرفت ،راهبردي نياز بود تا با
اين مسئله روبهرو شود .در اينجا بود كه كهنگي برنامهريزي
شده و تبليغات وارد ميدان شدند .كهنگي به سياستي اشاره
دارد كه تعمدا محصول را بهگونــهاي طراحي ميكند كه
بهصورت ساختگي عمر كارآمدي محدودي داشته باشد تا
دربازهزمانيمشخصيكهنهوناكارآمدشود.درهمينحين،
تبليغات يا پيامرساني هدفمند براي متقاعد كردن و تشويق
«ميل» مشتريان بهسوي كاال ،به شكل شديدتري بهكار
گرفته شد .هر دو مورد نقش حياتي در تحريك مشتريان
به پول خرج كردن ،تداوم تقاضا در سطوح بيشتر و بيشتر
و تشديد مصرفگرايي داشتند .تورستين وبلن در كتاب
كالسيك خود در باب مصرفگرايي« ،نظريه طبقه مرفه»
به اتفاقاتي كه در نتيجه ظهور «اوقات فراغت» در اوايل قرن
بيستم شكل گرفت ،نگاهي انداخته است و توجه خواننده
را به «فعاليتها و عادتهاي خرج كردن اين طبقه مرفه در
قالب مصرف و اتالف علني و غيرمستقيم» جلب ميكند.
آنچه كهنگي برنامهريزي شده و تبليغات موجب رشد آن
شدهاند ،همهگيري فزاينده مصرفگرايي در زندگي روزمره
است .مصرفگرايي به معموليترين افراد هم حس كاذب
قرار گرفتن در جايگاه منحصر به فرد در جامعه را ميدهد.
بهگفته گري كراس ،مورخ «تنوع بينهايت پوشاك ،سفر و
سرگرمي اين فرصت را مشخصا به همه داده است تا جايگاه
فردي مناســب خود را فارغ از نژاد ،سن ،جنسيت يا طبقه
اجتماعي بيابند ».اما مصرفگرايــي در واقعيت منجر به
شادي و رضايت در بلندمدت نميشود .اين نكته را ميتوان
از مراجعه به مطالعاتي كه نقش رشد اقتصادي در افزايش
شادي و رضايت را مورد پرســش قرار ميدهند ،دريافت.
بيشتر شواهد مطالعات تطبيقي كه كشورهاي توسعهيافته
و در حال توسعه را مقايسه ميكنند ،حاكي از پاسخ منفي به
اينسؤالهستند.بيماريهمهگيركنونيوقرنطينهناشياز
آن كه اغلب دنيا دچار آن شده است ،بدين معناست كه بيش
از يك و نيم ميليارد انسان در سراسر جهان در خانه ماندهاند.
برخي ممكن است به زندگي پيش از قرنطينه خود بهعنوان
مصرفگرايي صرف بنگرند .خانوادههــا ميتوانند زمان
بيشتري را با همديگر بگذرانند .در عين حال ،محيطزيست
از مداخالت و تخريب بشــري فرصت نفس كشيدن پيدا
كرده است.

جريمه  4/817/809خودرو

قم؛ از قرمز تيره تا آبيروشن
شهر قم چگونه از وضعيت پرخطر
به كمخطر رسيد؟

غيربوميها بالي جان مازنيها

تردد غيربوميها ،تراكم جمعيت و دورهميهاي شبانه
به تداوم وضعيت قرمز در مازندران دامن زدهاست

از اول آذر تا 20دي با اجراي طرح جامع مديريت
هوشمند محدوديتهاي كرونايي ،تردد بين شهري
و تردد شبانه در شهرهاي قرمز و نارنجي ممنوع شد

20ديماه بود كه اســتاندار قم اعالم كرد اين شهر در وضعيت آبي كرونا قرار
گرفتهاست .اعالم او بر اساس آمار اپليكيشن ماسك بوده و خبر از رنگي ميداد
كه بسيار اميدواركننده نشانميداد .هرچند اين رنگ نيز خود محدوديتهايي
به همراه داشت .وضعيت آبي معموال در هر شرايطي بهعنوان وضعيت كمخطر
شناخته ميشــود ،هرچند تا ســفيد فاصلههايي دارد .در اين وضعيت نيز
ممنوعيت تردد شبانه خودروها همچنان وجود دارد و فعاليتهاي اقتصادي و
فرهنگي ،با رعايت دستورالعملها بازگشايي خواهدشد.
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زهر كرونا در آبانماه كشندهتر از ماههاي ديگر بود .در آبان سياه پرونده
زندگي 12هزار و 555نفر براي هميشه بسته شد .البته اين آمار رسمي
اســت و به دالیل مختلف میتواند با آمار واقعی تفاوت داشــته باشد.
چندبار ركوردشــكني كرونا در اين ماه ،آژير هشدار را بهصدا درآورد و
پيشبيني شد كه اگر وضعيت آبان ادامه يابد ،بايد شاهد مرگ 800تا
1000نفر در روز بود.
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تقريبا همه استانهاي كشــور در وضعيت بهبود براي كاهش شيوع ويروس
كرونا قراردارند ،ولي متأســفانه ۱۰شهرســتان مازندران در وضعيت قرمز
كرونايي و 12شهرســتان در وضعيت نارنجي قراردارند؛ اســتاني كه بهعلت
گردشگرپذير بودن و استقبال از آن در ايام كرونايي به استان مرگ تبديل شده
و آمار مرگومير بااليي را به ثبت رساندهاست .اگرچه صنوف و ادارات استان با
كاهش ظرفيت نيروهاي خود فعاليت دارند ،ولي ورود غيراصولي و كنترلنشده
خودروهاي غيربومي سبب افزايش شيوع كرونا در مازندران شدهاست.

تنگنايي براي نظام اجتماعي
درباره ممنوعيت پنجاهروزه تردد
و آينده ويروس كوويد 19-در ايران

كارشناسان بر اين باورند كه ادامه محدوديتهاي
بينشهري و منع تردد شبانه ميتواند فرصت تنفسي
به كادر درمان داده و ظرفيت بيمارستانها را براي
پذيرش مبتاليان بدحال خالي نگه دارد

عكس :همشهری -علیرضا طهماسبی

«محدوديت ،زنده نگهمان
مائده امینی
ميدارد» .امــروز روزگار
روزنامهنگار
غريبي است كه اين گزاره
سراسر تناقض و غيرقابلباور صحت پيدا كرده است .دوري ،سالمتي
شده و در آغوشنكشيدن ،وظيفه .خانهنشيني امتياز و رفتوآمد با
آدمها ،خطرناك ....حاال ديگر مرگ بــا آن ويروس بيرحم كه اين
روزها نامــش روزانه دهها بار به گوش همه ميخــورد ،انگار عادي
شده است .تا خبر از دســترفتن كسي ميرســد ،نخستين اگر
نباشد دومين پرسش حتما اين اســت :با كرونا؟ مرگهايي كه در
آبان سالجاري موج سومي در كشور ساختند و با ثبت عدد ،482
ركورد «درگذشتن» در ايران را شكســتند .هفتم آبانماه بود كه
تعداد قربانيان ويروس چيني از مرز 400نفر گذشــت؛ عددي كه
بهخودي خود هشــداري براي مردم و مسئوالن بود .مرگها اما به
اين رقم رضايت ندادند و تا اول آذر به 482نفر در روز رسيدند .كار
توپنجم آبان سخنگوي دولت اعالم كرد كه
به جايي رسيد كه بيس 
قرار اســت محدوديتهايي جدي از اول آذر برقرار شود تا از ثبت
ركوردهاي تلخ تازه جلوگيري شود .اگر آمارهاي رسمي را مبناي
تحليلمان قرار دهيم ،شيب آمار كشتهشدگان روي نمودار از بعد از
اعمال محدوديتها  -به سرعت  -نزولي شده است .دوم آذر تعداد
قربانيان كرونا به 406نفر رسيد و تنها يك روز بعد از آن تا 390نفر

بيمارستانها فرصت تنفس پيدا كردند

ابهامها در كنترل كرونا با محدوديتهاي تردد شبانه

گزارشهاي ميداني ،نتايــج عجيبي به همراه دارند .براســاس
نتايج يك نظرسنجي كه همشــهري ميان 320نفر از شهروندان
تهراني برگزار كرده اســت65 ،درصد آنها بر اين باورند كه ادامه

منع ترددهاي شبانه و بينشهري براي همه جامعه نتايج مثبتي
بههمراه خواهد داشت و ميتواند شيوع اين ويروس را كنترل كند.
اين درحالي است كه 35درصد ديگر اين افراد بر اين باور بودند كه
نميتوان به شكل گزينشي براي همه كشور ممنوعيت تعريف و
آن را اجرا كرد .مثال سعيده آذري ،روانپزشكي است كه در جرگه
35درصديها قرار گرفته و درباره علت انتخاب خود اينگونه توضيح
ميدهد :اين روزها بســياري از مراجعان من از افسردگي شديد
رنج ميبرند .نميشود كه براي سالمت جسمي افراد يك جامعه
هرچيزي را ناگهان و بدون كاركرد مؤثر ممنوع كنيم اما سالمت
روان آنها برايمان اهميت نداشته باشد .آيا بهتر نبود كه از ابتدا با
برگزاري يك قرنطينه مشابه چين نگذاريم اوضاع اينقدر پيچيده
شود؟ امروز كسبوكارها برقرارند،تورم ادامه دارد و ترافيك ،امان
پايتختنشــينها را بريده اما در نهايت نسبت به برگزاري هر نوع
تفريح ،گارد وجود دارد .چطور ممكن است صرفا با شركتنكردن
در دورهميها – آنهم اگر ساعت آنها را لزوما 9شب به بعد بدانيم
 بشود روبهروي شيوع ويروس ايستاد؟گفتني است كه با همه اين انتقادها ،آمارهاي غيررسمي حكايت
از خاليشدن تختهاي بيمارســتانها دارد و بهنظر ميرسد که
60درصد بيشتر از سابق ،امكان سرويسدهي به بيماران در مراكز
درماني وجود دارد.

ممنوعيت شبانه بايد زودتر از اينها اعمال ميشد

يادداشت

مهمترين محصول محدوديتها بيشــك مهار
دكتر محمدرضا هاشميان
كروناســت .اگر از همان روزهاي نخست شيوع
دانشوري
مسيح
فوقتخصص  ICUبيمارستان
كرونا در ايران همين محدوديتها  -و شــايد
اندكي جديتر  -در كشور اجرا ميشد ،امروز اين همه به دردسر نميافتاديم و
تلفات نميداديم .نتايج كنترلهاي ساعتي كشورهاي همسايه در آمارهاي آنها
مشهود است و نميتوان تأثير محدوديتها در كاهش آمار آنها را انكار كرد .امروز
ميبينيم كه تركيه براي روزهاي تعطيل خود محدوديتهاي جديتري وضع كرده
و حتي همچنان بسياري از ادارات خيلي ضروري را تماما دوركار يا حتي موقتا
تعطيل كرده است .در كشور ما اما از ابتدا نه كنترلي بر شب بود نه در انتهاي هفته
و روزهاي تعطيل .اين در حالي است كه در فرهنگ ما ،خريد رفتن ،پاساژگردي،
رستورانگردي ،كافهنشيني و برگزاري مهماني بسيار جا افتاده و پر طرفدار است و محدوديتهاي شبانه
ميتواند به تحديد اين رســوم و طبعا كاهش تلفات ناشي از ويروس كرونا كمك كند .درخصوص ارتباطات
بينشهري هم بايد بگويم كه مردم در حال تردد هستند اما اين تردد بايد بسيار تحت نظارت انجام شود .نبايد
به هر نوع ترددي اجازه داده شود؛ چرا كه شهرهاي تيره ،شهرهاي روشن را هم آلوده ميكنند.
با همه اينها ،بر اين باورم كه كاهش مرگومير به 80نفر در روز ،مطلوب نيست بلكه صرفا نسبت به آن روزها
كه بيش از 400نفر به واسطه اين ويروس جان خود را از دست ميدادند ،دستاورد قابلارزشي به شمار ميرود.
بايد براي سالمت جامعه به وضع اين محدوديتها ادامه داد .نبايد در روزهاي تعطيل ،هواپيماها ،قطارها و
اتوبوسها بهراحتي افراد را ميان شهرها جابهجا كنند ،بدون آنكه از ابتال يا عدمابتالي مسافران آماري در
دست داشته باشند .همچنين مراسمي مانند 22بهمن بايد به فضاي مجازي منتقل شده و بهصورت وبينار،
اليو و ...انجام شود .در همين ايام بايد مسير سفرها بسته باشد و اجازه و فرصت خروج افراد از شهرهايشان
از آنها گرفته شود؛ بهخصوص كه مقاصد مسافران ممكن است از امكانات درماني مناسب براي مهار ويروسي
كه مسافران بهعنوان سوغات به آنجا ميبرند،نداشته باشد.
در نهايت هم بايد بگويم كه ما در دوره انتظار براي واكســن به ســر ميبريم .روش اصلي ايمني جمعيتي،
واكسيناسيون است .همه هم و غم ما بايد كاهش تلفات تا زمان رسيدن واكسن باشد؛ واكسني كه بيشك
بايد با سرعت هرچه تمامتر به همه افراد جامعه تزريق شود و مصونيت نسبي براي همه ايجاد كند .واكسن
تنها راهي است كه ميتواند ما را از بند قرنطينهها و محدوديتها نجات دهد .اميدواريم كه اين واكسن هرچه
سريعتر به كشور ما هم برسد تا با حداقلي از قرنطينه در ماهها و سالهاي آينده مواجه شويم.

يادداشت

اعداد گوياي واقعيتها هستند .همهما ديديم كهبعد از اجراشدنممنوعيتها،
پروفسور حسين كيواني
آمارها بهطور معناداري پايين آمدند .ممكن است سختيهاي رعايتكردن
ويروسشناس
قوانين ناشي از ممنوعيتها براي خيلي از ما سخت باشد اما شك نكنيد كه
همين منع تردد شبانه در شهرها تأثير بسياري بر كاهش آمار ابتال و مرگ خواهد داشت؛
بهخصوص كه بيشتر مهمانيها ،دورهميها و ...از ساعت 9شب به بعد برگزار ميشوند و
عموما يكي از اصليترين محلهاي انتقال ويروس بهشمار ميروند .تحديد اين مهمانيها
و دورهميها قطعا ميتواند به كاهش سرعت انتشار ويروس كمك بزرگي كند50 .روز
ممنوعيت در تردد شهري و بينشهري سبب شد كه در نهايت ما به شرايط خوبي دست
پيدا كنيم؛ اينگه به روزي80تلفات در روز رسيدهايم نشان از كنترل خوبي است كه صورت
گرفته است .اما فراموش نكنيم كه اگر دنبال كنترل واقعي شيوع بيماري بوديم ،بايد همان
روزهاي نخست ديدهشدن كرونا در ايران ،حكومت نظامي بهمعناي واقعي كلمه اعالم ميشد .براي مثال بايد آنها كه
تست  pcrمثبت شده بود نه فقط از طريق گوشيهاي موبايل بلكه از روشهاي كارآمد در قرنطينه ميماندند و ورود و
خروج آنها تحت نظارتهاي الزم قرار ميگرفت .هماكنون 50درصد مبتاليان به كوويد19-در جامعه و بين افراد حاضر
ميشوند و بهجرأت ميتوان گفت که آنها يكي از عوامل اصلي انتشار ويروس در سطح جامعه بهشمار ميروند .اگر اين
مبتاليان تحت كنترل قرار ميگرفتند ،اگر مردم به ۳هفته خانهنشيني تن ميدادند و روابط خود را كنترل میکردند،
شايد ما هم ميتوانستيم مانند چين امروز شيوع كرونا را مهار كنيم و اساسا كار به اين ممنوعيتها و محدوديتهاي
شبانه و بينشهري امروز نميرسید .در شرايط كنوني ،بهنظر ميرسد ايدهآل مسئوالن در وزارت بهداشت اين است كه
صرفا سرعت انتشار را كم كنند تا كادر درمان فرصت تنفس داشته باشند و بيمارستانها بتوانند ظرفيت خود را خالي
نگ ه دارند .هدف از تمام محدوديتهاي وضع شده اين است كه نبايد سيستم بهداشت و درمان ما براي پاسخگويي به
بيماراني كه به آنجا مراجعه ميكنند ،ناتوان باشند .امروز بيمارستانها ميتوانند به همه مريضها سرويس بدهند و براي
بيماران كرونايي آمادهتر باشند؛ هدف از همه اين محدوديتها اين است كه آن 10درصدي كه نياز به بستريشدن دارند
حتما بستري شوند .در نهايت بايد گفت كه تحليل سياستگذاري در حوزه ممنوعيتهاي براي آينده و تعطيالت نوروز
اما نياز به حضور متخصصان در حوزههاي مختلف دارد .حتما بايد روانشناسان ،آموزگاران ،پزشكان و متخصصان ديگر
در اينباره نظر بدهند و همه ابعاد اين ماجرا را بررسي كنند .همه اقدامات ما بايد در اين راستا باشد كه اجازه ندهيم موج
جديدي در كشور ايجاد شود .اگر به مرور ،با رعايت قوانين تازه و پايش افراد مبتال روي خط كنترل حركت كنيم ،ميتوانيم
از وقوع موج چهارم جلوگيري كنيم .عاديشدن شرايط كرونايي براي جامعه ميتواند موجهاي چهارم ،پنجم ،ششم و ...به
همراه داشته باشد؛ طوري كه بهطور كلي اوضاع از كنترل خارج شده و بيمارستانها از بيمار لبريز شوند.

با همه انتقادها،
آمارهاي غيررسمي
حكايت از
خاليشدن تختهاي
بيمارستانها دارد
و بهنظر ميرسد
که 60درصد بيشتر
از سابق ،امكان
سرويسدهي به
بيماران در مراكز
درماني وجود دارد
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رؤيای سالمت با آزادی

كاهش را تجربه كرد و اين روند تا جايي كاهش پيدا كرد كه در روز
پنجاهم اعمال محدوديتها ،مرگسنج روي عدد 82ايستاده است؛
82درصد كاهش آمار مرگومير .تعداد مبتاليان اما روايت متفاوتي
دارد .براساس آمارهاي منتشرشده در پايگاه  worldmeterنشان
ميدهد كه ركورد ابتال در ايران در شانزدهم آذرماه شكسته شده
اســت .در اين تاريخ 259هزار و 439نفر به ويــروس كرونا مبتال
شدهاند كه برخي آن را ناشي از افزايش تستهاي  pcrدر سطح
كشور قلمداد ميكنند .تعداد مبتاليان بر اين اساس در روز پنجاهم
اعمال ممنوعيتها به 156هزار و 872نفر رسيده و در روز اول آذر
(روز آغاز ممنوعيتها) 200هزار و  845نفر اعالم شده است .اعداد
ت منع تردد و تشديد
اگرچه روي كاغذ حكايت از موفقبودن سياس 
محدوديتها ميكند اما بهنظر ميرســد كه تعدادي از شهروندان
نسبت به ناكارآمدبودن اين سياست گاليه دارند .آيا واقعا ادامه اين
روند ميتواند فرصت تنفسي به كادر درمان داده و سايه مرگ را از
سر مبتاليان بردارد؟

ای
ن شماره

بهاحتمال زياد اگر 50سال زودتر يا ديرتر
شروين وكيلي
با ويروس كرونا برخورد ميكرديم ،شاهد
جامعهشناس
چنين آشفتگي و هرج و مرجي نميبوديم.
وحشت عمومياي كه به رفتارهاي وسواسآميز انجاميد ،تدابير امنيتي
شــديدي كه در كشــورهاي آزاد به واكنش شــهروندان منتهي شد و
تسويهحسابهاي سياسي حزبها و كشــورها و فرهنگها با هم تنها
بخشي از وقايعي است كه ســردرگمي هنگام برخورد با بيماري كرونا
را نشان ميداد.
اگر 50ســال پيشتر بود ،بهاحتمال زياد اصوال كسي متوجه همهگير
بودن اين بيماري نميشد و اين مرض هم مانند نسخههاي آنفلوآنزاي
گاه مرگباري كه موجهايش را در تاريخ ديدهايم ،ميآمد و ميگذشت.
اگر  50سال بعدتر بود ،احتماال ســازوكارهاي بهتر و چاالكتري براي
توليد واكسن و مقابله با بيماري در اختيار ميداشتيم .ويژگي موج كنوني
كرونا نه در ماهيت بيماري يا خاص بودن ويروس ،كه در شيوه برخورد
با آن نهفته اســت .كرونا موجي از بيماري همهگير است كه نسبت به
بيماريهاي مشابه در تاريخ تلفات چندان بااليي ندارد اما در شرايطي
پديد آمد كه براي نخســتين بار رسانههاي عمومي متكثر و شبكههاي
اجتماعي وجود داشــت و مردم مســتقل از دولتها و نهادهاي رسمي
ميتوانستند به هم خبررساني كنند ،شايعهها يا حقايق كتمانشده را
با هم شريك شوند و درباره رفتارهاي بعدي خود رايزني و چارهانديشي
كنند.
در اين شرايط بود كه كوشــش دولت چين براي سرپوش گذاشتن بر
شيوع بيماري به سرعت برمال شد ،احتمال مصنوعيبودن ويروس جدي
گرفته شــد ،بودجه دولتها براي مبارزه با بيماري مورد وارسي و نقد
قرار گرفت ،فشــار بر كارگزاران بخش درمان و بهداشت با همدردي و
همبستگي عمومي همراه شد و سخناني ناسنجيده و غيرعلمي كه گهگاه
دولتمردان در اين زمينه ميگفتند ،موضوع بحث و نقد قرارگرفت .هيچ
رئيسجمهوری تا پيش از ترامپ بهخاطر حرفهاي نسنجيدهاش درباره
موضوعي پزشكي تا اين اندازه مورد ريشخند و حمله قرار نگرفتهبود و
هيچ گروهي از هواداران طبهاي جايگزيــن تا به حال اينقدر بهخاطر
سفارشهاي غيرعلمي و گاه غيرعقالنيشان موردتوجه و كنكاش واقع
نشده بودند .اين البته بدان معنا نيست كه دولتمردان سابق خردمندتر يا
آگاهتر از امروز بودهاند ،يا طايف های از كمسوادان پيشتر درباره اين مسائل
كمتر اظهار فضل ميكردهاند .آنچه رخ داده ،بازنمايي و برجستهسازي
اين رخدادها در فضاهاي مجازي اســت و امكاني که اين شبكه عظيم
انساني براي همانديشي دربارهاش فراهم آوردهاست.
در اين معنا كرونا پديدهاي بيســابقه و نوظهور در تاريخ بيماريهاي
واگيردار نيست ،اما در شرايطي تازه و بيپيشــينه به ميدان آمده و به
همينخاطر همچون پرتوي ناگهاني اســت كه شــرايط و اوضاع نوين
جوامع انساني را شفاف و روشن ميســازد .آنچه امروز به اسم «پديده
كرونا» ميشناسيم ،بيش از آنكه رخدادي پزشكي يا فاجعهاي جهاني در
حوزه اپيدميولوژي باشد ،از شيوه رويارويي جوامع انساني با اين بيماري
برآمده و از شفاف شدن سازوكارهايي ناشي شده كه پيشتر در ابهام و
ظلمت به شكل كنوني فعال و مستقر بودهاند.
كرونا در اين معنــا رخدادي تعيينكننده و مهم اســت كه ناكارآمدي
نهادهاي جاافتــاده را برمال ميكند .اين قاعدهاي شناختهشــده و عام
اســت كه نظامهاي اجتماعي همواره دســتخوش نوعي ماند كنشي و
اينرسي رفتاري هســتند؛ يعني روندهاي اغلب بيفايد ه قديميشان را
همچون سنگوارهاي در دل خود حفظ و تكرارش ميكنند و نوآوريها
و ابداعها را مهار يا ســركوب ميكنند .اين ايراد عمومي نهادها ،از آنجا
برميخيزد كه از عناصر برسازندهشــان -يعنــي «من»هاي خودآگاه
خودمختار -سادهتر هســتند .نهادهاي اجتماعي همواره در برخورد با
موقعيتهاي نو از اشــخاص عقب ميمانند و اين الگويي عام است كه
نظام اجتماعي را به تنگنايي هميشگي مبتال ميكند؛ تنگناي تصلب،
تعصب و رخوت كه از سادگي عالجناپذير نهادهاي اجتماعي برميخيزد
و بر دوش چارهانديشيهاي خالقانه افراد سنگيني ميكند .بحران كرونا
در كشورمان  -شايد بيش از بسياري از كشــورهاي ديگر -اين تنگنا را
نمايش داد و فاش ساخت.
شايد به اين خاطر كه طي دهههاي گذشته نظام سياسي و مديريتي
كشورمان با يك روند پايدار و مزمن كاهش قابلیت و کارآمدی روبهرو
بوده است؛ يعني نوعي انتخاب طبيعي معكوس را داشتهايم كه افراد
اليق و كارآمد را طرد كرده و افرادي ناتــوان و نااليق را جذب کرده
و بدیهی اســت که این روند به فروشکستگی بینجامد .كرونا يكي از
شاخصهايي بود كه اين فروشكستگي نظمهاي اجتماعي را نمايش
داد .نهتنها بهخاطر كشتاري كه در ميان سالخوردگان و طبق ه مرجع
علمي و فرهنگي كشــور انجام داد و نه فقط بهدليل لطمهاي كه به
نهادهاي پزشكي و بهداشتي كشور واردآورد.
پيامد كرونا به گمانم قدري عميقتر از اينها بوده و فراتر از سطح زيستي و
بدنهاي تندرست يا بيمار ،به اليهاي شناختي نشت كرده و شيوه برخورد
مردم كشورمان با موقعيت پيرامونيشــان را تحتتأثير قرار دادهاست.
شــيو ه رويارويي با كرونا ،روشهاي مديريت كالن و رســمي موضوع،
چارهانديشــيهايي كه انجام گرفت يا نگرفت و سخناني كه مقامهاي
رسمي در اين مورد گفتند و نگفتند و تصميمهايي كه گرفتند يا نگرفتند،
همگي عالوه بر پيكرهاي زنده مردمان و تندرستيشان ،بر انگارهشان از
جامعهشان و زمامدارانشان نيز اثر گذاشت.
شايد هنوز براي شرح پيامدهاي اين تأثير زود باشد اما دستكم اشاره
كردن به آنچه برجســته و نمايان اســت ،ضرورت دارد .بهويژه كه اين
چرخش ادراكي و تحول شناختي مردم ايران از خودشان و جامعهشان
و شيوه مديريتشان انگار ناديده انگاشته شــده ،يا انكار ميشود .فعال
در اين حد ميتوان گفت كه كرونا يا دقيقتر بگوييم ،واكنش شناختي
به كرونا به همان ترتيبي كه بســياري از نظمهاي اجتماعي تكراري و
ناكارآمد (مثل نظام آموزشوپرورش) را با پااليش و تراشيدگي روبهرو
كرد ،نظامهاي اجتماعي و سياسي ديگر را نيز به همين ترتيب دستخوش
دگرديسيهاي بنيادين خواهد كرد.
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پرترددترينها دردوره ممنوعيت

افزايش دما ،شعله اطمينان
كره زمين است

گفتوگو با اقليمشناس درباره تأثير آب وهوا و موقعيت
جغرافيايي بر كاهش و افزايش شيوع ويروس كوويد19-
اين روزها نقشه 4رنگ
فتانه احدي
كرونايي نويد روزهاي
روزنامهنگار
بهتري را بــه مردم
ايران ميدهد .از زمستان سال  98كه ويروس كوويد19-
مردم جهان را بهخود درگير كرد ســخنان كارشناسي و
غيركارشناســي زيادي نقل هر مجلسي است .اكنون نيز
كرونا فصلي ديگر را در ايران پشت سر ميگذارد و با فراز و
نشيبهايي كه داشته از رنگهاي قرمز آتشين عقبنشيني
كرده و به رنگهاي زرد و آبي رسيده است .البته هنوز در
شمال ايران ،مازندران قرمز و نارنجي و گيالن نارنجي است
كه رنگ نارنجي وضعيت پرخطر و رنگ قرمز وضعيت خيلي
پرخطر را نشــان ميدهند .بهتر شدن وضعيت در مناطق
جنوبي ايران اين ســؤال را بهوجود ميآورد كه «آيا آب و
هوا و موقعيت جغرافيايي باعث بهوجود آمدن اين تغييرات
و رنگها شدهاند يا اينكه داليل ديگري در پس اين تغيير
وضعيت نهفته است؟» براي اينكه جواب درستي بگيريم،
همه سؤالهايمان را نزد دكتر بهلول عليجاني ،اقليمشناس
و استاد دانشگاه خوارزمي برديم و علت را جويا شديم .آنچه
توگو است.
در ادامه ميخوانيد حاصل اين گف 
آب و هــوا و موقعيت
جغرافيايي بر ويروس كوويد19 -
چه تأثيري دارد؟

در سال گذشــته نظريههاي زيادي
مبني بــر تأثير نــم نســبي ،دما و
بارندگــي و حتي دمــاي 10درجه
مناسب بر رشد بيماري كرونا ارائه شد كه البته بعد از تحقيقات و
مطالعات زيادي مشخص شد ،شيوع بيماري كرونا در اثر ارتباط
و تماس افراد است .كاهش يا افزايش موارد ابتال ارتباط چنداني
به موقعيت جغرافيايي و پارامترهاي هواشناسي ندارد .مثال گفته
ميشد ويروس كوويد19 -در دماي 50درجه از بين ميرود در
صورتي كه براي مثال در اوج تابستان اهواز دچار شرايط بسيار
بدي بود .البته منكر اين نيستيم كه دماي 50تا 60درجه كرونا را
از بين ميبرد اما دليل شيوع بيماري شرايط آب و هوايي نيست.
اگر در هواي گرم بندرعباس و در هواي سرد همدان مردم را از
هم دور نگهداريم ،بيماري ســرايت و شيوع پيدا نميكند .تنها
دليل سرايت و شــيوع ،نزديكي مردم به يكديگر است .در اين
مورد بسيار بحث و در نتيجه ثابت شد عوامل محيطي نظير عرض
جغرافيايي ،ارتفاع ،پوشــش گياهي و دما ارتباط مستقيمي به
همهگيري اين بيماري ندارد .هرچند كه بهصورت غيرمستقيم
و درازمدت تأثير زيادي دارد.
آب و هوا در درازمدت و بهصورت غيرمستقيم
چگونه روي انتشار كرونا تأثير ميگذارد؟

همانطور كه مشــخص اســت هماكنون هوا گرم شده و تغيير
اقليم صورت گرفته است .سامانه اقليم ،كره زمين است؛ يعني
تغيير و تحوالتي در زمين روي داده اســت .يك مثال ســاده
گوياي همهچيز است ،در پااليشگاهها معموال چراغي با عنوان
شعله اطمينان روشن است .اگر پااليشگاه خوب كار كند ،شعله
اطمينان روشن است اگر بد كار كند ميگويند جايي در سامانه
پااليشگاه ايراد پيدا كرده است .االن افزايش دما شعله اطمينان
كره زمين است كه البته نشاندهنده اين است كه مردم در كره
زمين خوب كار نميكنند و كره زمين بههم خورده است .مصرف
مردم در كره زمين دوبرابر توليدات زمين شــده؛ يعني سال به
سال منابع زمين تخريب ميشود .تخريب زمين و انتشار كرونا
رابطه تنگاتنگي دارند.

درنگ
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آمار سفرهاي بينشهري در استانهايي كه نامشان در فهرست «سفر ممنوع» قرار گرفتهبود

سمیرا رحیمی
روزنامهنگار

وقتي زمين
تخريب ميشود،
پوشش گياهي از
بين ميرود .در
سالهاي اخير
مردم پوشش
گياهي و جنگلها
را از بين ميبردند تا
شهرها را گسترش
دهند .نتيجه اينكه
گرما و آلودگي
افزايش يافت و
اين يعني ،مردم
به طبيعت فشار
ميآورند و البته
طبيعت و جامعه در
ارتباط با يكديگر
هستند اگر در
يكي تغييري ايجاد
شود ،ديگري
عكسالعمل نشان
ميدهد .جامعه
انساني در طبيعت
تغييراتي ايجاد
كرده و اين تخريب
طبيعت در سال
2019به اوج خودش
رسيد

ممنوعيت تــردد ميان شــهرها راهكاري
است كه بســياري از كشــورهاي جهان به
محض آغاز همهگيري به اجرا گذاشــتند؛
راهكاري كــه در دورههــاي بلندمدت در
كشــورهايي مانند نيوزيلند و اســتراليا به
قطع كامل زنجيره همهگيري منجر شد .از
ابتداي آغاز همهگيري در ايران ،اين طرح با
خساست و تامل فراوان و بهصورت دورههاي
كوتاهمدت به اجرا گذاشتهشد اما آغاز موج
سوم كرونا در كشور و باالرفتن آمار مرگومير
و ابتال باعث شد دولت در نهايت تصميم به
اجراي طرح تعطيلي فراگير در كشور بگيرد.
به اين ترتيب از اول آذرمــاه 1399تمامي
شــهرهاي وضعيت قرمز كشــور مشمول
تعطيلي گسترده مشاغل و ممنوعيت تردد

ميانشهري شدند.
طرح جديد بر اســاس بررســيهاي وزارت
بهداشت از بار بيماري و ميزان بستري روزانه
بيماران در شهرســتانها تدوين و 3سطح
هشــدار در اين طرح براي هر شهرســتان
تعريف شد .سطح هشدار 3شامل شهرها و
شهرستانهاي قرمز ،سطح هشدار 2شامل
شــهرها و شهرســتانهاي نارنجي و سطح
هشدار يك شامل شــهرها و شهرستانهاي
زرد اســت كه محدوديتها بر اســاس اين
سطوح اعمال ميشوند و هر دوهفته يكبار
وضعيت شهرســتانها بررســي و ارزيابي
ميشــوند تا در صورت نيــاز محدوديتها
تسهيل ،تمديد يا تشديد شوند.
در ابتداي اجراي طرح بيش از 100شــهر
و شهرســتان داراي وضعيت قرمز بودند،
حدود 150شــهر و شهرســتان وضعيت
نارنجــي داشــتند و حدود 155شــهر و

شهرســتان هــم در وضعيت زرد به ســر
ميبردند .تا اواسط ديماه به واسطه اجراي
طرح ممنوعيت تردد ،وضعيت اين شهرها
به 7شهر قرمز30 ،شهر نارنجي و 411شهر
زرد تغيير يافت .بر اساس اين طرح خودروها
با پالك بومي اجازه خروج از شهرهاي قرمز
و نارنجي و پالكهاي غيربومي اجازه ورود
به شهرهاي قرمز و نارنجي را نداشتند .در
اين ميان براي افرادي كــه داليلي موجه
مانند الزام بهكار يا درمان در شهري ديگر را
داشتند ،از سوي فرمانداري استانها مجوز
صادر ميشد.
اما همزمــان خودروهاي زيــادي بهدليل
تــردد غيرمجــاز مشــمول جريمههــاي
ســنگين 500هزار توماني (بــراي ورود به

استانها با بيشترين

آمار تردد (تا 9ديماه )1399

آمار سفرهاي بينشهري در 50روز ممنوعيت سفر

ميزان كاهش تردد جادهاي و بينشهري37 :درصد
ميزان كاهش تردد جادهاي29:درصد
ميزان كاهش تردد جادهاي در محورهاي شمالي65 :درصد
كاهش ترددهاي شبانه85 :درصد
تعداد تخلفهاي اوليه ثبت شده در سيستم پليس4 :ميليونو700هزار مورد
تعداد جريمههاي نهايي2 :ميليونو800هزار مورد
تعداد پيامكهاي تذكر و اعمال قانون3 :ميليونو400هزار مورد

مازندران����������� 19درصد
اصفهان���������������� 8درصد
گلستان���������������� 7درصد
گيالن������������������ 7درصد
تهران ������������������� 6درصد
مركزي���������������� 6درصد
قزوين������������������ 2درصد

شــهرهاي نارنجي) يا يكميليــون توماني
(بــراي ورود به شــهرهاي قرمز) شــدند.
بهمنظور اجــراي دقيق اين طــرح بيش از
10هزار نفــر از نيروهاي پليــس راهور ناجا
در هزارو983منطقه مستقر شدند تا كنترل
ترددهاي ميانشهري و شــبانه را بهدست
بگيرند .بر اساس گزارشهاي پليس راهور،
تا پايانماه آذر ،حدود يكميليونو184هزار
خودرو در طــرح ممنوعيت تردد شــبانه و
ميانشهري تذكر لســاني گرفتند و بيش از
يكميليونودويســت هزار خودرو جريمه
شــدند .همچنين در بازهاي يكماهه حدود
يكميليونو374هزار پيامك جريمه براي
رانندگان خاطي ارسال شد.
با اين همه با گذشــت حــدود 2هفته از

 4.5درصد
افزايش ميزان تردد به نسبت
روز قبل (23دي ماه)

استانها با بيشترين
آمار تردد بهترتيب
فراواني تردد (تا 20ديماه
)1399
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نخستينماه زمستان و همزمان با كاهش
آمار ابتال و مرگومير ناشــي از كرونا ،بر
اساس گزارشهاي مركز مديريت راههاي
ســازمان راهداري و حملونقل جادهاي
ميزان ترددهاي جادهاي بهتدريج افزايش
پيدا كــرد .اين افزايش كــه از 20ديماه
و با لغــو محدوديت تردد ميــان تعدادي
از شــهرها افزايش پيدا كرد ،در حالي رخ
داد كه هنوز خبــري از پايانيافتن كامل
محدوديتهاي تردد ميا نشهري نيست
و تنها امكان ســفر رفت و برگشت ميان
شــهرهاي زرد و آبي وجود دارد .ريز آمار
و ارقامي كه تاكنون دربــاره ميزان تردد
شهرها از ســوي پليس راهور ناجا منتشر
شده است از اين قرارند.

 2263مورد

تعداد تردد خودروها در جادههاي
كشور در روز 24دي ماه
محورها با باالترين نرخ
تردد در دوران اجراي
محدوديت تردد بينشهري:
آزادراه تهران-كرج
آزادراه كرج -قزوين
جاده مخصوص تهران-كرج
آزادراه تهران -ساوه
جاده بومهن -جاجرود
جاده تهران -پاكدشت
جاده بهارستان -اصفهان
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تخريب زمين چه تأثيري بر انتشار كرونا دارد؟

وقتي زمين تخريب ميشود ،پوشش گياهي از بين ميرود .در
سالهاي اخير مردم پوشش گياهي و جنگلها را از بين ميبردند
تا شهرها را گسترش دهند .نتيجه اينكه گرما و آلودگي افزايش
يافت و اين يعني ،مردم به طبيعت فشار ميآورند و البته طبيعت
و جامعه در ارتباط با يكديگر هستند؛ اگر در يكي تغييري ايجاد
شــود ،ديگري عكسالعمل نشــان ميدهد .جامعه انساني در
طبيعت تغييراتي ايجاد كرده و اين تخريب طبيعت در ســال
2019به اوج خودش رسيد .ســيالبها ،گردوغبارها ،كشتار
حيوانات وحشــي و آتشســوزي جنگلها همه اينها از اثرات
اقدامات انسان در طبيعت اســت .طبيعت عكسالعمل نشان
ميدهد و ويراني برجاي ميگذارد .يكي از عكسالعملهاي زمين
انتشار ويروس كوويد 19-است .اكنون متخصصان معتقدند كه
در حال ساخت واكسن هستند ،بسياري نيز ساخته و روي انسان
تست كردهاند و در مراحل اوليه تزريق واكسن هستند .اما اگر
رفتار انسان با طبيعت اصالح نشود بيماريهاي بعدي بهوجود
ميآيند .مثال امسال در تهران آلودگي آنقدر شديد شد كه ميدان
ديد خيلي كاهش يافت .اين ميدان ديد نسبت به 5سال پيش
خيلي كمتر شده است .اگر روال به همين صورت باشد 5سال بعد
پيش پاي خود را نميتوانيم ببينيم.
چگونه ميتوان جلوي تغيير اقليم را گرفت؟

انسان امروز بايد بيدار و آگاه شــود .اگر انسان رفتارش را تغيير
دهد ميتوان مشكالت را حل كرد .ما اقليمشناسان ،دو وظيفه
بزرگ داريم؛ يكي مجاب كردن مديران كه در برنامههاي توسعه و
عمراني كشور تغيير اقليم را درنظر بگيرند .ديگري هم آگاه كردن
مردم كه بدانند هوا و شرايط عوض شده است و مصرف را پايين
بياورند .اين كار سنگيني است و هنوز موفق به انجامش نشدهايم.
بنابراين اين را بدانيد تغيير اقليم بهطور غيرمستقيم با بيماري
كوويد19 -ارتباط دارد اما بهصورت مستقيم نه.

برخي معتقدند رطوبت موجود در هوا باعث ايجاد
رطوبت بدن ميشــود و در نتيجه در شهرهايي كه ميزان
رطوبت هوا باالست شيوع و سرايت كرونا افزايش مييابد.
اين فرضيه را تأييد ميكنيد؟

خير ،چنين مســئلهاي صحت ندارد .البته ويروس كرونا مانند
قطرات ريز آب با نفس كشــيدن وارد هوا ميشــود .در دماي
خشك زودتر بخار ميشود و در دماي مرطوب در اتمسفر باقي
ميماند .حال اگر اين فرضيه را درست بدانيم پس در اهواز نبايد
بيماري شــيوع پيدا ميكرد .پس اين فرضيه مردود است .تنها
راه سرايت ويروس كرونا رعايت نكردن فاصله اجتماعي است.
شيوع ويروس كرونا به آب و هوا و موقعيت جغرافيايي ارتباطي
ندارد .تا زماني كه افراد به اندازه 1/5تا 2متر از هم فاصله داشته
باشند و نفس فرد بيمار در بين راه از بين برود و به ديگري نرسد
بيماري سرايت نميكند.

قم؛ از قرمز تيره تا آبيروشن

شهر قم چگونه از وضعيت پرخطر به كمخطر رسيد؟

قم كه بهعنوان
نخستين
شهرهاي درگير
با كرونا شناخته
ميشد ،به سرعت
دستورالعملها را
در شهر اجرايي
كرد؛ ضدعفوني
خيابانها ،تعطيلي
حرم مطهر ،تعطيلي
بسياري از مراسم
مذهبي ،دعوت
مردم به قرنطينه و
بسياري از تبليغات
ديگر كه به مردم
آموزش ميداد
چطور با بهداشت
فردي با اين ويروس
مقابله كنند اما
همانطور كه اين
استان كوچك راه
را پيش از همه آغاز
كرده بود ،در مبارزه
با اين ويروس نيز
پيشتاز شد

20ديماه بود كه استاندار قم اعالم كرد اين شهر در وضعيت آبي كرونا قرار گرفتهاست.
زهرا رستگارمقدم
اعالم او بر اساس آمار اپليكيشــن ماســك بوده و خبر از رنگي ميداد كه بسيار
روزنامهنگار
اميدواركننده نشانميداد .هرچند اين رنگ نيز خود محدوديتهايي به همراه داشت.
وضعيت آبي معموال در هر شرايطي بهعنوان وضعيت كمخطر شناخته ميشود ،هرچند تا سفيد فاصلههايي دارد .در
اين وضعيت نيز ممنوعيت تردد شــبانه خودروها همچنان وجود دارد و فعاليتهاي اقتصادي و فرهنگي ،با رعايت
دستورالعملها بازگشايي خواهدشد .البته همه اينها با اين نگراني همراه است كه عاديانگاري باعث آسيب تازه و موج
جديدي از شيوع كرونا شود .اما چه شد كه قم بهعنوان شهري كه نخستين نمونههاي بيماري را در خود بروز داده و
بهعنوان شهر نزديك تهران ،آژير خطر كشور را به صدا درآورد و از وضعيت قرمز تيره به آبي روشن رسيد؟ چه كارهايي
در اين زمينه انجام شد؟ وضعيت اين روزهاي شهر چگونه است و كسبوكارها چگونه كار را از نو آغاز خواهندكرد؟
از نقطه آغاز ماجرا

قم نخســتين شــهري در ايران بود كه وجــود ويروس
كرونا در آن تأييدشــد .كيانوش جهانپور ،رئيس مركز
روابطعمومي وزارت بهداشت اعالم كرد كه نتايج آزمايش
اوليه  ۲مورد مشكوك ابتال به كرونا در قم مثبت گزارش
شــده ،اين در حالي بود كه از همان ســاعات تيمهاي
مديريت و كنترل بيماريهاي واگير در شهر قم مستقر
شد .خالف شــايعات اعالم شــد كه 2فرد مشكوك نيز
از شــهروندان قمي بودند .از همان ابتدا نيز بيمارستان
كامكار قــم بهعنوان محل قرنطينــه و مراجعه بيماران
و موارد مشــكوك به كرونا ،و بيمارســتان فرقاني محل
قرنطينه بعدي ،در صورت نياز ،مشخص شد اما با گذشت
چندســاعت از اعالم خبر اوليه كشف موارد مشكوك به
كرونا در قم ،رئيس دانشــگاه علوم پزشــكي قم با تأييد
فوت دو نفر در قم بر اثر بيماري كرونا ،از مردم خواســت
بهداشت فردي را بيشتر رعايتكنند .كمكم بيمارستان
(نكويي  -فرقاني) نيز پشتيبان بيمارستان كامكار شدند.
اول اسفندماه نيز مدارس ،دانشگاهها و مراكز آموزش عالي
استان براي پيشگيري و بررسي بيشتر وضعيت كرونا در
استان تعطيل شد .اين رويه آنقدر سريع پيش رفت كه قم
وضعيت قرمز را در همانماه تجربه كرد و چنانچه انتظار
ميرفت با وجود نزديكياش به تهران ،اين شهر را نيز از
گزند مصون نگذاشت.

تالش براي خروج از بحران

اما قم كه بهعنوان نخستين شهرهاي درگير با كرونا شناخته
ميشد ،به سرعت دســتورالعملها را در شهر اجرايي كرد؛
ضدعفوني خيابانها ،تعطيلي حرم مطهر ،تعطيلي بسياري از
مراسم مذهبي ،دعوت مردم به قرنطينه و بسياري از تبليغات
ديگر كه به مردم آموزش ميداد چطور با بهداشت فردي با
اين ويروس مقابله كنند اما همانطور كه اين استان كوچك
راه را پيش از همه آغاز كرده بود ،در مبارزه با اين ويروس نيز
پيشتاز شد .چنانكه در هفته آخر آذرماه به وضعيت نارنجي،
در نخستين هفته ديماه به زرد و در اواخر اينماه رنگ آبي
را تجربه كرد .در همينماه بيمارستان كامكار پس از ماهها
از بيماران كرونايي خالي شــد و ادامه روند به بيمارســتان
اميرالمومنين كه با 230تخت در آبانماه افتتاح شده بود،
سپردهشد .در اين مدت 900تســت پرميد (سريع) براي
تشخيص بيماري انجام شده بود ،هيچ گزارشي درباره ويروس
جهشيافته انگليسي در قم شنيده نميشد و مراكز نهگانه
جامع سالمت نيز شروع به تستگيري از مردم كردند .كانال
تلگرامي وبدا نيز كه اخبار سالمت در قم را پوشش ميداد ،با
بيش از هزار عضو همه ابعاد كار مسئوالن و وضعيت بيماري
در استان را اطالعرساني كرد .شــايد بتوان گفت تبليغات
گسترده براي فرهنگسازي ميان مردم مهمترين دستاورد
قم در كنترل اين ويروس باشــد؛ تبليغاتي كه برگزاري هر
نوع مراسمي را در اين شهر مختل ميكرد و باعث شده بود

بيماري سير نزولي خود را تجربه كند.
فرهنگسازي براي رسيدن به رنگي ماليم

محمدرضا قديري ،رئيس دانشــگاه علوم پزشكي قم اعالم
كرد كه اين استان ديماه وضعيتي را تجربه كرد كه بسيار
اميدواركننده بود .قم در ديماه هر هفته بهطور ميانگين صفر
تا يك مورد فوتي را گزارش كرد و در ميزان بستري رتبه30
را در كشور به دست آورد كه نشان از كمترين ميزان بستري
نوبلوچستان
در ميان ديگر اســتانها ،به استثناي سيستا 
كه كمترين ميزان بستري را دارد ،قرار گرفتهاست .همين
باعث شد استان ،رنگ آبي را در وضعيت كرونا تجربه كند.
همين امر باعث شد اســتاندار قم درباره بازگشايي مدارس
براي پايههاي اول و دوم ابتدايي با رعايت پروتكلها صحبت
كند :تا زماني كه دستورالعملهاي جديد ابالغ نشود موضوع
اجرايي و عملياتي محدوديتها مشمول شرايط قبلي است .از

سويي ممنوعيتهاي رفتوآمد برقرار است .قرار شد مدارس
به شكل غيراجباري بازگشايي شوند .همچنين استاندار قم
اعالم كردكه اولويتها براي دريافت واكسن مشخص شده
است؛ افراد دچار بيماري زمينهاي ،كادر درمان و. ...
قم از ابتداي ديماه بســياري از روزها را بدون فوتي و 2روز
را با 3فوتي پشت سر گذاشته و تعداد بستريهاي استان از
ابتدايماه از 154نفر به 100نفر كاهش داشتهاست .با اين
حال تأكيد بر فرهنگســازي و ادامه دادن روند تبليغات ،و
همچنين تأكيد بر دوري از عاديسازي كاري است كه قم با
شدت بيشتري آن را پيگيري ميكند .برگزاري نمازجمعه با
رعايت دستورهاي بهداشتي ،بازگشايي همه مشاغل با تأكيد
بر استفاده از ماسك و بهداشت فردي گامهاي نوتر اين استان
است .همچنين با وجود وضعيت آبي ،قم نگران پيك تازهاي
از بيماري اســت كه در فصل ســرما ،خصوصا در بهمنماه
ممكن است استان را غافلگير كند.
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ن شماره

 50روز
مم
نوعيت

جريمه 4ميليون و
817هزار و 809خودرو

كيش؛ بدون محدوديت

از اول آذر تا 20دي با اجراي طرح جامع مديريت هوشمند
محدوديتهاي كرونايي ،تردد بين شهري و تردد شبانه در شهرهاي
قرمز و نارنجي ممنوع شد

زهر كرونا در آبانماه كشندهتر از ماههاي ديگر بود .در آبان سياه پرونده زندگي
امين محمدي
12هزار و 555نفر براي هميشه بسته شــد .البته اين آمار رسمي است و به داليل
روزنامهنگار
مختلف ميتواند با آمار واقعي تفاوت داشته باشد .چندبار ركوردشكني كرونا در اين
ماه ،آژير هشدار را بهصدا درآورد و پيشبيني شد كه اگر وضعيت آبان ادامه يابد ،بايد شاهد مرگ 800تا 1000نفر
در روز بود .بر اين اساس ،سرانجام به دستور ستاد ملي مقابله با كرونا ،طرح جامع محدوديتهاي كرونايي از
اول آذرماه در  ۴۴۸شهر شامل  ۱۶۰شهر با وضعيت قرمز ۲۰۸ ،شهر با وضعيت نارنجي و  ۸۰شهر با وضعيت
زرد عملياتي شد تا جلوي شيوع كرونا گرفته شود .ازجمله محدوديتهاي كرونا ،منع تردد بين شهرها بود .با
اجراي اين طرح ،ورود پالكهاي غيربومي و خروج پالكهاي بومي از شهرهاي گروه قرمز و نارنجي ممنوع شد.
جريمه افراد خاطي خارجشده از شهرهاي نارنجي  ۵۰۰هزار تومان و از شهرهاي قرمز يكميليون تومان اعالم
شد .همچنين ،منع تردد شبانه در شهرهاي نارنجي و قرمز از ساعت  ۲۱تا  ۴صبح اعمال شد .جريمه ترددهاي
شبانه نيز 200هزار تومان در نظر گرفته شد.
ممنوعيتها نتيجه داد

2هفته از اجراي طرح گذشــت و آمار نشــان ميداد
ميزان مرگ ناشــي از كرونا رو به فروكشكردن است.
اما كماكان طبق اطالعيه كميتــه امنيتي ،اجتماعي
و انتظامي ســتاد ملي مديريت كرونا ،ممنوعيتهاي
تردد در طرح جامع مديريت هوشــمند محدوديتها
تمديد شــد .در ممنوعيتهاي جديد ،تعداد شهرهاي
زرد 105شهر،نارنجي 279شهر و قرمز 64شهر اعالم
شــد و ممنوعيتها به روال قبل در شــهرهاي قرمز و
نارنجي برقرار ماند .طبق اعالم مركز اطالعات و كنترل
ترافيك راهور ناجا ،در 14روز از اجراي محدوديتهاي
كرونايي (اول تا چهاردهم آذر) ،متوسط تردد در كشور
40درصد كاهش يافت .ايــن كاهش در برخي محورها
مانند تهران -قم 70درصد ،محورهاي منتهي به مشهد
60درصد و در جادههاي شمالي 50درصد بود .همچنين
درصد ترددهاي درونشهري صبحها  ۲۰درصد ،عصرها
 ۳۸درصد و تردد مشخص  ۹شب تا  ۴صبح نيز در برخي
مقاطع  ۸۰درصد كاهش يافت.
نتايج 50روز ممنوعيت تردد

طبق اطالعات نشست خبري ســتاد فرماندهي نيروي
انتظامي در نوزدهم دي و گزارش عملكرد روزانه نيروي
انتظامي در بيســتم دي ،محدوديتهــاي كرونايي از
ابتداي آذر در هــزار و 958نقطه بــا بهكارگيري بيش
از 409هزار نفر نيروي پليس اجرا شــده است .در اين
بازه زماني يكميليون و 663هزار دســتگاه خودرو به
مبدأ خود بازگشت داده شدند و 3ميليون و 268هزار و
713پيامك به رانندگان خاطي ارسال شد2 .ميليون و
138هزار و 905دستگاه خودرو بهدليل ورود به مناطق

نارنجــي و 573هزار و 157خودرو نيز با واردشــدن به
مناطــق قرمز جريمه شــدند .همچنيــن2 ،ميليون و
105هزار و 747خودرو بهدليل تردد در ســاعات 21تا
 4صبح مشمول جريمه شــدند .تردد خودروها در اين
مدت نسبت بهمدت مشابه سال قبل 21درصد كاهش
يافت .در پايان نشســت خبري در نوزدهم دي ،سردار
مهدي حاجيان ،سخنگوي ناجا ،با اشاره به تأثير اجراي
طرح محدوديتهاي هوشــمند كرونايــي اعالم كرد
كه ميزان كل تصادفات اول آذرماه تــا نوزدهم ديماه
99نسبت بهمدت مشابه سال گذشته 34درصد ،تعداد
جانباختگان تصادفات 34درصــد و تعداد مصدومان
ناشي از سوانح رانندگي 27درصد كاهش يافته است.
ايران زرد و آبي

22ديماه محدوديتهاي كرونايي كاهش يافت و اعالم
شد كه آمار شــهرهاي قرمز به 7شــهر در استانهاي
مازندران و گلســتان كاهش يافته و 30شهر وضعيت
نارنجي دارند .بعد از چندماه بحراني ،نقشه ايران رنگ
زرد و آبي را بهخود ديد .اما شرايط بسيار شكننده است
و با شــيوع گونه جديد كرونا كه قدرت سرايتپذيري
بســيار بااليي دارد ،كمــاكان قطع زنجيــره كرونا به
همكاري همهجانبه مــردم با نهادهاي بهداشــتي و
پزشكي وابسته است .موضوعي كه مكرر در صحبتهاي
مســئوالن پليس راهور ديده ميشــود اين است كه
هنگام اجراي طرح محدوديتهاي هوشمند كرونايي
در بازه زمانــي 50روز اول آذرماه تا بيســتم ديماه،
هيچ تنشــي بين پليس و مردم در ورودي و خروجي
شــهرها در سطح كشــور ايجاد نشــد و مردم نهايت
همكاري را با نيروي انتظامي داشتند.

جريمههاي راهنمايي و رانندگي كجا هزينه ميشود؟

486نفر فقط در روز 26آبان جان خود را بر اثر ابتال به كرونا از دست دادند479 ،480 ،482 .و ...ديگر
ارقام نحسي شدند كه در اينماه ثبت شدند .آذرماه سير كاهش مرگومير را شاهد بوديم و در سيام
اينماه 177نفر از ميان ما رفتند .ديماه وضعيت بهتر شد و روزهاي پاياني دي ارقام مرگومير بر اثر
كرونا دورقمي شد .اين كاهش آمار گوياي اثربخشي طرح منع تردد و رعايت پروتكلهاي بهداشتي
است و اميد ميرود كه وضعيت پاييز 99هرگز تكرار نشود .در 50روز ممنوعيت شديد تردد ،خودروهاي
زيادي جريمه شدند و كماكان خاطيان اعمال قانون ميشوند .ناجا بارها اعالم كرده است كه از جرايم
رانندگي منتفع نميشود .طبق ماده 23قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي كه در سال 1389به تصويب
مجلس رسيده است ،وجوه حاصل از جريمههاي تخلفات رانندگي در سراسر كشور بهحساب درآمد
عمومي كشور نزد خزانهداري كل واريز ميشود تا عالوه بر بودجه ساالنه ،به شهرداريها و دهياريهاي
ذيربط ،وزارت راه و شهرسازي و پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي تخصيص داده شود:

الف

60درصــد از كل وجوه حاصله بــه تفكيك درآمدهاي ناشــي از تخلفات رانندگــي خارج از
شهرها و داخل محدوده شهرها و روســتاها حســب مورد به وزارت راه و شهرسازي (سازمان
راهداري و حملونقل جادهاي كشور) بهصورت متمركز و در شــهرها به شهرداريهاي محل و دهياريها
از طريق استانداري همان استان به تناســب 70درصد و 30درصد اختصاص مييابد تا حسب مورد صرف
استانداردسازي وسايل و تجهيزات ايمني راهها ،خطكشــي و نگهداري آن ،تهيه و نصب و نگهداري عالئم
راهنمايي و رانندگي و تجهيزات ايمني ،احداث پلهاي عابرپياده ،احــداث توقفگاههاي عمومي و اصالح
راههاي روستايي ،معابر و نقاط حادثهخيز در شهرها و روستاها كنند.

ب

15درصد از كل وجوه به پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي اختصاص مييابد تا بهمنظور
كاهش تصادفات رانندگي و خسارتهاي جاني و مالي ناشي از آن براي تأمين تجهيزات تخصصي
پليس ،بهكارگيري فناوريهاي جديد در مديريت نظارت و كنترل بر عبور و مرور ،ارتقاي كمي و كيفي حضور
و كارايي پليس ،اجراي طرحهاي انتظامي ترافيكي فوقبرنامه و ايمني رانندگي در شهرها و جادههاي كشور
و همچنين هزينههاي اجرايي اين قانون مصرف كند.

ج
د

5درصد از كل وجوه باقيمانده براي تبليغ در راستاي ارتقاي فرهنگ رانندگي و رعايت مقررات آن در
اختيار پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي قرار ميگيرد تا از طريق دستگاهها و نهاهاي مرتبط
هزينه كنند.

غيربوميها بالي جان مازنيها

استاندار مازندران :تردد غيربوميها ،تراكم جمعيت و نبود
فاصله بين شهرها و روستا و دورهميهاي شبانه به تداوم
وضعيت قرمز در مازندران دامن زدهاست

همه پاي كار

احمد حسينزادگان،
استاندار مازندران
در گفتوگــو بــا
همشــهري ،قرمز
مانــدن وضعيت
استان درخصوص
شــيوع كرونا بهويــژه در 50روز ممنوعيت
اخير ميگويد« :مازندران در شمار نخستين
استانهايي بود كه درگير كرونا شد .به دليل
مختصات خاص مازندران ،تراكم جمعيتي،
در مركز تردد چند اســتان بودن و نزديكي
به مركز و ناشــناخته بودن بيماري در آغاز
كار ،اين بحران به سرعت شــيوع پيداكرد
و ميطلبيــد كه با شــيوههاي جديد با اين
بحران برخورد كنيم .لذا بــا همدلي خوب
مجموعه مديريتي اســتان و پاي كار آمدن
قواي مختلف و اركان قدرت و دستگاههاي
نظامي و امنيتي و مجموعه بزرگ ســپاه و
بسيج همچنين در سايه همدلي و همافزايي
اعضای ستاد استاني ،رئيسجمهور محترم و
اعضاي ستاد كرونا از روند شدت شيوع كرونا
تا حد زيادي كاسته شد .برنامههاي ملي هم
كه با هدايتهاي رهبر معظم انقالب ،ابالغ
ميشد خيلي به روند مقابله كمك كرد».
تردد غيربوميها

حسينزادگان در خصوص اينكه چرا مازندران
مانند بسياري از استانها وضعيت آبي را تجربه
نكرده؟ اظهار ميكند« :چندين علت به اين

موضوع دامن زده اســت كه تردد غيربوميان
از اساسيترين آنهاست كه در سفر اخير دكتر
نمكي ،وزير بهداشــت به استان هم خواستار
اقدامات الزم براي منع ورود غيربوميان شديم
كه با موافقت ايشان همراه شد .تا قبل از اين
برگهتردد زيادي از تهران صادر ميشــد و ما
ناچار به پذيرش آنها در وروديها بوديم اما با
سفر دكتر نمكي به استان و شنيدن دغدغه ما
در اين خصوص ،هرگونه برگه ترددي لغو شد؛
چرا كه برخي از اين كارتهاي تردد جعلي بود
اما بهتازگي كارتهاي تردد براي كادر درمان
را هولوگرامدار كرديم كه قابليت جعل نداشته
باشــد .همچنين از اين پس دارندگان پالك
غيربومي حق تردد به شــهرهاي همديگر را
ندارند و از مقابل هر دوربيني رد شوند جريمه
ميشــوند .اين اقدامات حجم تردد را كاهش
ميدهد».
مقام عالي دولت در اســتان ميافزايد« :كد
ملي در كنار پالك خودروها تا حدود زيادي
ميتواند مشكل تردد غيربوميان به استان را
حل كرده و به كنترل ســرعت شيوع كرونا
كمك كند .در موج نخســت شــيوع كرونا
اســتفاده از كد ملي افراد كمــك كار خوبي
براي كنترل شيوع كرونا در استان بود .اخيرا
هم پيشنهاد اســتفاده از كدملي سرنشينان
خودروها را براي كنترل حجم زياد تقاضاي
خودروهاي غيربومي براي ورود به مازندران
به ستاد ملي مقابله با كرونا دادهايم و منتظر
موافقت ستاد هستيم .با اجراي اين طرح ورود
خودروهاي با پالك غيربومي به مازندران تنها

با تعطيلي جزيره
كيش و ركود
گردشگري ،آسيب
بسيار زيادي به
بازاريان و صنوف
جزيره وارد شد.
مديرعامل جامعه
بازاريان و بازرگانان
كيش معتقد است
كه افزايش و
عدمثبات نرخ ارز
همزمان با شيوع
كرونا مشكالت
اقتصادي جدياي
براي تجار و فعاالن
اقتصادي كيش
بهوجود آورد كه
بهراحتي قابل
جبران نيست؛ در
يك سال و نيم اخير
سرمايه بازاريان
و تجار دوپنجم تا
سهپنجم تقليل
يافت

20درصد از كل وجوه براي تأمين اعتبار به صندوق تأمين خسارتهاي بدني مقرر در قانون اصالح
قانون بيمه مســئوليت مدني دارندگان وســايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث واريز
ميشود.

چرا استان مازندران با وجود سپريشدن پنجاهروزه ممنوعيت هنوز در
وضعيت قرمز قرار دارد؟

تقريبا همه استانهاي كشور در وضعيت بهبود براي
خدیجه نوروزی
كاهش شيوع ويروس كرونا قراردارند ،ولي متأسفانه
روزنامهنگار
۱۰شهرستان مازندران در وضعيت قرمز كرونايي و
12شهرستان در وضعيت نارنجي قراردارند؛ استاني كه بهعلت گردشگرپذير بودن و استقبال
از آن در ايام كرونايي به استان مرگ تبديل شده و آمار مرگومير بااليي را به ثبت رساندهاست.
اگرچه صنوف و ادارات استان با كاهش ظرفيت نيروهاي خود فعاليت دارند ،ولي ورود غيراصولي
و كنترلنشده خودروهاي غيربومي سبب افزايش شيوع كرونا در مازندران شدهاست.
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در موارد خاص و با دريافت مجوز از اســتان
مبدأ مجاز خواهد بــود .ورود غيربوميان نياز
به تصميم ملي دارد و درخواســت اصلي ما
ممنوعيت در گيت خروجي از تهران اســت؛
چرا كه بيشتر مسافران از اين استان هستند.
بايد ممنوعيت از آنجا اعمال شــود نه اينكه
مسافران تا شمال بيايند و مجبور به بازگشت
باشند» .يكميليونو400هزار انشعاب گاز،
برق و آب غيربومي در استان داريم .هر كدام
اگر بهطور متوســط 3نفــر را وارد مازندران
كنند ميشود جمعيت 3ميليوني؛ يعني 3تا
4ميليون نفر به جمعيت 4ميليوني اســتان
اضافه ميشود.
حسينزادگان عنوان ميكند«:در آغاز بحران
كرونا با فعال كردن پدافند زيستي و فعاليت
دهياران ،اعضاي شوراي اسالمي و بسيج ،مانع
شيوع اين ويروس شديم .در طرحي جديد،
برنامــه رنگبندي شــهرها در كرونا را براي
روستاهاي مازندران نيز اعمال كردهايم».
ديد و بازديدهاي دردسرساز

نماينده عالــي دولت در اســتان ميگويد:
«مردم مازندران در جريــان مديريت كرونا
واقعا همكاري كردند اما مشكل اساسي اين
است كه ديد و بازديدهاي شــبانه مازني در
دوران كرونا آنطور كه بايد و شــايد كمرنگ
نشدهاست كه نشات گرفته از بافت فرهنگي
اين منطقه اســت .مردمان هيچ جاي كشور
به اندازه مازنيها اهل ديد و بازديد نيستند،
بهويژه ساكنان مناطق روستانشين كه اكثر
شــبها يا مهمان دارند يا مهمان هستند .از
طرفي برخالف استانهاي ديگر كه فاصله بين

شهر تا روستا زياد است در مازندران فاصلهاي
بين شهر و روستا وجود ندارد تا يك منطقه
مصون بماند و تراكم جمعيت باالســت .اگر
در يك روستا كرونا شيوع پيداكند بالفاصله
اين زنجيره به شهر انتقال پيدا ميكند .اين
مسئله با توجه به پوشش جمعيت استان كار
كنترل را سخت كرده است».
افزايش دوبرابري بيماران

بيــش از 4000
ميليــارد ريــال
اعتبار در راستاي
مبــارزه با ويروس
كرونا به مازندران
اختصــاص يافته
اســت كه موجب ظرفيتســازي جديدي
در استان شــده اســت بهطوريكه شاهد
افزايش تختهايآيســييو و بستري در
بيمارستا نهاي استان هستيم .طبق گفته
استاندار ،بيمارستانهاي نيمهتمام استان كه
با مساعدت رئيس سازمان برنامهوبودجه و
وزير بهداشت با پيشرفت فيزيكي مناسب در
حال تكميل شدن هستند ،در آينده نزديك
مورد بهرهبرداري قرارميگيرند.
دكتر سيدعباس موســوي ،رئيس دانشگاه
علوم پزشــكي مازندران هم در گفتوگو با
همشهري درخصوص شيوع كرونا ميگويد:
«هماكنون درخصوص بيماران ســرپايي
با توجــه به ظرفيتي كــه در پيكهاي اول
و دوم ايجاد شــد در خدمترساني مشكل
خاصي نداريم اما از 2ماه پيش روند افزايش
ماليمي كمــاكان وجود داشــته و مجموع

بيماران به حدود 2.5برابر رسيده است كه
بايد اين روند افزايشي را متوقف كنيم .تعداد
افرادي كه تاكنون در بيمارستانهاي تحت
پوشــش دانشگاه علوم پزشــكي مازندران
با تشــخيص قطعي كوويد19 -بســتري
شدهاند 16هزار و 990است و هماكنون هم
358نفر با تشخيص قطعي كوويد 19 -در
بيمارستانهاي تحت پوشش علومپزشكي
مازندران تحت بستري قرار دارند».
وي در خصوص اقدامات پيشــگيرانه براي
كاهش روند بيماري ميافزايد« :در روستاها
هم مانند شــهرها رنگبندي انجام داديم تا
بتوانيم با همكاري دهيارها ،نيروي انتظامي و
پليس راهور ،بسيج ،هاللاحمر و همكارانمان
كاهش ترددها و ارتباط بين روستاهاي قرمز
با ساير روستاها و شهرها ايجاد كنيم .تشديد
در كنترل ورود بــه مازندران را در ســتاد
استاني مصوب كرديم كه در اين مدت ميزان
قابلتوجهي هم كاهش پيدا كرد .اميدوارم با
اقدامات انجامشده در حوزه تردد در 2هفته
پيشرو شاهد كاهش روند باشيم».
اين مسئول درخصوص اينكه چرا استان تاكنون
تغيير رنگ نداده و هنوز در وضعيت هشدار قرار
دارد ،ميگويد« :تغيير وضعيت بيماري از نظر
شــيوع بين اســتان مازندران متفاوت با ساير
كشور است .زماني كه كشــور 3پيك را پشت
سر گذاشت مازندران بيمار چنداني نداشت و
فاصله زيادي با كشور داشت .زمان پيك سوم
در كشــور ،كرونا در مازندران آرامآرام در حال
شدتگرفتن بود .در اين مدت محدوديتهاي
ترددي كمك كرد تا ما پيكهاي شديد را نزنيم.
بايد اين موضوع را هم مدنظــر قرار دهيم كه
ويروس در شرايط آبوهوايي متفاوت ممكن
اســت رفتارهاي متفاوتي از خود بروز دهد .در
مجمــوع در اين مدت عوامــل مختلفي نقش
داشــتند و تالش كرديم عوامــل تأثيرگذار را
شناسايي كنيم و اقدامات هم بر همان اساس
شدت پيدا كردهاســت .البته تمام شهرهاي ما
در حال قرمز نماندند و شهرهاي قرمز ما عوض
شدند جز شهر آمل .اين شهر به مدت يک هفت ه
نارنجي شد و مجددا به وضعيت قرمز برگشت
كه عوامل آن را شناسايي كرديم و در حال انجام
اقدامات الزم هستيم».
وي در اين خصوص كه آيا زمســتان شدت
بيماري را افزايش ميدهد يا خير؟ ميگويد:
«فصول سرد فصول شيوع بيماري هستند
و ممكن است شــيوع بيماريهاي ويروسي
مشكل را بيشتر كند».

كيش در ســالهاي نهچندان دور
مرضيه ثمرهحسيني
بهعنوان يكــي از زيباترين جزاير
روزنامهنگار
مرجاني خليجفــارس بزرگترين
رقيب براي ساير جزاير منطقه بود .عوامل مختلفي از جمله تغيير
نگاه مســئوالن به اين جزيره و تحريمها باعث شد كيش نتواند
پابهپاي ساير مناطق تجاري و گردشــگري منطقه از جمله دبي
پيش برود .كرونا هم كه آمد ،نحســياش دامن كيش را گرفت و
آسيب بسيار زيادي به كسبوكارهاي اين جزيره زيبا زد .از نيمه
اسفندماه سال گذشته پروازها به جزيره كيش به يكدوم كاهش
يافت و از اول فروردين تمام كســبوكارها تعطيل شدند .به اين
صورت ،فرصت فروردين كهماه پرترافيك گردشگري جزيره بود
و در بازه زماني 15اسفند تا 15فروردين هر سال بيش از 250هزار
مسافر به اين نقطه زيبا سفر ميكردند ،از دست رفت .تعطيليها در
ارديبهشتماه ادامه يافت و از خردادماه پروازها از سر گرفته شد.
كرونا و رشد نرخ ارز ،بازاريان را نشانه رفتند

با تعطيلي جزيره كيش و ركود گردشــگري ،آســيب بسيار زيادي به
بازاريان و صنوف جزيره وارد شد .مديرعامل جامعه بازاريان و بازرگانان
كيش معتقد اســت كه افزايش و عدمثبات نرخ ارز همزمان با شــيوع
كرونا مشكالت اقتصادي جدياي براي تجار و فعاالن اقتصادي كيش
بهوجود آورد كه بهراحتي قابل جبران نيست؛ در يك سال و نيم اخير
سرمايه بازاريان و تجار دوپنجم تا سهپنجم تقليل يافت .بيشتر بازاريان
و تجار درآمد خود را صرف هزينهها كردند و براي تأمين كاالي جديد با
كمبود سرمايه روبهرو شدند و نتوانستند جنس جديد را با قيمت قبلي
جايگزين كنند .از اوايل خرداد كه پروازها باز شد ،جان به تن گردشگري
كيش برگشت و تابستان بهنسبت شلوغ گذشت .رحمان ساداتنجفي
ميگويد خوشبختانه از اول ديماه به لحاظ ورود گردشگر ،جزيره به
وضعيت نرمال رسيده است ،اما مشــكالت ديگري گريبانگير تجار و
فعاالن اقتصادي جزيره اســت .با مشــكالتي كه براي رواديد ايرانيان
ايجاد شده ،سفر به چين و امارات بسيار دشوار شده و بهدنبال آن تهيه
مواداوليه براي كارخانجات صنعتي و توليدي بسيار مشكل شده است .از
طرف ديگر ،ضوابط و بخشنامههايي كه دولت از ابتداي سال 97بهدنبال
تشديد تحريمها وضع كرده مغاير با قوانين مناطق آزاد است.
كيش در شرايط پايدار قرار دارد

در كنترل كرونا در جزيره كيش هم بخش دولتي و هم بخش خصوصي
كمال همكاري را با هم داشتهاند .مديرعامل جامعه بازاريان و بازرگانان
كيش در اينباره ميگويد :از محســنات مناطق آزاد ،هماهنگي كامل
مسئوالن با يكديگر اســت .در كنترل كرونا نيز همه بخشها از مركز
توسعه سالمت كيش ،اداره اســتاندارد ،اصناف ،سازمان منطقه آزاد تا
نيروي انتظامي و بخش بهداشت و درمان و حوزه فرهنگي و اجتماعي
حاضرند و نتيجه ايــن همگرايي آن بوده كه كيش در شــرايط پايدار
قرار گرفته و بهعنوان يك الگوي موفق به سرزمين اصلي معرفي شده
است .ساداتنجفي ميافزايد :با تعطيلي داوطلبانهاي كه در فروردين
و ارديبهشت انجام شد ،وضعيت جزيره سفيد شد و در موج دوم و سوم
نيز با رعايت كامل پروتكلهاي بهداشــتي در مراكز تجاري و خدماتي
و تفريحي به وضعيت قرمز نرســيديم .ميزان تــابآوري جزيره خط
قرمز مسئولين اســت؛ يعني اگر ظرفيت پذيرش در بيمارستان كيش
80بيمار كرونايي است ،وقتي ميزان بستريها به 30تا 40نفر رسيده،
سطح قرنطينه و نظارت و كنترل تشديد شــده است تا شرايط عادي
برقرار شود.
تا تاريخ 28ديماه  ،99تعداد كســاني كه در كيش از ابتداي پاندمي
كرونا بر اثر ابتال به اين ويروس جان خود را از دست دادهاند22 ،نفر بوده.
با اين حــال افزايش ورودي مســافران در هفتههــاي اخير به كيش
نگرانيهايي را ايجاد كرده اســت .سخنگوي دانشــگاه علومپزشكي
هرمزگان در گفتوگو با ايرنا انجام ســفرهاي تفريحي در اين مقطع
را خطر كردن توصيف كرده و گفته اســت ،اين باور غلط كه در فضاي
باز امكان انتقال ويروس كرونا وجود ندارد ،خطرناك اســت .همچنين
شوراي سالمت كيش براي كنترل ورود مسافران به اين جزيره ،ورود
خودروهاي مسافري به كيش را به مدت دو هفته ممنوع كرده است.
روزانه 90پرواز در فرودگاه كيش انجام ميشود

مازندران در
شمار نخستين
استانهايي بود
كه درگير كرونا
شد .به دليل
مختصات خاص
مازندران ،تراكم
جمعيتي ،در مركز
تردد چند استان
بودن و نزديكي به
مركز و ناشناخته
بودن بيماري
در آغاز كار ،اين
بحران به سرعت
شيوع پيداكرد
و ميطلبيد كه با
شيوههاي جديد با
اين بحران برخورد
كنيم

كيش همواره گزينه جذابي براي مسافرت بوده است .تعداد مسافران
جزيره بعد از گراني سفرهاي خارجي ،بيشــتر هم شده است و بعد از
شهرهاي زيارتي بيشترين تعداد ســفر به نام كيش ثبت ميشود .در
ســالي كه همه جهانيان از تبعات كرونا آسيب ديدند ،كيش نيز دچار
ركود شد .اما با تدابير سفت و سختي كه در زمينه اجراي پروتكلهاي
بهداشتي اتخاذ شد ،امروز گردشگردي كيش به وضعيت نرمال رسيده
و روزانه حدود 40تا 45هواپيما در فرودگاه كيش به زمين مينشينند
و پروازهاي خروجــي نيز همين ميزان اســت .هماكنون در نقشــه
رنگبندي شيوع كرونا ،كيش آبي اســت .مديرعامل جامعه بازاريان و
بازرگانان جزيره ميگويد :نگرانياي كه تا پايان ســال داريم اين است
كه با آزادسازي تردد بين شــهرها و بروز موج چهارم ،بهار سال آينده
نيز تحتالشعاع شــيوع كرونا قرار گيرد .اما اگر شــرايط شيوع كرونا
در جزيره در وضع پايدار بماند و مســئوالن مجبور نشوند كه با اعمال
محدوديت ،جلوي ورود گردشگران را بگيرند ،پيشبيني ميشود كه
نوروز 1400پرترافيك باشد .ساداتنجفي ادامه ميدهد :در وضعيت
عادي ســاالنه بين يكميليون و 500تا يكميليون و 800هزار نفر به
كيش سفر ميكنند كه اگر زيرســاختهاي ترابري و گردشگري ارتقا
يابد و با رفع تحريمها ،نوســازي ناوگان حملونقل هوايي انجام شود،
اين قابليت وجود دارد كه هر سال 4تا 5ميليون نفر به كيش سفر كنند.
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50روز
ممنوعیت

23023442

مسافران شركتهاي معروف اتوبوس بينشهري در دوره محدوديت پنجاه روزه دوبرابر شد ولي اين وضعيت
هم كاهش كلي مسافران را جبران نكرد
منع رفتوآمد بين شهرها مسافران
ليلي خرسند
اتوبوسها را بيشتر كرد؟ ميشود
روزنامهنگار
به اين سؤال جواب مثبت داد .در
روزهايي كه خارج شــدن از شــهر با خودروي شخصي جريمه
ســنگيني داشــت ،ترجيح خيليها اين بود كه در خانههايشان
بنشينند و جايي نروند اما آنها كه مجبور بودند به سفرهاي خارج
شــهري بروند ،چه كار كردند؟ اين مســافران چند دسته بودند:
 -1آنها كه مانده حسابشان اجازه ميداد با پرواز سفر كنند -2 .آنها
كه پولشان اندازه تاكسي بينراهي بود -3 .آنها كه مثل هميشه
از اتوبوس براي سفر اســتفاده ميكردند .آنها كه پول دارند ،در
محدوديتها هم بهترينها را براي انتخاب دارند اما وقتي پولت
محدود باشد بايد به حداقلها رضايت بدهي.
در روزهاي اول شيوع كرونا شركتهاي اتوبوسراني هم با شوك
روبهرو شــدند .در شــرايطي كه در روزهاي پاياني سال هميشه
بيشترين مسافران را جابهجا ميكردند و درآمد اصليشان در اين
روزها بود ،اما يكباره محدوديت سفر اعمال شد و تعداد مسافران
اتوبوسها به يكسوم رسيد اما 50روز محدوديت تا حدودي به نفع
آنها شد .در روزهايي كه منع رفتوآمد بينشهري وجود داشت،
تعداد مســافران اتوبوسها افزايش پيدا كرد اما اين افزايش هم
خيلي چشمگير نبود و بيشتر شركتهاي نامي مسافربري را راضي
كرد تا بقيه شركتها را .مدير روابطعمومي يكي از اين شركتها
تأييد ميكند كه تعداد مســافران آنها در مقايسه با روزهاي قبل
محدوديت دوبرابر شد .البته در همين روزها هم اتوبوسها بايد با
رعايت پروتكلهاي بهداشتي مسافر جابهجا ميكردند و با كمتر
از ظرفيت اصلي .اگر اتوبوســي گنجايش 24نفر را داشت بايد با
17نفر به سفر ميرفت .سفر با شركتهاي معروف اتوبوسراني هم
مطمئنتر بود و به همين دليل آنها از استقبال مسافران راضيتر
هستند .اين شــركتها قبل از اينكه به مسافر بليت بفروشند ،با
گرفتن كد ملي ،استعالم ميگرفتند كه آيا او روزهاي اخير تست
كرونا داده و جواب اين تســت مثبت بوده يا نه .اگر تست مسافر
مثبت بود ،بليتي فروخته نميشــد .اجبار به استفاده از ماسك
حين سفر ،دادن پك بهداشتي به مســافران و ...امنبودن سفر با
اين اتوبوسها را تأييد ميكرد .هر چند شــركتهای اتوبوسراني
ميگويند نماينده وزارت بهداشــت كه در ترمينال حضور دارد،
قبل از حركت هر اتوبوسي ،كنترل ميكند و اگر همه پروتكلهاي
بهداشتي رعايت شده باشد ،اجازه حركت ميدهد.
شركتهاي بزرگ هرچند ميگويند استقبال مسافران از سفر با
اتوبوس بيش از پيش بوده اما تأكيد ميكنند درخواست براي سفر
با تاكسيهاي بينشهري بيشتر از درخواست براي سفر با اتوبوس

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

2
1
4

ساده

ممنوعيت پنجاه روزه باعث كاهش سفرها شد و اندك مسافران شمال هم ترجيح دادند جايي غير از هتلها ساكن شوند
آلما مهرمنش
روزنامهنگار

آنها كه در صنعت گردشــگري فعال هستند ،هر قدر
كه ســالهاي گذشته ســود كرده بودند ،امسال ضرر
دادند .كرونا بيشتر مشــاغل را تحتتأثير قرار داد اما
بيش از همه ،كساني آسيب ديدند كه از راه گردشگري
كســب درآمد ميكردند .بيشــتر تورهاي گردشگري
نيمه فعال شدهاند چون كمتر كســي جرأت ميكند
در شرايط كرونايي به ســفر برود ،وقتي سفري نباشد،
كسي هم به هتلها مراجعه نميكند .هتلهاي ايران در
روزهاي كرونايي ،خلوتتر از هميشه بودند؛ بهخصوص
هتلهايي كه در شهرهاي شمالي هستند .در سالهاي
اخير با ويالســازيهاي كالني كه در شهرهاي شمالي
انجام شــده ،يكي از معضالت ،مراجعه كم مســافران
به هتلها بود .درحاليكه قيمــت بعضي از هتلها كه
امكانات خوبي هــم دارند ،از قيمت بعضــي از ويالها
ارزانتر بود ،اما ترجيح مسافران اين بود كه ويال اجاره
كنند .به هــر حال نيازي نبود كــه قوانين خاص هتل
در ويال رعايت شــود ،حداقل اين بود كه ميشد منقل
كباب را در ويال بهپا كرد .هتلهاي شمالي در اين چند
سال بيشتر ميزبان مســافران خارجي بود؛ مسافراني
از كشورهاي همسايه كه جنگلهاي سرسبز برايشان
جذاب بود .اما با آمدن كرونا ،نه خارجيها به هتلهاي
شمال رفتند و نه معدود مسافران داخلي .صحبتهايي
كه مديران هتلها داشــتند ،اين بود كــه در روزهاي
كرونايي ،با حداقل مســافر روزگار سپري كردهاند و با
10درصد و 15درصد ظرفيت ،هتلهايشــان را سرپا
نگهداشتهاند .بيشترين مسافراني هم كه در اين دوران
در اين هتلها ساكن شدهاند ،آنهايي بودهاند كه براي
سفرهاي كاري مجبور شــده بودند ،شهرشان را ترك
كنند .در ايــن چندماه اخير در تعطيالت ،مســافران
زيادي به شــهرهاي شــمالي هجوم بردنــد اما تعداد
خيلي كمي از اين مســافران كه به قصد تفريح ســفر
كرده بودند ،هتــل را امنتر از ويال تشــخيص دادند و
باز هم تعداد مســافراني كه در ويال ساكن شده بودند،
خيلي بيشــتر از كســاني بود كه به هتل رفته بودند.
بهنظر ميرســيد مســافران اعتماد چنداني به رعايت
پروتكلهاي بهداشــتي در هتلها ندارنــد و ترجيح

ميدهند جايي ساكن باشــند كه خودشان نظافت و
ضدعفونيها را انجام بدهند.
50روز محدوديت رفتوآمد مشكالت هتلهاي شمالي
را بيشتر كرد اما هتلهاي جنوب جاي سوزن انداختن
نبود .وضعيت قرمز در شهرهاي شــمالي و منع تردد
بين استانها ،ســفرها را به شمال كشور كمتر كرد .در
اين 50روز طبق سابق ،مسافر خارجي به قصد گردش
وارد ايران نشــد و مســافران داخلي اگر هم نيت سفر
داشتند اجازه خارج شــدن از شهرشان را نداشتند .در
تماسهاي تلفني ،از مديريت چند هتل سؤال شد كه
در اين 50روز مسافري داشتهاند؟ قاطعانه جواب دادند
يا اصال مسافري نداشتهاند يا در روز يك يا دو مسافر به
آنها مراجعه كرده است .نمايندگي اين هتلها در تهران
هم حرف آنها را تأييد ميكنند؛«استفاده از هتلهاي
شمال در اين مدت ،تقريبا صفر درصد بود» .محدوديت
رفتوآمد بين شــهرها ،اين اجازه را نداد كه كســي با
خودروي شــخصياش به سفر برود ،ســفر هوايي به
شهرهاي شمالي هم نه جذابيت دارد و نه به صرفه است،
ترجيح گردشگران اين بود كه به سمت جنوب حركت
كنند .در فصل زمستان روال است كه از حجم سفر به
شمال كم و به حجم سفرهاي جنوب اضافه شود .با اين
حال امسال در روزهاي سرد قبل محدوديت ،سفرهاي
زيادي به شمال انجام شــد اما محدوديت 50روزه اين
سفرها را به حداقل رســاند .مديران تورهاي مسافرتي
ميگويند سالهاي قبل ســفر به جنوب ،از دهه آخر
بهمن آغاز ميشــد اما امســال از اواخر پاييز قشــم و
بهخصوص كيش ميزبان مسافران زيادي بود و هنوز هم
اين سفرها ادامه دارد .افرادي كه در يك سال گذشته
نتوانســتهاند به ســفر بروند و پيشبيني ميكنند در
تعطيالت نوروز 1400هم محدوديتهاي رفتوآمدي
اعمال شود ،ترجيح دادهاند به جزيرههاي جنوب بروند
كه كرونا هم شــيوع كمتري آنجا داشته است .هجوم
بيش از حد به اين جزيرهها هم مشــكالتي را به همراه
داشته است و مهمترين آنها نبود اتاق خالي در هتلها و
بهخصوص هتلهاي كيش بود .يكي از داليل سفر به اين
جزيره ،خريد است .بسته بودن پاساژها در شهرهايي كه
وضعيت قرمز دارند و منع رفتوآمد بعد از ساعت 9شب،
دليلي شده تا مردم نتوانند خريد دلخواهي داشته باشند
اما كيش فعال با اين محدوديتها درگير نيست.
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بوده و آنها كه از نظر مالي مشــكلي نداشــتند ،ترجيح ميدادند
اتوبوس سوار نشوند.
در اين 50روز محدوديت هم بيشــتر سفرها ،سفرهايي بود كه از
سر اجبار انجام شد؛ مســافراني كه براي كار بين شهرها در حال
رفتو آمد هستند ،در اين ايام هم چارهاي نداشتند و به سفر رفتند.
محسن حسيني ،مدير روابطعمومي يكي از شركتهاي اتوبوسراني
ميگويد« :مسافران اتوبوسها همان مسافران هميشگي هستند.
كسي كه سالهاي قبل از اتوبوس استفاده ميكرد االن هم مجبور
اســت از اتوبوس استفاده كند .كسي كه ماشــين شخصي دارد،
ترجيح ميدهد در شرايط محدوديت سفر نرود نه اينكه با اتوبوس
سفر كند .يك مدت مســافر كم شــد ،ولي ديگر مردم به جايي
رسيدند كه ديگر نتوانستند تحمل كنند .آنها كه قبل هم با اتوبوس
سفر ميكردند در شرايط دوركاري و محدوديت به سفر رفتند».
گفته ميشود بيشتر سفرهاي خانوادگي با اتوبوس هم به شهرهایي
ميشود كه مسافران آنجا اقوامي دارند و نيازي نيست كه به هتل
بروند؛ مثال در روزهاي قبل و بعد شب يلدا تعداد مسافران اتوبوسها

بيشــتر از روزهاي ديگر بود .خانوادههايي كه مادر و پدرشان در
شهرها و روستاهاي ديگر زندگي ميكنند يا مرداني كه در شهرهاي
ديگر كار ميكنند ،مسافران اصلي اتوبوسها در اين روزها بودند.
در روزهاي محدوديت آنهایی هم كه با خودروهاي شــخصي به
سفر رفتند ،كم نبودند .سجاد عروجي ،يكي از رانندگان اتوبوس
ميگويد« :بليت اتوبوس ارزان نيست .وقتي يك خانواده چهار،پنج
نفره ميخواهد ســفر برود ،هزينه رفت و برگشت با اتوبوساش
به اندازه جريمه شكست منع رفتوآمد ميشود .طرف ميگويد
با ماشــين خودم ميروم ،هم مطمئنم كه آلوده نيســت و كرونا
نميگيريم و هم هر جا خواستم نگهميدارم .شايد هزينه كمی باالتر
باشد اما خيليها حاضرند اين هزينه را بدهند» .يكي از مسائل مهم
استفاده از سرويس بهداشتي در سفر با اتوبوس است .اتوبوسها در
محلهاي مشخصي براي استفاده از اين سرويسها توقف ميكنند
و اســتفاده عمومي بيش از اين حد از اين سرويسها براي خيلي
از مسافران نگرانكننده اســت .اما با خودروي شخصي ميشود
در جاهاي مطمئنتر توقف كرد يا به دستشويي صحرايي رفت.

محسن حسيني،
مدير روابطعمومي
يكي از شركتهاي
اتوبوسراني
ميگويد« :مسافران
اتوبوسها همان
مسافران هميشگي
هستند .كسي كه
سالهاي قبل از
اتوبوس استفاده
ميكرد االن هم
مجبور است از
اتوبوس استفاده
كند .كسي كه
ماشين شخصي
دارد ،ترجيح
ميدهد در شرايط
محدوديت سفر نرود
نه اينكه با اتوبوس
سفر كند .يك مدت
مسافر كم شد ،ولي
ديگر مردم به جايي
رسيدند كه ديگر
نتوانستند تحمل
كنند
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درگيري 2جوان
دريكيازپار 
كهايتهران
پايانخونينداشت

با مردم
شماره تلفن ارتباطي با خوانندگان02123023337...........................
ارسال پيام كوتاه خوانندگان02123023916 ......................................

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

جلوي آگهي مسكن افراد بدون كد شناسايي را بگيرند

دليل اصلي گراني خانه در هر منطقه سايتها و دالالن هستند.
بهترين راه پيدا كردن مســكن بــا قيمت مناســب مراجعه به
بنگاههاي كددار و مجوزدار است .امالكيها به قيمتهاي منطقه
خود اشراف دارند اما ســايتها قيمتها را دستكاري ميكنند.
مثال قيمت مسكن در منطقهاي متري 30ميليون اعالم ميكنند
درحاليكه بنگاه قيمت را در مراجعه حضوري 24ميليون اعالم
ميكند .اگر قانون شــود كه آگهيدهندگان كد داشــته باشند
قيمتها فضايي نميشود و در آن صورت غيراز بنگاههاي داراي
مجوز كســي نميتواند آگهي بدهد و اگر اعتراضي باشــد قابل
پيگيري است.
مسعودي از تهران

آمار اعصاب و روان بههم ريخته مردم چقدر است

مسئوالن به دقت آمار درگذشتگان كرونا را روزانه اعالم ميكنند
آيا امكانش هست كه از اعصابهاي بههم ريخته و خرد شده مردم
از وضعيت اقتصادي و ساير بحرانها هم گزارش روزانه بدهند.
اسكويي از تبريز

تبليغات تلفني آسايش مردم را بر هم زده است

پيرزني 86ساله هستم كه به ســختي راه ميروم و از جايم بلند
ميشوم .هر ازگاهي با زنگ تلفن با ذوق اينكه فرزندانم هستند از
جا برميخيزم و متأسفانه با تبليغات تلفني كپسول آتشنشاني،
دســتگاه تصفيه آب و بيمه و غيره روبهرو ميشود .واقعا ديگر به
تنگ آمدهايم .اين بازاريابها با كدام مجوز شماره تماس مارا به
دست آوردهاند.
بدري از تهران

راهآهن شهركرد چه شد

قرار بود تا پايان سالجاري خط راهآهن شهركرد به بهرهبرداري
برسد كه تاكنون خبري از آن نيست .مسئوالن توضيح دهند كه
اين راهآهن چه زماني به بهرهبرداري خواهد رسيد.
صلحي از شهركرد

چگونه بدون رعايت پروتكل و واكسن آمار كرونا پايين
آمده است

از اينكه تعداد درگذشــتگان كرونا هر روز كمتر ميشود بسيار
خوشــحاليم و قدردان زحمــات دســتاندركاران كاهش آمار
مرگومير هســتيم اما تقاضا داريم مسئوالن شفافسازي كنند
كه بدون رعايت دقيق پروتكلهاي بهداشتي كه آشكارا در جامعه
ميبينيم و بدون تزريق فراگير واكسن كرونا چطور چنين چيزي
ممكن است؟
مهريان از تهران

با حقوق 2ميليون و 300هزار تومان چگونه زندگي كنيم

مستمري بگير تامين اجتماعي هســتم كه دريافتي من پس از
يكسانســازيها 2ميليون و  300هزارتومان درماه است .واقعا
وضعيت معيشت من و خانوادهام وخيم است و تقريبا دو سوم اين
رقم را براي كرايه خانه ميپردازيم .فريادرسي هست.
عبداللهي از اهواز

كاهش آمار باعث برداشتن محدوديتها نشود

كاهش آمار مرگومير ناشي از كرونا بسيار خوشحالكننده است،
اما مسئوالن نبايد عجوالنه محدوديتها را بردارند زيرا در غيراين
صورت دوباره با موج ديگر روبهرو ميشويم .چرا عالج واقعه را قبل
از وقوع نميكنند.

جنايتهاي بچگانه

جنايتبرسر
متلكپراني
«من با پســر مورد عالقهام در
جنايي پارك بودم كه جواني از كنار ما
عبــور كــرد و به مــن متلك
انداخت ،همين مسئله باعث شروع درگيري
شد ».اينها گفتههاي دختري 16ساله است كه
شــاهد جنايتي خونين در يكي از پاركهاي
تهران بود .به گزارش همشــهري ،بعدازظهر
چهارشنبه اول بهمنماه ،افرادي كه به پاركي
در جنوب تهران رفته بودند متوجه سر و صدا و
دعواي ميان 2جوان شدند .آنها با هم گالويز
شــده بودند و دختري كه در نزديكيشــان
ايستاده بود جيغ ميكشيد و فرياد ميزد.
لحظاتي بعد شاهدان يكي از دو جوان را ديدند
كه غرق خون روي زمين افتاد .اين در حالي بود
كه جوان ديگر هم بهشدت زخمي شده و حال
خوبي نداشت .در اين شرايط ماجرا به اورژانس
و پليس گزارش شــد و لحظاتي بعد تيمي از
امدادگران در محل حادثه حاضر شدند.
گزارش يك قتل

ســاعت از 2بعدازظهر گذشــته بود كه تلفن
قاضي مصطفي واحدي ،كشيك جنايي تهران
به صدا درآمد .آنسوي خط مأمور كالنتري بود
كه خبر از قتل پسري جوان ميداد.
مقتول يكي از همان دو جواني بود كه در پارك
با هم درگير شــده و غرق در خون روي زمين
افتاده بود.

او پيش از انتقال به بيمارســتان براثر شدت
خونريزي جانــش را از دســت داده و به اين
ترتيب پروندهاي جنايــي پيش روي بازپرس
ويژه قتل تهران قرار گرفته بود.
شاهد ماجرا

با حضور تيم تحقيق در بيمارستان مشخص
شــد كه درگيــري ميــان  2جوان بر ســر
متلكپراني به دختري 16ســاله اتفاق افتاده
اســت .كارآگاهان جنايي در نخستين گام به
تحقيق از اين دختر نوجوان كه شاهد جنايت
بــود ،پرداختند .او گفت :حــدود 6ماه قبل با
پسري 21ساله به نام رامين آشنا شدم .اوايل
با يكديگر چــت ميكرديــم و رفتهرفته به او
عالقهمند شــدم و تصميم گرفتم همديگر را
مالقات كنيــم .وي ادامــه داد :روز حادثه به
همراه پســر موردعالقهام به پاركي در جنوب
تهران رفتــه و روي نيمكتي نشســته بوديم.
ســرگرم صحبت با يكديگر بوديم كه پســر
جواني(مقتول) از كنــار ما عبور كرد .او به من
متلك انداخت و برايم مزاحمــت ايجاد كرد.
رامين با ديدن اين صحنه عصباني شد اما من
سعي كردم او را آرام كنم .به او گفتم بيا از اينجا
برويم و رامين هم قبول كرد .ما از آنجا رفتيم

سارق در جاكولري گير كرد
سارقي كه قصد داشــت با عبور از جاكولري ،خود را به داخل
خانهاي در اهواز برسان د و دست به سرقت بزند ،ميان ميلههاي
فلزي گير كرد و بــه دام افتاد .بهگزارش همشــهري ،حوالي
ساعت 3بامداد ديروز ،ساكنان شهرك دانشگاه اهواز با شنيدن
صداي نالههاي مردي در خانه يكي از همسايهها متوجه يك
ماجراي عجيب شدند .آنها مردي را ديدند كه با ورود به حياط
خانه همسايه ،قصد داشته از داخل جاكولري كه روي يكي از
پنجرههاي خانه نصب شــده بود ،عبور كرده و خودش را به
داخل خانه برســاند كه ميان ميلههاي فلزي آن گير كرده و
گرفتار شده بود .كســي مرد جوان را نميشناخت و شواهد
از اين حكايت داشت كه وي يك سارق است و در اين شرايط
ماجرا به پليس و آتشنشاني گزارش شد .تيمي از مأموران كالنتري بههمراه آتشنشانان راهي اين محل شدند و بعد
از ورود به داخل خانه مورد نظر توانستند اين مرد را از ميان ميلههاي فلزي بيرون بكشند و نجات دهند .او اعتراف كرد
كه به قصد سرقت وارد اين خانه شده و تصور ميكرده كه ميتواند بهراحتي از داخل جاكولري عبور كند و خودش را به
داخل خانه برساند اما در آنجا گرفتار شده بود .اين مرد توسط مأموران بازداشت شد و تحقيقات تكميلي از او ادامه دارد.

و در قســمت ديگري از پارك نشستيم كه باز
هم مقتول به آنجا آمد و دوباره مزاحمت ايجاد
كرد .همين مسئله آغاز درگيري ميان مقتول
و پسرموردعالقهام شد .مقتول چاقو داشت و
با آن ضربهاي به پهلوي پسرموردعالقهام زد.
جدال ميان آنها ادامه داشت تا اينكه رامين در
كشمكش با مقتول چاقو را از دستش گرفت و
ضربهاي به پهلويش زد .هر دو خونآلود روي
زمين افتادند و من وحشتزده فرياد ميزدم و از
مردم كمك ميخواستم .همزمان به اورژانس
زنگ زدم و طولي نكشيد كه آمبوالنس آمد و
پس از معاينه مقتول اعالم كرد كه وي بهدليل
شدت جراحت و خونريزي جانش را از دست
داده است .اما پســر موردعالقهام زنده بود و
نفس ميكشيد.
وي گفت :رامين كه بهدليل شدت جراحت و
خونريزي از هوش رفته بود توســط اورژانس
به بيمارســتان انتقــال يافت و حــاال هم از
سرنوشتش خبر ندارم.
با اظهارات اين دختــر ،بازپرس جنايي تهران
دســتور انتقال جســد به پزشــكي قانوني و
بازداشت متهم به قتل را صادر كرده و قرار است
وي پس از بهبودي براي انجــام تحقيقات به
دادسراي جنايي تهران منتقل شود.

متلكپراني تا حاال دليل جنايتهاي زيادي بوده است.
گاهي وقتها برخي از افراد براي لحظهاي شــوخي و
سرگرمي اقدام به متلكپراني به دختران و زنان ميكنند
غافل از اينكه همين شوخي بچگانه ممكن است عواقب
غيرقابل جبراني به همراه داشته باشد .در ادامه ماجراي
جناياتي را مرور ميكنيم كه در سالهاي اخير رخ داد و
دليل آن متلكپراني بود.
نخستين پرونده مربوط به دعواي  2پسر نوجوان در يكي
از خيابانهاي جنوب تهران است .قاتل كه 17سال بيشتر
نداشت وقتي شنيد دوســتش براي خنده و سرگرمي
به خواهرش متلكپراني كرده ،ســراغ او رفت و با وي
درگير شد .او در اين درگيري دوستش را با ضربات چاقو
به قتل رساند و وقتي دستگير شد ،در بازجوييها گفت:
خواهرم وقتي از مدرسه برگشت به من گفت كه يكي از
دوستانم به او متلك انداخته و مسخرهاش كرده است .با
شنيدن حرفهاي خواهرم ،عصباني شدم و يك چاقو
از آشپزخانه برداشتم و سراغ دوستم رفتم .من آنقدر
عصباني بودم كه انگار دچار جنون شده بودم و دوستم
را به قتل رساندم.
درگيري دسته جمعي
گاهي متلك پراني منجر به نزاع دسته جمعي نيز ميشود.
مانند حادثهاي كه تيرماه 98در بوستان واليت تهران رخ
داد و متلك پراني به يك دختر منجر به نزاع دستهجمعي
چند پسر جوان شــد كه پايان آن قتل يكي از آنها بود.
ماجرا از اين قرار بود كه قاتل به همراه دوســتش براي
هواخوري به بوستان واليت رفته بود كه  2دختر جوان
به همراه 3پسر از كنارشان عبور كردند .دوست قاتل به
يكي از دختران متلك پراني كرد كه باعث ناراحتي پسران
همراه آنها شد .همين مسئله آغاز يك درگيري ميان آنها
بود و در جريان اين درگيري قاتل با چاقو 3پسري را كه
همراه دختران بودند مجروح كــرد اما يكي از مجرمان
جانش را از دست داد و عامل جنايت نيز دستگير شد.
متلك به دختر دانشآموز
آبان 97نيز جنايتي در شرق تهران رخ داد كه دليل آن
متلك پراني به يك دختر دانشآموز بود .بررســيها
حكايت از اين داشــت كه دختري به همراه پسر مورد
عالقهاش به پاركي در شرق تهران رفته كه چند جوان به
دختر دانشآموز متلك پراني كردند .همين مسئله باعث
آغاز يك درگيري خونين شد و در جريان آن پسري كه
همراه دختر دانشآموز بود با ضربات چاقو به قتل رسيد
و متهمان كه 4نفر بودند دســتگير شدند و يكي از آنها
اعتراف كرد كه عامل وارد كردن ضربه مرگبار به مقتول
بوده است.

حادثه دربندسر به خير گذشت
پدر و دختري كه بهدليل بياحتياطي از تله سيژ پيست اسكي دربندسر به شكل خطرناكي آويزان
شده بودند ،هرچند سرانجام سقوط كردند اما اين حادثه به خير گذشت و آسيبي به آنها نرسيد.
به گزارش همشهري ،از روز جمعه فيلم كوتاهي از يك حادثه در پيست اسكي دربندسر در شبكههاي
اجتماعي دست بهدست ميشــود .اين فيلم كوتاه و دلهرهآور  2نفر را نشان ميدهد كه در پيست
اسكي از تله سيژ آويزان شدهاند و بعد از چند لحظه ســقوط ميكنند .هيچكس از آنچه بر سر اين
دو ورزشكار آمده بود به درستي اطالع نداشت و خبرهاي ضدو نقيضي درباره سرنوشت آنها منتشر
ميشد .همچنين شواهد نشــان ميداد حادثه بهدليل بياحتياطي 2ورزشكار اتفاق افتاده است تا
اينكه مسئوالن پيست دربندسر به اين حادثه واكنش نشــان داده و اعالم كردند اين حادثه به خير
گذشته است .سينا سرپوشي ،مدير روابطعمومي پيست اسكي دربندسر و ديزين درباره آنچه روز
جمعه در اين پيست اتفاق افتاده بود به مهر گفت :متأسفانه اين اتفاق بهعلت ننشستن كامل روي
تله سيژ براي اين دو اسكي باز عزيز كه پدر و دختر بودند رخ داد و به محض وقوع حادثه دستگاه
توسط اپراتور خاموش شــد .وي ادامه داد :در ادامه همكارانم با پهن كردن فوري تور زير تله سيژ
تالش كردند از حادثهاي تلخ پيشــگيري كنند و درنهايت آنها روي تور ســقوط كردند و پزشك
پيست آنها را معاينه كرد و خوشبختانه صحت و سالمت اين پدر و فرزند عزيز تأييد شد و آنها حتي
به اسكي خود ادامه دادند.

محمدي از تهران

درباره يك برداشت غلط از كار كودك
كار كودك مانند ديگر مسائل اجتماعي امري
ادامه از
صفحه اول پيچيده است كه شــناخت علل شكلگيري و
مقابله با آن نيازمند مداقه علمي و سياســتگذاري علمي و مبتني بر
واقعيت و نه روايتهاي جعلي است .سياستگذاري در جهت كاهش
كار كودك در ايران در گام اول مستلزم تغيير قوانين و آييننامههای
مرتبط با كار كودك اســت؛ قوانيني كه عموما نقطه آغاز مواجهه با
مســئله را دســتگيري كودكان قرار ميدهند .پس از چندين سال
آزمودن اين روش غلط بايد بپذيريم كودك كار مجرم نيست و براي
كمك به او در وهلــه اول بايد در يك فرايند مــددكاري و نه قهري،
خانواده او شناسايي و تحت پوشش خدمات اجتماعي و مهارتآموزي
براي اشتغال قرار گيرد؛ ضمناً در اين فرايند بايد به كودكان مهاجر
بهطور ويژه توجه شــود و به صرف تابعيت خارجي نبايد كودكان در
معرض خطر اخراج از كشور قرار گيرند .هر شكل از اقدام انضباطي و
قهري نيز بايد معطوف به باندهاي قاچاق انسان يا افرادي باشد كه از
كودكان سوءاستفاده ميكند.
الاقل در اين دو ســال كه از حضور من در معاونت امور اجتماعي
و فرهنگي شــهرداري تهران ميگذرد ،سياست ما در معاونت و
بهويژه سازمان رفاه ،خدمات و مشاركتهاي اجتماعي اين بوده
كه روش ما برخورد با كودك كار و «جمعآوري» آنها نيست ،بلكه
بايد با بهكارگيرنده كودك برخورد كرد؛ به همين دليل در هيچيك
از طرحهايي كه هدف آن برخورد و «جمعآوري» كودكان كار به
شيوه قهري بوده مشاركت نداشته و خودروهاي گشت سازمان
خدمات را در اختيار نگذاشــتهايم .در بخشــنامه شهردار تهران
درباره «منع بهكارگيري كودك از ســوي پيمانكاران شهرداري
تهران» هم اين نگاه وجود داشت كه «هرگونه برخورد با كودكان
كار و زبالهگرد ممنــوع بوده و منع كار كــودكان صرفا از طريق
برخورد با پيمانكاران متخلف و ساير عوامل بهكار گيرنده كودكان
در حوزه خدمات شــهري ازجمله جمعآوري پســماند صورت
خواهد گرفت».
معاونت امور اجتماعي و فرهنگي شــهرداري تهران بهعنوان متولي
حوزه حمايت از كــودك كار در مجموعه شــهرداري تهران در اين
ســالها تالش كرده فعاليتهاي خود را با چنين رويكردي سامان
دهد و از همه سازمانها و نهادهاي دولتي و نيز هنرمندان و اصحاب
رسانه دعوت ميكند تا با ارزيابي ميزان موفقيت سياستهاي موسوم
به «جمعآوري» كودكان كار ،در اين مســير جديد همراه مديريت
شهري شوند.

عمو از قصاص برادرزاده گذشت

3ســال پس از دعــواي مرگبار
داخلي پسرعموها كه به مرگ يكي از آنها
و دستگيري ديگري بهعنوان قاتل
انجاميد ،عمو در واپسين لحظات قبل از اجراي
حكم از خونخواهي گذشت.
بهگزارش همشهري ،سال 96درگيري خونين
ميان 2پسرعمو در يكي از محلههاي شهرستان
گنبد در استان گلستان رخ داد .آنها كه جوان و
حدودا 22ســاله بودند بر سر مسئلهاي پيشپا
افتاده دچار درگيري لفظي شــدند اما لحظاتي

بعد كار به زد و خورد كشيد و در اين ميان يكي
از پسرعموها با ضربات چاقو ،ديگري را به قتل
رساند .او پس از اين جنايت دستگير و مدعي شد
كه هرگز قصد كشتن پسرعمويش را نداشته و
ناخواســته و بهدليل اينكه كنترلش را از دست
داده ،با چاقو به او ضربه زده اســت .پسر جوان
پس از بازسازي صحنه جنايت پاي ميز محاكمه
قرار گرفت و با توجه به اينكه عمويش بهعنوان
وليدم خواهــان قصاص او بــود ،دادگاه حكم
قصاص وي را صادر كرد .ايــن حكم مدتي بعد

تحقيقاتدر پروندهمرگچتربازحرفهاي
بهدنبال مرگ چترباز جوان هنگام پريدن از نردبان
آتشنشاني ،قاضي جنايي دســتورات تازهاي براي
مشخص شدن علت اين حادثه مرگبار صادر كرد.
به گزارش همشهري ،اين حادثه صبح روز پنجشنبه
گذشته رخ داد.
چترباز 36ســاله به نام محمد بزرگي در چهارمين
ســالگرد حادثه ساختمان پالســكو قصد داشت تا
با پرش از يك نردبان آتشنشــاني به شــهداي اين
حادثــه ،اداي احترام كند .او پــس از گرفتن مجوز
توانست يك نردبان آتشنشــاني را براي اين كار در
اختيار بگيرد اما اين اتفاق پايان خوشــي نداشت.
چترباز جــوان از نردبان كه حــدود 56متر ارتفاع
داشت و در شــهرك اكباتان مستقر بود پايين پريد
اما تالش او براي باز كردن چتر فايدهاي نداشــت و
او ســقوط كرد و جانش را از دســت داد .با گزارش
اين ماجرا بــه قاضي محمدجواد شــفيعي بازپرس
جنايي تهران ،وي دستور داد چتر اين چترباز براي
بررسيهاي كارشناسانه در اختيار هيأت كارشناسي

قرار بگيرد تا مشخص شود كه مشكلي داشته يا نه.
همچنين فيلمهايي كه لحظه سقوط را ثبت كردهاند
بازبيني شــود ،اظهارات اپراتور چرثقيلي كه نردبان
آتشنشــاني را به آنجا انتقال داده بود ثبت شود و
تحقيق از شاهدان صورت بگيرد و همچنين شرايط
آب و هوايي و ارتفاعي كه قربانــي از آنجا پريده نيز
بررسي شــود تا علت اين حادثه مرگبار و مقصران
احتمالي آن شناسايي شود.

در ديوانعالي كشور تأييد و براي اجرا به شعب ه
اجراي احكام دادگســتري شهرســتان گنبد
فرستاده شد و از همان زمان بود كه تالش تيم
حل اختالف بــراي جلب رضايــت پدر مقتول
آغاز شد .بهگفته احمد جعفري ،رئيس شوراي
حل اختالف استان گلستان ،درحاليكه حكم
قصاص پســر جوان در نوبت اجرا بود ،اعضاي
شعبه شوراي حل اختالف زندان گنبدكاووس
بــا كمكگرفتن از بــزرگان و ريشســفيدان
اين خانواده بــه ديدن خانــواده مقتول رفتند
و با برگزاري چند جلســه به گفتوگــو با آنها
پرداختند.
وي افزود :شوراهاي حل اختالف در پروندههاي

قتل كه با قصد و نيت قبلــي رخ ميدهند ،وارد
نميشــوند اما در ايــن پرونده عامــل جنايت
ناخواسته و بهدليل خشم آني دست به جنايت
زده و از همه مهمتر اينكه پشيمان بود و اظهار
ندامت ميكرد .به همين دليل اعضاي شوراي
حل اختالف بــراي نجــات او از قصاص تالش
زيادي كردند و درنهايت عمــوي قاتل از خون
پســرش گذشــت و برادرزادهاش را بخشيد .او
لحظاتي پيــش از اجراي حكم و بــدون هيچ
چشمداشتي از حق قانوني و شرعي خود گذشت
و عامل جنايت كه از قصاص گريخته ،قرار است
بهزودي از لحاظ جنبــه عمومي جرم محاكمه
شود.

پايان 8سال جدال 2طايفه
با تــاش و ميانجيگري مســئوالن قضايي و
ريشســفيدان محلي ،درگيري 8ساله ميان
 2طايفه در روستاهاي استان هرمزگان پايان
يافت .بهگزارش همشــهري8 ،ســال پيش
ميان 2خانــواده اهل روســتاهاي توكهور و
هشــتبندي كه در همســايگي هم واقعند،
درگيري هولناكي رخ داد .در اين درگيري مرد
جواني با استفاده از اسلحه شروع به تيراندازي
كرد و يك نفر از اعضاي خانــواده مقابل را به
قتل رســاند و 2نفر را مجروح كرد .اين ماجرا
شروع اختالفي 8ساله ميان اين 2طايفه بود
و عامل جنايت كه پس از تيراندازي متواري
شده بود ،توسط پليس دستگير و در دادگاه به
قصاص محكوم شد .درحاليكه مرد جنايتكار
در زندان بهســر ميبرد ،دعواها و درگيريها
ميان اعضاي 2طايفه ادامه داشــت و در اين
شــرايط مســئوالن قضايي و ريشسفيدان
محلي دست بهدست هم دادند تا اعضاي اين

2طايفه را آشتي دهند .آنها جلسات متعددي
با حضور بزرگان هر 2طايفــه برگزار كردند
و در نهايت خانواده مقتــول تصميم گرفتند
با گذشــتن از قصاص قاتل ،صلح و آشتي را
ميان 2طايفه برقرار كنند .بهگفته رئيسكل
دادگســتري هرمزگان ،بهدنبال اين صلح و
سازش ،زنداني محكوم به قصاص نيز از مرگ
رهايي يافت.
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كوتاه از حادثه
در رفتن چرخ تريلي
فاجعه آفريد
رئيس پليس راه قزوين از برخورد چرخ تريلي
با يك دستگاه وانت نيســان در جاده ساوه-
بوئينزهرا و مرگ 2نفر در اين حادثه خبر داد.
به گزارش پليس ،سرهنگ فرهاد ذاكريمنش
گفت :اين حادثه يكم بهمنماه رخ داد و وقتي
مأموران گشــت پليس راه و نيروهاي امدادي
راهي محل حادثه شــدند ،مشــخص شد كه
يك دستگاه وانت نيسان با ۴سرنشين در حال
حركت بوده كه ناگهان يك حلقه چرخ تريلي
با آن برخورد كرده است .شدت اين برخورد به
حدي بود كه اتاقك خودرو از آن جدا شــد و
راننده و همسرش بهعلت شدت ضربات وارده
جان باختند و 2فرزند خردسال آنها مصدوم و
به بيمارستان منتقل شدند .رئيس پليسراه
اســتان قزوين گفت :در بررسيها مشخص
شد كه يك دســتگاه تريلي در الين مخالف
در حركت بوده كه بهدليــل نقص فني يكي
از چرخهايش جدا شــده و با سرعت زياد وارد
الين ديگر شده و به خودروي نيسان برخورد
كرده اســت .راننده تريلي بعد از اين حادثه از
محل فراري شده و تحقيقات براي دستگيري
او ادامه دارد.

پليس در تعقيب
عامالن جنايت فنوج
كارآگاهان پليس سيســتان و بلوچســتان
تحقيقات گستردهاي را براي شناسايي عامالن
قتل 3نفر در تيراندازي مرگبار در فنوج را آغاز
كردهاند .به گزارش همشهري ،عصر جمعه به
پليس خبر رســيد 3سرنشين يك خودرو كه
2نفر از آنها از پيمانكاران بنياد مسكن انقالب
اسالمي و سومين نفر از شهروندان عادي بود
از سوي افرادي مسلح هدف گلوله قرار گرفته و
جان باختهاند .از همان زمان مأموران با حضور
در محل حادثه بررسيهاي فني خود را در اين
خصوص آغاز كردند .برخي از شاهدان مدعي
بودند كه مقتوالن از سوي افراد مسلح طعمه
راهزني قرار گرفته و آنهــا براي بازپسگيري
اموالشــان به تعقيب راهزنان پرداخته بودند
كه اين حادثه رقم خورد .سردار احمد طاهري،
فرمانده انتظامي سيســتان و بلوچستان در
اينباره گفت :اين سه نفر كه بهدليل نامشخص
در تعقيب افراد مســلح بودند براثر تيراندازي
افراد مســلح كشته شــدند و بررسيها براي
مشخص شدن علت اين حادثه آغاز شده است.

اقدام هولناك زني در زرند
زني پــس از خورانــدن قرص برنج به پســر
9ســالهاش موجــب جانباختــن او شــد و
خودش نيز دست بهخودكشي زد .به گزارش
همشهري ،اين حادثه در شهرستان زرند واقع
در استان كرمان اتفاق افتاد .ماجرا از اين قرار
بود كه زني جوان بنا به داليل نامعلوم به پسر
9ســالهاش قرص برنج خوراند و در ادامه نيز
خودش از اين قرص مصرف كرد .دقايقي از اين
تصميم هولناك ميگذشت كه نزديكان اين
زن متوجه ماجرا شدند و تالش كردند جان او
و پسرش را نجات دهند اما كار از كار گذشته و
پسر خردسال جانش را از دست داده بود اما زن
هنوز زنده بود .به اين ترتيب وي به بيمارستان
منتقل شد و تالش براي نجات او ادامه دارد.

اعتراف سارق تكرو
به 200فقره سرقت
ســارق ســابقهدار پس از آزادي از زندان بار
ديگر سرقتهايش را از سر گرفت و به بيش از
200خودروي پارك شده كنار خيابان دستبرد
زد .ب ه گزارش همشهري ،چندي قبل مأموران
كالنتري 108نواب هنگام گشتزني در خيابان
آزادي به فردي كه در بين خودروهاي پارك
شده در خيابان پرسه ميزد مشكوك شدند و
پس از تعقيب و گريز اين فرد را دستگير و در
بازرسي از او ابزاري را كه براي سرقت استفاده
ميكرد ،كشــف كردند .بررســيهاي اوليه
حاكي از آن بود كه متهم ســارق لوازم داخل
خودرو است .بنابراين وي تحت بازجويي قرار
گرفت و اعتراف كرد كه شــبها با پرسه زدن
در خيابانهاي خلوت لــوازم داخل خودروها
را سرقت ميكرد .اســتعالم سوابق اين متهم
نيز نشان ميداد كه او تاكنون 9مرتبه به جرم
سرقت و خردهفروشي موادمخدر بازداشت و
روانه زندان شده اســت .او آخرينبار يكسال
قبل از زندان آزاد شــده و در اين مدت دست
به بيش از 200فقره ســرقت با شيوه تخريب
قفل در صندوقعقــب خودروهاي پژو ،پرايد
و سمند در نقاط مركزي ،غرب و جنوب غرب
تهران زده و اموال مسروقه را نيز به يك مالخر
فروخته اســت .ســرهنگ جليل موقوفهاي،
رئيس پليس پيشگيري تهران گفت :تاكنون
32نفر از مالباختگان اين پرونده شناســايي
شده و همچنين خريدار اموال مسروقه نيز با
مجوز قضايي دستگير شده است.
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كاش تهران ،تهرانتر شود
شــهرداري تهران و روزنامه همشــهري در ايــن ايام كه
خمودگي و تلخي به بهانه مشــكالت اقتصادي و مصايب
كرونا بيش از هميشه شهروندان را آزرده است كمپين يك
آرزو براي تهران را بهراهانداخته تا از مديران ،هنرمندان و
مقامات بپرسد در اين روزگار بهترين آرزويشان براي شهر
چيست؟ هر آرزويي براي شهري كه تاريخي پرفروغ داشته،
دشوار است .تهران از همه ما بزرگتر است .تهران قلب ايران است .ايراني كه در تمام
صفحات صحيفه تاريخ ،افتخار جهان بوده است .من ،براي تهران چه آرزويي ميتوانم
داشته باشم جز اينكه تهران بماند و تهرانتر شــود .آرزويم براي تهران همان آرزوي
حكيمالحكما رودكي است كه :شاد باش و دير زي.
حسين انتظامي ،رئيس سازمان سينمايي

اصالحيه براي  2فيلم

«شيشليك» و «قاتل وحشي» براي رسيدن به جدول جشنواره فيلم
فجر امسال بايد تغيير كنند
براي ســومينبار شيشــليك خود را به
شــوراي پروانه نمايش تحويل داد و بايد
منتظر سرنوشت اكران فيلم در جشنواره
باشيم .اصالحيههاي اين فيلم سينمايي
بيشــتر ناظر به برخي ديالوگها بوده و
يكي از ســكانسهاي پاياني فيلم هم با
نظر شوراي پروانه نمايش نياز به اصالح
داشته است.

دبير جشنواره تئاتر فجر از نحوه برگزاري دوره سيونهم ميگويد

آزمون بزرگ براي تئاتر

از بليتفروشي در تئاترشهر و ايرانشهر تا ضبط اجراها براي پخش در فضاي مجازي
فهيمه پناهآذر
روزنامه نگار

امسال براي برگزاركنندگان جشنواره تئاتر
تئاتر
فجر و گروههاي شركت كننده ،متفاوتتر از
سالهاي گذشــته خواهد بود .برگزاري
سيونهمين دوره از اين جشــنواره تحتالشعاع ويروس
كرونا است؛ تا جايي كه بسياري معتقد بودند كه جشنواره
در چنين شرايطي برگزار نشود .در نهايت تصمیم گرفته
شد اين جشنواره همچون فيلم فجر برگزار شود .هر چند
برگزاري آنالين جشنوارهها آزمون و خطاهاي خود را دارد،
اما بايد ديد در جشنوارهاي مانند تئاترفجر كه  ۳۸سال از
عمرش گذشته ،دوره سيونهم چگونه برگزار ميشود و
ميتواند شكل موفقي از يك جشنواره آنالين باشد؟
حسين مسافرآستانه ،دبير اين دوره از جشنواره تئاتر فجر
كه به شكل ملي از  ۱۱تا ۲۰بهمن در بخشهاي مختلف
برگزار ميشــود ،درباره چگونگي برگــزاري اين دوره از

جشنواره به همشهري ميگويد« :بيشترين برنامهريزي
ما براي بخش فضاي مجازي و ايجاد زيرساختها براي هر
چه بهتر برگزار شدن جشنواره بوده و هست .خوشبختانه
وضعيت پايتخت بهتر شــده و با آرام شدن اوضاع ،ستاد
مقابله با كرونا نيز اجازه حضور حداقلي تماشاگران را در
ســالنهاي نمايش داده اســت؛ به همين دليل تصميم
گرفتيم در روزهاي جشــنواره هم با حداقل تماشــاگر
نمايشهايي را نيز به شكل فيزيكي روي صحنه ببريم».
بليتفروشي در تئاترشهر و ايرانشهر

مسافرآســتانه با تأكيد بر رعايت كامــل پروتكلهاي
بهداشتي و حضور كم تماشاگران در سالنهاي نمايش
توضيح داد كه فروش بليت امسال بسيار كم بوده ،اما حتي
به شكل مهمان و هنرمند بايد بليت براي تماشاي نمايش
تهي ه شود تا نظارت كامل بر ورود و خروج تماشاگران در
سالنها داشته باشيم.
اين كارگردان و بازيگر تئاتر ادامه ميدهد كه فروش بليت

سرنوشت قاتل وحشي

در روزهاي گذشــته پس از آنكه شنيده
شــد فيلم جديد نعمتاهلل  -كه ســال
گذشته بهدليل مشــكالتي در مالكيت
فيلم امكان حضور در جشــنواره را پيدا
نكرده بود  -مانعي براي گرفتن مجوز در
شوراي پروانه نمايش پيدا كرده ،جمعي
از هنرمندان مطرح سينما ازجمله هديه
تهراني ،پرويز پرستويي ،نويد محمدزاده
و حامد بهداد بــه حمايــت از اين فيلم
پرداخته و خواستار اين شدند كه فيلم در
جشــنواره به قضاوت مردم و تماشاگران
گذاشته شود.
ســازندگان درصــدد رفــع اصالحات و
مشكالت هستند .در فيلم نعمتاهلل مسئله
بر سر موي تراشيدهشده بازيگر زن است كه
احتماال دچار تغييراتي ميشود تا مجوز
نمايش آن صادر شود .اين فيلمها بايد در
روزهاي اوايل هفتهپيشرو به ســازمان
سينمايي برسند؛ چراكه جدول نمايش
فيلمهاي جشنواره بايد بسته شود.
ليال حاتمي ،امين حيايي ،شــهرام
حقيقتدوست و ستاره اسكندري
بازيگران فيلم قاتل وحشي هستند
و همايون شــجريان هم براي
چهارمينبــار در اين
فيلــم بــا نعمتاهلل
همكاري كرده است.

درگذشت مجري گفت وگوهاي چالشي

تأملي در مسائل و مصائب نمايشگاه
مجازي كتاب از سفارش تا ارسال

تنهادرسالنهايتئاترشهروسالنهايايرانشهرخواهدبود
و قیمت بليت براي تماشاي نمايش در فضاي مجازي نيز
تنها  ۱۰هزار تومان است.
بازپخش ۲۴ساعتي نمايشها

مدير اسبق مركز هنرهاي نمايشــي درباره نحوه اجراي
نمايشها در فضاي مجازي نيز ميگويد« :اجراها ضبط و به
شكل آنالين از پلتفرمها پخش خواهد شد و زمان بازپخش
هر نمايش نيز ۲۴ساعت است .با توجه به افتتاح فاز اول
تلويزيون تئاتر ما اين پلتفرم را براي نمايش آنالين اجراها
درنظر گرفتيم كه در كنار آن ،پلتفرم تيوال و2پلتفرم ديگر
نيز حضور دارد كه در حال رايزني هستيم».

ميزباني ميدان وليعصر و ايرانمال

مسافرآســتانه درباره جدول اجراها هم توضيح ميدهد:
«برخي از نمايشها مانند هر ســال تداخل بازيگر دارند
كه در تالش براي يك جدول اجرايي بينقص هستيم .در
بخش نمايشهاي محيطي نيز محوطه تاالر رودكي براي
اجراي نمايشها براي داوران درنظر گرفته شده است و در
ميدان وليعصر و ايرانمال هم اجراي نمايش خياباني را با
كنترل تماشاگران و ايجاد فاصله مناسب خواهيم داشت».
حضور گروههاي شهرستاني

امســال برخالف ســالهاي ديگر ،گروههاي نمايشي
شــركتكننده از ديگر شــهرها بيشــتر بوده اســت.
مسافرآستانه درباره نحوه حضور اين گروهها ميگويد« :هر
گروه بهمدت  ۲شب در تهران ميماند .يك روز اجرا براي
داوران خواهد داشت و همچنين ضبط نمايش و يك روز
هم ميتواند نمايشها را تماشا كند».

افتتاح نمايش لبخند باشكوه آقاي گيل يكي از نمايشهاي حاضر در جشنواره تئاتر فجر   عكس :كاوه كرمي

8روز به برگزاري جشنواره فيلم فجر باقي
مانده و در اين روزهاي پاياني كارگردانان
تالشهاي آخر خود را برای رسيدن به اين
دوره از جشنواره ميكنند و در اين ميان
برخي از فيلمها با مشكل اصالحيه دست
به گريبان هستند .به گزارش همشهري،
محمدحســين مهدويان بعد از «درخت
گردو» اين بار سراغ فيلم طنز رفته است.
شيشــليك آخرين فيلمي بــود كه فرم
حضور به جشــنواره را پر كرده است .در
اين فيلم رضا عطاران ،ژاله صامتي ،پژمان
جمشيدي ،مهلقا باقري ،وحيد رهباني،
عباس جمشيديفر و جمشيد هاشمپور
بازي كردهاند .مهدويان ايــن فيلم را به
نويسندگي اميرمهدي ژوله ساخته است.
اين فيلم قرار است جزو  ۲۰فيلمي باشد
كه در جشنواره به نمايش درميآيد ،اما در
اين روزها با اصالحيههايي
روبهرو شــده اســت.
مهدويــان بعــد از
اعمال اصالحيهها

ادبوهنر
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بسياري از دوســتداران كتاب در شبكههاي
ادامه از
صفحه اول اجتماعي وضعيت خود را در مواجهه با سايت
نمايشــگاه روايت كردهاند؛ چيزهايي مثل اينكه افزودن بسياري
از كتابها به سبد خريد در ســاعتهايي ممكن نبوده يا شناسه
كاربريشان با ديگران اشتباه شده يا اينكه براي ثبت و خريد كتاب
توبرگشتهاي مكرر در سايت بودهاند يا اينكه بسياري
نيازمند رف 
از كتابها را در جستوجوها نيافتهاند و ...اينها همان اتفاقهايي
است كه ناشران و دوستداران كتاب در ماههاي پيش از برگزاري
نمايشگاه هشدار ميدادند و بايد پيش از برگزاري نمايشگاه مرتفع
ميشدند.
حاال سايت نمايشگاه كتاب
دوبــاره در دســترس قرار
گرفتــهو بهنظر ميرســد
همهچيز كمكم دارد به روال
عادي برميگــردد .اگرچه
بســياري از كاربران عطاي
تخفيف و خريد از نمايشگاه
مجازي را به لقاي مراجعه به سايت بخشيدهاند .برگزاركنندگان
نمايشگاه از كاربران خواستهاند در ساعتهاي گوناگون به سايت
مراجعه كنند؛ درست چيزي شبيه آنچه پليس راهور از مسافران
در تعطيالت ميخواهد .انگار زمان مراجعه از پيش معلوم اســت
و كاربران در اقصينقاط ايــران ميتوانند بهنوعي با هم هماهنگ
شوند .اما وضعيت عادي بدينمعنا نيست كه فرايند خريد كتاب
مشكلي نخواهد داشت يا ثبت كتابها بهراحتي انجام ميپذيرد.
هنوز هم خريد كتاب نيازمند بيشتر از يكبار ثبت است و ممكن
است در مراجعه بعدي آنچه ثبت شده ،موجود نباشد و نيز ممكن
است در مراجعههاي بعد دوباره موجود شود .وضعيت عادي يعني
كه سايت نمايشگاه در دسترس است ،اگرنه همه مشكالت گذشته
باقي است.
اما مشكالت نمايشگاه فقط به خريداران محدود نميشود .ناشراني
كه صبح شنبه براي ارسال به اداره پست مراجعه كردند ،با كمبود
جعبههاي ارسال مواجه شــدند و مجبور شدند از پاكتهايي كه
مناسب ارسال كتاب نيست ،اســتفاده كنند .مسئوالن پست در
نشســتهاي خبري نمايشگاه در پاســخ به ظرفيت پست براي
ارسال و برآوردهاي اوليه از ميزان بستههاي ارسالي گفته بودند
كه همه برآوردها بهدرستي انجام شــده و جاي نگراني نيست و
همه ارسالها در جعبههايي كه براي ارسال كتاب ويژه نمايشگاه
مجازي طراحي شده ،انجام خواهد شد .اما االن معلوم شده است
كه برآورد شركت پست بهاندازه 3روز نخست نمايشگاه نيز نبوده
است .حاال نمايشــگاه مجازي كتاب مانده است و شكست در گام
نخست و سايتي كه كمتر از ۲۴ساعت دوام آورد و اعتباري كه در
روز نخست برگزاري از دسترفته است و بهزودي بازنخواهد گشت.
11ماه فرصت بود كه برگزاركنندگان نمايشگاه كتاب تهران در
انبوه جلسههاي خود به راهكارهاي دقيق و درست براي برگزاري
نمايشگاه برسند ،اما انگار اين فرصت كافي نبوده است.

داستانهايي در راه

بوك ريوت بهترين رمانهاي سال 2021را معرفي ميكند
آرش نهاوندي

مترجم

لري كينگ مجري مشهور برنامه «تاكشو» ي شــبكه خبري «سي ان ان» بر اثر
ابتال به بيماري كرونا در 87سالگي درگذشت .كينگ در ابتدايماه ژانويه سالجاري
بهمنظور اقدامات درماني در مركز پزشكي«سدارز – سينايي» بستري شده بود .لري
كينگ را متخصص برجسته و مطرح گفتوگوهاي چالشي با سلبريتيها ،روساي
جمهور ،سياستمداران و افراد مشــهور و خبرســاز 5دهه اخير ميدانند«.نلسون
ماندال» و اغلب روساي جمهور آمريكا از زمان نيكســون با وي گفتوگو داشتهاند.
ازجمله ساستمداران آمريكايي كه در برنامههاي گفتوگومحور لري كينگ شركت
كردهاند ميتوان به جورج بوش پدر ،جورج بوش پسر ،باراك اوباما ،كالين پاول وزير
امورخارجه اســبق آمريكا ،هيالري كلينتون و نانســي ريگان همسر رونالد ريگان
رئيسجمهور اسبق آمريكا اشاره كرد .لري كينگ همچنين با محمود احمدينژاد
رئيسجمهور ســابق ايران و والديمير پوتين رئيسجمهور روســيه نيز گفتوگو
كرده است .ازجمله شــخصيتهاي مهم عرصه هنري كه در برنامههاي گفتوگو با
لري كينگ شركت كردهاند ،ميتوان به مارلون براندو ،اليزابت تيلور ،مدونا ،آنجلينا
جولي ،تام كروز ،جيم كري و سلين ديون ،اشــاره كرد .او بهمدت 25سال و هر شب
مجريگري برنامه «لري كينگ زنده» در شبكه سي ان ان را عهدهدار بود .او در دوران
فعاليت حرفهاي خود بهدليل مهارت خود در مجريگري در راديو و تلويزيون  2جايزه
«پي بادي» ،يك جايزه«امي» و 10جايزه «كيبلاي سياي» كسب كرد .او از سال
2012تا 2020نيز مجريگري در برنامه«لري كينگ نو» ()Larry King Now
در شبكههاي «هولو» و «آر تي آمريكا» را عهدهدار بوده است .برنامه ديگر او «فعاليت
سياسي با لري كينگ» يك برنامه هفتگي با محتواي گفتوگوي سياسي بود .اين
برنامه نيز از طريق شبكههاي «هولو» و «آر تي آمريكا» از سال 2013تا زمان مرگ
لري كينگ پخش ميشد.

سال جديد ،كتابهاي جديد .درحاليكه بهدليل تداوم
شيوع ويروس كرونا ،همچنان در مورد خيلي از مسائل
در سال 2021نميتوان به قطعيت سخن گفت ،اما يك
مسئله اميدبخش درباره اين سالي كه هم هچيز آن در
ابهام است ،وجود دارد و آن كتابهاي جديد و جذابي
است كه در سال 2021قرار است به بازار عرضه شود.
در اين گزارش به 10كتاب برتر داستاني سال 2021از
نگاه «بوك ريوت» ميپردازيم.
قوچ سياه ،ماتئو عسكريپور

اگــر بهدنبــال خوانــدن يكي
از كتابهــاي پرســروصدا در
سال 2021هستيد ،كتاب «قوچ
سياه» يكي از گزينههاي مناسب
اســت .اين رمان از نخســتين
روزهاي انتشــار ،تبديل به يكي
از پرفروشترين و پرطرفدارترين
كتابها ش��ده اس��ت .منتقدان،
داستان اين كتاب هجوآميز كه اتفاقا نخستين كتاب ماتئو
عسكريپور نيز هســت را با فيلمهاي «ببخشيد مزاحم
شما شــدم» و «گرگ والاستريت» مقايســه كردهاند.
اين كتاب داستان مرد 22ســالهاي را روايت ميكند كه
توانسته بهترين موقعيت كاري در زندگياش را كسب كند
و بهعنوان فروشنده در يك شركت استارتآپ استخدام
شــود .اين كتاب نگاهي منتقدانه دارد به اسطوره رؤياي
آمريكايي و هزين ه جاهطلبي كور و نژادپرستي در آمريكا.
درواقع اين كتاب حاوي موضوعاتي است كه خوانندگان
آن ميتوانند براي مدت زمان طوالني دربارهاش صحبت
كنند« .قوچ سياه» 5ژانويه16( 2021دي )1399منتشر شده است
پروژه ،كورتني سامرز

كورتني س��امرز ،نويسندهاي اســت كه خود را با كتاب
فرامو شنشــدني و خاطر هانگيز
«ســادي» در ســال 2018به
عالقهمنــدان به كتــاب معرفي
كرد .او اكنون بــا رمان«پروژه»
بازگشته است .زماني كه والدين
لو دنهام در يك تصادف رانندگي
تراژيك جانشان را از دست دادند،
او تنها پدر و مادرش را از دســت
نداد ،بلكه خواهرش ،بئــا را كه با
پروژه اتحاد همكاري ميكرد را نيز از دســت داد .پروژه
اتحاد سازماني است كه توانسته بود از طريق فعاليتهاي
خيريه گســترده ،اعضاي زيادي را جذب خود كند .اما
لو دنهام متوجه ميشود كه اينها تنها ظاهر سازمان پروژه
اتحاد است و درواقع درون اين سازمان اتفاقاتي بد در حال
رخ دادن است .او در راه افشــاي حقيقت درباره اهداف

اصلي اين سازمان ،تالشــي مجدانه ميكند و هيچچيز
نميتواند سدراهش شود .تاريخ احتمالي انتشار2 :فوريه2021
(14بهمن)1399

طالييها ،نامينا فورنا

«طالييها» نخستين رمان نامينا
فورناست كه رماني فانتزي براي
افراد جوان محســوب میشود و
يك رمان متشــكل از 3داستان
اپیزوديك است .اين كتاب قرار
بود در سال 2020منتشر شود،
اما شــيوع ويروس كرونا انتشار
آن و چاپ بســياري از كتابها
در سال 2020را به تأخير انداخت.
بهنظر ميرسد اين كتاب بهاحتمال زياد در فوريه2021
(بهمن )1399انتشــار يابد« .دكا » در حال رسيدن به
لحظهاي تعيينكننده در زندگي خود اســت« :مراسم
خون» كه بر سرنوشــتش در ادامه زندگي تأثير خواهد
گذاشــت .اگر خونش قرمز باشــد ،او به عضوي از مردم
روستايش تبديل خواهد شد ،اما اگر رنگ خونش طاليي
باشد ،نشاندهنده ناخالصي خون است .آنگاه با سرنوشتي
بدتر از مرگ روبهرو خواهد شــد .در روز اجراي مراسم و
زماني كه مشخص ميشود خون دكا طاليي است ،اين
تصور در ذهن او شــكل ميگيرد كه ديگر شانسي براي
رهايي از سرنوشت هولناكش ندارد ،اما يك زن اسرارآميز
نزد او ميآيد و گزينهاي پيش پايش ميگذارد؛ اینکه او
ميتواند در روستا بماند و سرنوشتش را بپذيرد يا ميتواند
از روستا برود و براي امپراتور در كنار «آالكي» كه ارتشي
متشكل از دختران فناناپذير مانند خود وي است ،بجنگد.
تاريخ احتمالي انتشار9 :فوريه21( 2021بهمن)1399

همسر انعكاس ،سارا كايلي

اين رمان نوشته سارا كايلي است.
«همسر انعكاس» رماني پرتعليق
و سياه مملو از موضوعاتي درباره
دروغ ،خيانــت و هويت اســت.
ايوليــن كالدول يك كپي دقيقا
شبيهسازي شده از خود ساخته
اســت كه «مارتينه» نام دارد .او
صبور ،ماليم ،باوقار و فرمانبردار
است؛ يعني دقيقا همان ويژگيهايي
که ايولين كالدول از آنها برخوردار نيست .اما اتفاقي رخ
ميدهد كه نگاه ايولين را به مارتينه تغيير ميدهد .از سارا
گايلي پيشتر رمانهاي پرفروش «جادو براي دروغگوها»
و «زنان درستكار» انتشار يافته است .تاريخ احتمالي انتشار:

16فوريه28( 2021بهمن)1399

متعهد ،ويت تانح انگوين

اين رمان دنباله رمان «طرفدار» نوشته ويت تانح انگوين
اســت كه براي وي جايــزه پوليتزر را به ارمغــان آورد.

بسياري از عالقهمندان به كتاب
از هماكنون منتظر انتشار كتاب
«متعهــد» هســتند .اين كتاب
احتمــاال درماه مــارس2021
انتشــار خواهد يافت .داســتان
كتاب متعهد از جايي كه داستان
كتاب طرفدار پايان يافت ،شروع
ميشود .در اين كتاب راوي گمنام بهعنوان
پناهنــده وارد پاريس شــده و همراه بــرادرش به يك
قاچاقچي موادمخدر تبديل ميشود .تاريخ احتمالي انتشار:
2مارس12( 2021اسفند)1399

كالرا و خورشيد ،كازو ايشيگورو

«كازو ايشيگورو» كه يك جايزه
نوبــل را در كارنامــه افتخارات
ادبي خود دارد با كتاب «كالرا و
خورشيد» به دنياي داستانهاي
علمي-تخيلي بازگشــته است.
كالرا ،موجودي مصنوعي است
كه هر روز رفتار انســانهايي را
كه به فروشــگاه ميآيند ،زير نظر
دارد .با گذر روزها كالرا همچنان اميدوار است كه يكي
از افرادي كه به فروشگاه ميآيد ،او را انتخاب كند ،بخرد
و به خانه ببرد .ايشيگورو در اين رمان خيالي به واكاوي
معناي عشق و انســانيت ميپردازد .تاريخ احتمالي انتشار:
2مارس12( 2021اسفند)1399

احياي نهايي«اوپال» و«نوو» ،دوواين والتون

در اين رمــان ،دووايــن والتون
داســتان شــفاهي زوج خيالي
راكاند رول «اوپال و نوو» را كه در
سالهاي دهه 1970در نيويورك
به اوج شهرت رســيدند ،روايت
ميكند .ســاختار روايي داستان
كه تأثيــر گرفته از موســيقي
راكاند رول است ،شايد در ذهن
خيلي از عالقهمندان به كتاب خاطره رمان «ديزي جونز»
اثر تيلور جنكينز ريد را زنده كند .اما «دوواين والتون» در
اين نخســتين رمان خود ،يك اثر مستقل با يك صداي
روايي قوي و شخصيتهاي به ياد ماندني ارائه داده است.
طلوع ماليبو ،تيلور جنكينز ريد

تيلور جنكينز ريد ،نويسنده شناختهشده در سال2021
با كتابي به نام «طلــوع ماليبو»
بازميگردد .محل وقوع داستان
اين رمان ماليبو اســت4 .خواهر
و برادر مشهور در پايان تابستان
مهمانــي بزرگــي در ماليبــو
ميگيرند ،اما در خالل 24ساعت
بعدي مهماني از كنترلشان خارج
ميشود و هريك از اين خواهران و
برادران عضو خانواده ريوا بايد در اين مورد كه چه كساني
هستند و چه خاطرهاي را در اين تابستان براي هميشه
از خود به يادگار ميگذارند ،تصميم بگيرند .تاريخ احتمالي
انتشار :اول ژوئن11( 2021خرداد)1400
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ترامپ در برابر سيل چالشهاي حقوقي

آزمون سخت بايدن براي تعامل با چين
خاوير سوالنا

مسئول پيشين سياست خارجي اتحاديه اروپا

وقتي زمان ارزيابــي كارنامه جو بايدن
در حوزه روابط بينالملل فرا برســد،
يك شاخص خيلي مهم ،رابطهاي است
كه دولت او بــا چين ايجاد ميكنــد .بايدن مطمئنــا با مهارت،
مسئوليتپذيري بيشتر و ذهن بازتر نسبت به دونالد ترامپ عمل
خواهد كرد .رقابت چين-آمريكا اين روزها تبديل به يك موضوع
استراتژيك مهم جهاني شده است؛ اما واشنگتن و پكن بايد سعي
كنند به جاي رويارويي ،يكديگر را درك كنند .زيرا بدون شــك
پيشرفت و صلح جهاني در قرن بيست و يكم به رابطه دوجانبه ميان
اين دو كشور بستگي دارد.
همكاري آمريكا و چين براي حل چالشهاي اصلي جهاني شامل
خطر جنگ هســتهاي ،تروريسم و سالحهاي كشــتار جمعي تا
تغييرات آبوهوايي و شيوع كرونا ضروري است .همزمان ،رقابت
بين 2كشور در حوزههايي مانند تجارت ،تكنولوژي و ورزش نيز
اجتنابناپذير -و حتي مطلوب -اســت .براي اينكه چنين رابطه
پيچيدهاي موفقيتآميز باشــد ،هردو قدرت به جاي تالش براي
تحميل خود به ديگري ،بايد بر سر مجموعهاي از قواعد به توافق
برسند .پيدا كردن مجراهاي ارتباطي چندجانبه كه ميتواند جان
دوباره به سازمان تجارت جهاني و سازمان بهداشت جهاني بدهد،
فوريت دارد.

يك رابطه مبتني بر همكاري و رقابت بايد خالي از رويارويي آشكار
باشــد .دولت ترامپ ،چين را بهعنوان يك خطر بالقوه ميديد و
به همين دليل يك جنگ تكنولوژيك و تجاري عليه اين كشــور
به راه انداخته بود100 .كارشــناس امنيتي و سياســت خارجي
آمريكا در نامهاي سرگشاده كه سال 2019منتشر شد ،از دشمن
فرض كردن چين ابراز نگراني كردند .جيك ســاليوان ،مشــاور
امنيت ملي نيز هشــدار داده كه اين چرخه باطل ممكن است به
يك فاجعه منتهي شــود .اين خطر ،يادآور يكي از سخنرانيهاي
ماندگار جاناف .كندي درست 5ماه قبل از مرگش در سال1963
است .تجربه بحران موشكي كوبا در سال قبل از آنكه جهان را در
آســتانه يك بحران قرار داد ،كندي را متقاعد كرده بود كه رقابت
صلحآميز با شــوروي يك ضرورت اجتنابناپذير است .او از صلح
بهعنوان «پايان منطقي مردان منطقي» ياد كرد .كندي به خوبي
ميدانست كه تخريب متقابل ،تضميني براي صلح نيست .اگرچه
وضعيت امروز بسيار متفاوت از شرايط جنگ سرد است ،اما آمريكا
و چين بايد از آن درس بگيرند و قبل از وقوع هر بحران جديدي به
يك توافق برسند.
ضروري است كه تأكيد آمريكا بر پيشبرد دمكراسي و حقوق بشر
به شيوهاي منطقي ،آرام و استوار صورت بگيرد .تالش براي حفظ
دمكراســي ليبرال به همان اندازه جلوگيري از نقض حقوق بشر،
مهم است .اما اين موضوع با تالش براي تحميل ارزشها يا «تغيير
رژيم» ،چيزي كه بهنظر ميرسيد برخي مقامهاي ارشد دولت قبلي
آمريكا درباره چين دنبال ميكردند ،تفاوت دارد.
هنري كيسينجر ،وزير خارجه و مشاور امنيت ملي پيشين آمريكا
در كتاب «چين» ،روابط دوستانه بين واشــنگتن و پكن را كه او
نيم قرن پيش ســعي در ايجاد آن داشــت ،توصيف كرده است.
كيسينجر يادآوري ميكند كه در سال 1972در جريان نخستين
سفرش همراه با رئيسجمهور آمريكا به چين ،ريچارد نيكسون به
چو ئن الي ،نخستوزير وقت اين كشور گفت« :ما ميدانيم كه شما
عميقا به اصولتان پايبند هستيد ،ما هم به اصول خود باور عميقي
داريم .ما از شــما نميخواهيم كه اعتقاداتتان را ناديده بگيريد،
همانطور كه شــما از ما نميخواهيد اصولمان را زير پا بگذاريم».
كيســينجر اضافه ميكند« :اگر اصول آمريكايي بهعنوان شرط
اصلي پيش بردن روابط درنظر گرفته شــود ،رسيدن به بنبست،
اجتنابناپذير است».
آمريكا بايد زخمي كه ترامپ به دمكراسي اين كشور زده را مداوا
كند؛ زخمي كه نقطــه اوج آن حمله هواداران او به ســاختمان
كنگره در روز 6ژانويــه (17دي) بود .واشــنگتن همچنين بايد
ارزشهايي مانند همزيستي مســالمتآميز را احيا كند .آمريكا
تنها در اين صورت قادر خواهد بــود «قدرت نرم» تاريخي خود را
كه از ســتونهاي اصلي نفوذ بينالمللي اين كشور است ،دوباره
بهدست بياورد.
بايدن به خوبي آگاه اســت كه مجبور كردن كشــورهاي ديگر
به انتخاب بين آمريــكا و چين-كاري كه ترامــپ گهگاه انجام
داد -نتيجه معكوس دارد .امروز بيشــتر كشورها به هردو كشور
چه از نظر اقتصادي و چه از نظر امنيتي وابسته هستند ،بنابراين
ترجيح ميدهند خود را از تقابل بين آمريكا و چين دور نگه دارند
و راه سازگاري را در پيش بگيرند .اگرچه همسايگان چين ترجيح
ميدهند كه آمريكا حضور خود را در منطقه حفظ كند ،اما آنها
اخيرا با پكن يك توافق تجاري مهم امضا كردند كه بزرگترين
پيمان تجارت آزاد در جهان بر حسب جمعيت و توليد ناخالص
داخلي و نخستين پيمان با حضور چين ،ژاپن و كرهجنوبي است.
در همين حال ،اتحاديه اروپا قصد دارد با تعريف «طرح جديد فرا
آتالنتيك» منطبق با اصل «استقالل استراتژيك» ،همكاريهاي
مشترك با آمريكا را با روي كار آمدن دولت جديد در اين كشور
ارتقا دهد .شوراي اروپا از سوي ديگر ،همين چند هفته پيش نيز
با چين يك توافقنامه سرمايهگذاري مشترك امضا كرده است.
رابطه آمريكا و چين بزرگتر از آن اســت كه محتوم به شكست
باشد .ادامه انحطاط روابط 2كشور خطرات غيرقابلقبولي نهتنها
براي واشنگتن و پكن بلكه براي جهان بهدنبال خواهد داشت .هردو
قدرت بايد از اين فرصت براي بهبود روابطشــان استفاده كنند.
چارچوب همزيستي مســالمتآميزي كه بايدن و تيمش دنبال
ميكنند ،نيازمند حفظ تعادل بين اصول و واقعيتهاست .تركيب
رقابت و همكاري ،كار آساني نيســت ،اما دولت جديد آمريكا اين
قابليت را دارد كه به اين هدف دست پيدا كند.

عقب نشيني بايدن به نفع صلح يمن
دولت جديد آمريكا بازنگري در تصميم ترامپ براي افزودن نام جنبش انصاراهلل
به ليست گروههاي تروريستي را در دستور كار خود قرار داده است

سياوش فالحپور
روزنامهنگار

وزارت خارجه آمريكا روز
گزارش گذشته اعالم كرد برخي از
سياستهاي ديپلماتيك
اين كشور درخصوص بحران يمن را مورد
بازنگري قرار خواهد داد؛ سياستهايي
كــه ازجملــه مهمترين آنهــا ،افزودن
جنبــش انصاراهلل به ليســت گروههاي
تروريستي در آخرين روزهاي عمر دولت
ترامپ است.
پيش از ايــن آنتوني بلينكــن ،گزينه
اصلي جــو بايدن بــراي وزارت خارجه
آمريكا نيز از مخالفت خــود با تصميم
دولت ترامپ درباره انصاراهلل و ضرورت
بازنگري براي تغيير آن سخن گفته بود.
بهگفته بلينكن ،اين تصميم انتقاد تمام
نهادهاي بينالمللي مرتبــط با بحران
يمن را بهدنبال داشته و فرايند صلح در
اين كشور را تحتتأثير قرار خواهد داد.
نيد بــراس ،ســخنگوي وزارت خارجه
آمريكا روز گذشته در مصاحبه با شبكه
الجزيره با اشاره به سخنان بلينكن گفت:
بازنگريهاي فني درباره پرونده انصاراهلل
آغاز شــده و با توجه به حساسيتهاي
انســاني اين پرونده تالش ميكنيم در
سريعترين زمان ممكن ،تصميم جديد
دولت آمريكا در ايــن خصوص را اعالم
كنيم .بــراس همچنين تأكيــد كرد :از
ديد ما ،جنبش انصاراهلل ســهم بزرگي
در شــكلگيري بحران يمــن دارد اما
نميتوان بــدون درنظر گرفتن وضعيت
وخيم انساني در اين كشور به پرونده اين
گروه رسيدگي كرد.
دولت ترامپ تنها يك هفته پيش از ترك
كاخ سفيد ،جنبش انصاراهلل را به ليست
گروههاي تروريستي اضافه و تحريمهاي
جديدي را عليه رهبران اين گروه وضع
كرد .گفته ميشــود مايك پمپئو ،وزير
خارجه دولــت ترامــپ ،در اتخاذ اين
تصميم نقش اساسي داشته است .پايگاه
اينترنتي ميدلايستآي در گزارشي به
نقل از منابع آگاه مدعي شده كه هدف
از اين تصميم ،تخريــب برنامههاي جو
بايدن براي پايان دادن به جنگ يمن و
جلوگيري از هرگونه مذاكرات احتمالي
با گروه انصاراهلل بوده است.
جالب آنكــه تصميــم دولــت ترامپ
در اينبــاره تنها از ســوي عربســتان

ســعودي ،امارات و دولت منصور هادي
بهطور جدي مورد اســتقبال واقع شد
و در مقابــل ،اغلب بازيگــران جهاني و
منطقهاي واكنش منفي نســبت به آن
داشتهاند .ازجمله مهمترين اين موارد،
واكنش بيسابقه سازمان ملل در انتقاد
از تصميم آمريكا بــود .آنتوني گوترش،
دبيركل سازمان ملل با انتشار بيانيهاي،
بدون اشاره مســتقيم به تصميم دولت
آمريكا ،هرگونه تالشــي براي كنار زدن
يكي از طرفهاي درگيــر بحران يمن
از ميز مذاكــره را ،گامــي مخرب براي
آتشبس و صلح احتمالي توصيف كرد.
از سوي ديگر ،عدماستقبال كشورهايي
نظير عمان ،قطر ،كويت و حتي اردن از
افزودن نام انصاراهلل به ليست گروههاي
تروريستي نشان ميدهد نگرانيها درباره
پيامدهاي اين تصميــم تنها محدود به
مخالفان آمريكا نبوده و حتي بخشي از
متحدان اين كشور را هم در برميگيرد.
تمام اينها در حالي اســت كه اميدهاي
جهاني و منطقهاي بــراي توقف جنگ
يمن با روي كار آمدن دولت بايدن بيش
از هر زمان ديگري تقويت شــده است.
ازجمله وعدههاي ستاد بايدن در جريان
رقابتهــاي انتخاباتي ،پايــان دادن به

بازنگري توافق با طالبان

تغيير سياستهاي منطقهاي آمريكا در
دوران بايدن تنها محدود به يمن نيست
و از هماكنون ،نشانههاي تغيير در مورد
افغانستان نيز به چشم ميخورد .جيك
ساليوان ،مشاور امنيت ملي بايدن در
مكالمه تلفني با حمدهلل محب ،همتاي
افغان خود از برنامه دولت جديد آمريكا
براي بازنگري در توافق اين كشــور با
گروه طالبان خبر داده است .بهگفته
ساليوان محورهاي اين بازنگري شامل
مواردي مانند ميــزان التزام عملي
طالبان به تعهداتش در توافق ،بررسي
ارتباط طالبان با گروههاي تروريستي،
كاهش خشونت در افغانستان و البته
موضع دولت كابل نسبت به اين توافق
ميشــود .مذاكرات مستقيم آمريكا
و طالبــان در دوران ترامپ انتقادات
گستردهاي را به همراه داشت .بسياري
از رسانهها مدعي بودند اين مذاكرات
با فشار مستقيم از سوي ترامپ براي
خلق دستاوردي خارجي طراحي شده
و در آن ،منافع آمريكا و افغانســتان
لحاظ نشده است.

جنگ يمن و توقف حمايتهاي نظامي
از عربســتان در اين جنگ بوده است .با
اين حال هنوز روشن نيست چه مقدار
از اين وعدههــاي انتخاباتي در واقعيت
محقق خواهد شد.
بحران گرسنگي در پيش است

اگرچــه بخــش عمــده هشــدارها و
مخالفتهــاي بينالمللي بــا تصميم
ترامپ درباره انصاراهلل بر تأثير آن نسبت
به فرايند صلح و مذاكرات متمركز است،
اما در عين حال نميتوان به ســادگي
از آثار ويرانگر ايــن تصميم بر وضعيت
انســاني و معيشتي شــهروندان يمني
چشمپوشــيد .مارك لوكوك ،مسئول
كمكهاي انساني در سازمان ملل ،هفته
گذشته رسما از آمريكا درخواست كرد تا
در تصميم خود تجديد نظر كند .بهگفته
او« ،اين تصميم ميتواند منجر به ايجاد
بحران گرسنگي در يمن شود؛ بحراني
كه مشــابه آن طي 40سال گذشته رخ
نداده است».
البته ترامپ در فرمان خود ،سازمانهاي
حقــوق بشــري و كمكرســاني را از
ممنوعيت ارتباط با انصاراهلل مســتثني
كرده امــا بهگفته لوكــوك ،اين قبيل
اقدامات تأثير چشمگيري در جلوگيري
از بحــران غذايــي بيســابقه در يمن
نخواهد داشت.
هماكنــون 5ميليون شــهروند يمني
بهدليل محاصره همه جانبه اين كشور
و عدمدسترســي به منابع غذايي
كافي دچــار بحران گرســنگي
هســتند؛ آمــاري كــه بهگفته
لوكوك درصورت اجراي تصميم
اخير ترامپ تا 16ميليــون نفر افزايش
خواهد داشت .براساس اطالعات رسمي،
بيش از 90درصد نيازهاي غذايي يمن
از طريق واردات و كمكهاي انساني
تامين ميشود؛ از سوي ديگر تنها
راه ارتباطي مناطق تحت كنترل
انصاراهلل با جهان خارج نيز بندر
حديده و فرودگاه صنعا بهحساب
ميآيد .بنابراين روشن است كه
با اعمــال محدوديتهاي جديد
براي هرگونه برقــراري ارتباط با
مراكز تحت كنترل انصاراهلل ،واردات
مواد غذايي و كمكهاي انساني به
بخشهاي شــمالي يمن تا حد قابل
توجهي كاهش خواهد يافت.

دستگيري هواداران ناوالني در روسيه
ماموران امنيتي در روسيه در
اروپا
جريــان تجمــع اعتراضــي
هــواداران الكســي ناوالني،
منتقد سرشناس پوتين ،حدود 300نفر را
دستگير كردند .ناوالني پس از بازداشت در
هفته گذشــته ،از مردم خواسته بود كه در
اعتراض بــه حكومت به خيابــان بروند .به
گزارش خبرگزاري فرانســه ،درپي صدور
فراخوان از سوي گروههاي مخالف پوتين،
هزاران نفر در 100شــهر كوچك و بزرگ
روسيه به خيابانها آمدند و باوجود سرماي
زير صفر ،در محكوميت بازداشــت ناوالني،
دســت به تجمع زدند .بهدنبال دستگيري
الكســي ناوالني ،در روزهاي گذشته پليس
فشــار را بر حاميان او افزايش داده اســت.
برخــي از نزديــكان ناوالني ،ماننــد كيرا
جارميش ،سخنگوي مطبوعاتي او ،بازداشت
شدهاند .نيروهاي پليس شمار معترضان در
تجمع مســكو را حدود 4هــزار نفر اعالم
كردهاند امــا گروههــاي مخالــف تعداد
شــركتكنندگان در تجمــع اعتراضي به
پوتين را بيش از 15هزار نفر دانستهاند.
ناوالني مهمترين منتقد پوتين در روســيه
به شمار ميرود كه سال گذشته ميالدي به

طرز مرموزي در يك پرواز داخلي مســموم
شــد .او ســپس براي مداوا به آلمان رفت و
هفته گذشته پس از بهبودي كامل ،به مسكو
بازگشت .ناوالني به محض ورود به روسيه ،در
فرودگاه دستگير شد .كشورهاي اتحاديه اروپا
در اعتراض به دســتگيري ناوالني خواهان
اقدامات تحريمي عليه روسيه شدهاند .دولت
روسيه در 2روز گذشته از شبكههاي اجتماعي
ازجمله ِوكونتاكت ،شبكه اجتماعي روسي و
يوتيوب خواسته بود كه از نمايش ويدئوهاي
دعوت به تظاهرات خودداري كنند .ناوالني
جمعهشب از زندان مســكو به هواداران خود
پيام داد كه حال روحي مناســبي دارد و اگر
اتفاق مشكوكي برايش افتاد ،همه بدانند كه
او اصال قصد خودكشي نداشته است.
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دونالد ترامپ ،رئيسجمهور ســابق آمريكا ،اين روزها نگران استيضاحش در
سناست ،اما اين پرونده ،تنها يكي از نگرانيهاي حقوقي او در ادامه زندگياش
بهعنوان يك شهروند عادي خواهد بود.
بهگزارش الجزيره ،او با اتهامها و شــكايات متعددي مواجه است كه در  4سال
گذشته ،بهخاطر جايگاه حقوقياش بهعنوان رئيسجمهور از آنها در امان بود.
عرف حقوقي در آمريكا اين است كه رئيسجمهور مستقر در برابر احضاريههاي
حقوقي مصون اســت .تنها موردي كه رئيسجمهور محاكمه می شود ،مسئله
استيضاح است كه ترامپ ،بهعنوان تنها رئيسجمهور تاريخ آمريكا 2 ،بار با آن
مواجه شده است .او قبال بهخاطر سوء استفاده از قدرت و جلوگيري از فعاليت
كنگره در مسئله پرونده اوكراين استيضاح شد كه استيضاح او به سرانجام نرسيد.
حاال او دوباره با استيضاح در سنا مواجه است؛ مجلس نمايندگان ،او را بهخاطر
تحريك به شورش هوادارانش استيضاح كردهاند .هواداران افراطي ترامپ ،ششم
ژانويه بعد از ســخنراني تحريكآميز او ،به ساختمان كنگره حمله و آن را فتح
كردند .حاال پرونده او بايد به سنا برود ،جايي كه قرار است تا 2هفته ديگر به اتهام
ترامپ رسيدگي شود .بسياري معتقد بودند که پرونده قبل از پايان كار ترامپ در
سنا مطرح خواهد شد ،اما اينطور نشد .جمعه چاك شومر ،رهبر اكثريت دمكرات
سنا اعالم كرد كه ســنا ،محاکمه ترامپ را برگزار خواهد كرد؛ «ما يك دادگاه
خواهيم داشت .يك دادگاه كامل و منصفانه».
برخالف مجلس نمايندگان كه استيضاح تنها با اكثريت ساده رأي ميآورد ،در سنا
رئيسجمهور وقتي محكوم ميشود كه دو سوم سناتورها به محكوميت او رأي
بدهند .با توجه به اينكه دمكراتها تنها يك رأي بيشتر از جمهوريخواهان دارند،
معادالت كمي پيچيده ميشود و مشــخص نيست كه ترامپ محكوم شود يا نه.
البته تا همين حاال تعدادي از سناتورهاي جمهوريخواه از ترامپ بهخاطر تحريك
هوادارانش براي حمله به كنگره بهشدت انتقاد كردهاند و احتمال دارد تعدادي از
آنها ،به همكاران دمكرات خود درآن سوي راهروي سنا بپيوندند.
در صورت محكوميت او ،امتيازارت رئيسجمهوري سابق از ترامپ سلب ميشود.
از آن بدتر ،ممكن است سناتورهاي دمكرات ،طرحي را به تصويب برسانند كه
براي هميشه جلوي شركت او در انتخابات بعدي را بگيرد.
اتهامهاي فدرال
اما استيضاح بخش سياسي ماجراست و ترامپ ممكن است با اتهامهاي كيفري هم
مواجه شود كه قطعا پيامدهاي سنگينتري براي او خواهد داشت.
يكي از اين پروندهها ،پرداخت حقالسكوت به بازيگر فيلمهاي بزرگساالن است
كه مايكل كوهن ،وكيل شخصي سابق ترامپ به آن اعتراف كرده .كوهن گفته است
كه اين حقالسكوت را در اوج مبارزات انتخاباتي ،به دستور ترامپ پرداخته است.
ترامپ ،ممكن است در پرونده فرار مالياتي هم كه نيويورك تايمز جزئيات آن را
مشخص كرده به دادگاه احضار شود .كارشناسان با اشاره به جزئيات اين گزارش
گفتهاند؛ نشــانههايي از فرار مالياتي و تخلفات مالي ديدهاند .براساس گزارش
نيويورك تايمز كه مستند به اسناد رسمي است ،ترامپ كه ميلياردر است ،در
سالهاي  2016و  2017ميالدي تنها 750دالر ماليات بر درآمد پرداخت كرده است.
ترامپ اتهامها در اينباره را رد كرده است .اين اتهامهاي فدرال ،شايد ترامپ را
به دادگاه بكشانند ،اما اين احتمال عجيب هم وجود دارد كه ترامپ در آخرين
روزهاي رياستجمهوري ،براي خود و خانوادهاش ،فرمان عفو امضا كرده باشد،
آن هم بدون اينكه به رسانهها و عموم مردم چيزي گفته شده باشد .اگر او واقعا در
خفا براي خود فرمان عفو صادر كرده باشد ،تا زماني كه اتهامهاي فدرال عليهاش
مطرح نشوند نميتوان فهميد كه واقعا اين كار را كرده است يا نه.
اتهامهاي ايالتي
عفو رياستجمهوري اما ترامپ را فقط در برابر احضاريهها و پروندههاي فدرال
مصون ميكند نه در برابر پروندههايي در سطح اياالت و شهرها.
از ميان تمامي شهرها و اياالت،بهنظر ميرسد نيويورك جايي است كه ترامپ
بايد بيشتر از بقيه نگرانش باشد .سايروس ونس ،دادستان منطقه قضايي نيويورك
بيش از 2سال اســت كه تحقيقاتي را درباره ترامپ پيگيري ميكند .هرگز به
صراحت گفته نشــده كه اين تحقيقات در چه زمينه ای بوده است ،اما ونس در
صحبتهايش ،به فرار مالياتي احتمالي ترامپ ،دستكاري اسناد تجاري و تقلب
در بيمه اشاره كرده است .عالوه بر آن ،لتيشيا جيمز ،دادستان كل ايالت هم در پي
اعترافهاي كوهن ،تحقيقات درباره امور مالي بنياد ترامپ را شروع كرده است.
عالوه بر همه اينها ،ترامپ با اتهامهاي جنسي از جمله تجاوز ،مواجه است.
ايجيكرول ،نويسنده،
در پرونــدهاي مدعي
شــده كه ترامپ در
دهه 90در يكي از فروشگاههايش به او تجاوز
كرده و بعدا او را متهــم كرده كه براي فروش
بيشــتر كتابش ،در اينباره دروغ گفته است.
ترامپ اين اتهام را رد كرده اســت .در دوران
رياستجمهوري او ،وزارت دادگستري آمريكا
تالش كرد تا رئيسجمهور سابق را از اين اتهام
دور نگه دارد .حاال اما بهنظر نميرسد كه وزارت
دادگســتري جو بايدن اين رويه را ادامه دهد و
همچنان از ترامپ محافظت كند .سامر زرووس هم
كه يكي از شركتكنندگان در برنامه كارآموز ،برنامه
تلويزيوني معروف دونالد ترامپ بوده ،ترامپ را به سوء
رفتارهاي جنسي متهم كرده اســت .اين پرونده ،بهخاطر
اينكه ترامپ بهعنوان رئيسجمهور مصونيت داشت پيگيري
نميشــد .حاال اما با توجه به تغيير وضعيت ترامپ ،امكان
پيگيري اين پرونده هم وجود دارد .همه اينها نشــانهاي از
اين اســت كه ترامپ ،برخالف روساي جمهور سابق ،دوران
بازنشستگي آرامي نخواهد داشت و بايد منتظر احضاريههاي
دادگاهها بنشيند.

كيوسك

روزنامه نيويوركتايمز [آمريكا]

ووهان؛ يكسال بعد

خبرنگاران نيويوركتايمز همزمان با سالگرد
اعمال قرنطينه سراسري در شهر ووهان چين ،به
لوهواي آن گزارش دادهاند.
اين شهر رفته و از حا 
به نوشــته اين روزنامه ،يك سال بعد از شيوع
ويروس در ووهان ،اكنون بار ديگر زندگي بهطور
كامل به اين شهر بازگشته و ديگر خبري از حالت
فوقالعاده نيست .ووهان نقطه آغاز شيوع كرونا
در چين و جهان به شمار ميرود.

روزنامه تايمز [انگليس]

وحشت ازكروناي انگليسي

تايمز در گزارشي سخنان نخستوزير انگليس را
منتشر كرده كه اعالم كرده است ويروس كرونايي
كه بهتازگي در اين كشور كشف شده ،كشندهتر
از آن است كه پيش از اين اعالم شده بود .بهگفته
جانسون ،در جريان ابتال به ويروس قديمي كرونا،
از هزار نفر ،حدود 10نفر جان خود را از دســت
ميدهند ،ولي در نوع جديد  13الي 14نفر جان
خود را از دست ميدهند.

روزنامه ژاپنتايمز [ژاپن]

كرونا و افزايش خودكشي در ژاپن

ژاپنتايمز گزارش داده كه افســردگي ناشي
از كرونا باعث افزايش خودكشــي در مناطق
مختلف ژاپن شــده اســت .بر اين اساس،
طي ســال 2020حدود 21هزار نفــر با مرگ
خودخواسته به زندگيشــان پايان دادهاند.
اين تعداد حدود 3500نفر بيشتر از سال قبل از
آن است .بهعبارت ديگر ،ميزان خودكشي در
ژاپن طي سال 2020رشد 3.7درصدي نسبت به
سال 2019داشته است.

جهش توليد
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شلوار ايربگدار براي موتورسوارها

مسئوليتپذيري اجارهدهنده خودرو

كشفي كه مسير تاريخ را عوض كرد

لورفتن دكوريبودن كتابها

استكهلم :شركتي سوئدي شلوارهايي را به بازار عرضه
خواهد كرد كه با داشــتن ايربــگ ميتواند جلوي برخي
جراحات موتورسوارها هنگام تصادف را بگيرد .به گزارش
يوپيآي ،مخترعي كه 16ســال پيش طرح اين شلوار را
به نام خود ثبت كرده بود ،پس از ســالها و باحمايت اين
شركت سوئدي توانست ايده خود را عملي كند .اين شلوار
كه ايبيجينز نام دارد ،به سرعت توانست استانداردهاي
الزم براي توليد انبوهش را دريافت كند.

ايلنوي :مدير يك مركــز اجاره خــودرو هنگامي كه يك
عكسسونوگرافي را كه پشت صندليهاي يكي از خودروهاي
اجارهاي پيدا كرد عكســي از آن تهيه كرد و براي صاحبانش
فرستاد .به گزارش يوپيآي ،اين مرد پس از پيدا كردن اين
عكس ســونوگرافي از روي نامي كه روي پاكت عكس درج
شده بود مشــتريهاي خود را كه 2سال پيش خودرو كرايه
كرده بودند را يافت .اين زوج اكنون صاحب نخستين عكس
سونوگرافي جنين از دختر 2ساله خود شدند.

قاهره :باستانشناسان در مصر پس از كشف معبدي در شهر
مردگان سقاره در نزديكي پايتخت اين كشور متوجه شدند
بخش زيادي از تاريخ مصر باستان بايد بازنگري شده و دوباره
نوشته شود .به گزارش بيبيسي ،پس از كشف مومياييها و
تابوتهاي چوبي متعلق به 3هزار سال پيش ،باستانشناس
مقيم مصر (زاهيحــواس) گفت :متوجه شــديم كه فصل
پادشــاهي نوين مصر (دورهاي تاريخي از مصر باستان ميان
سدههاي  11تا  16پيش از ميالد مسيح) را بايد از نو بنويسيم.

پاريس :اينفلوئنسر فرانســوي فعال در اينستاگرام ،پس از
اينكه چند كارشناس به تقلبيبودن و دكوريبودن كتابهاي
اطراف او اشاره كردند ،حسابي سوژه رسانهها شد .به گزارش
آديتيسنترال ،مديبرسياگاي 27ساله به جاي صرف هزينه
19يورو براي هر كتاب ،بستههاي 3تا4جلدي كتابهاي تقلبي
و دكورياش را با صرف فقط 3يورو از سايتي چيني خريداري
كرده بود .اين موضوع باعث شد بسياري از كاربرها به كتابهاي
چندينجلدي دكوري برخي افراد مشهور اشاره كنند.

يادداشت

ايمان مهديزاده

نصيحت ،پند و اندرز است براي راهنمايي يا مشورت دادن .نصيحتهاي حافظ
را بايد شنيد ،بيبهانه .هر چند كه خودش ،در كنج دِماغش ،جاي نصيحت ندارد
ِ
«نصيحت همه عالم ،به
و گويد« :كاين گوشــه پر از زمزمه چنگ و رباب است» و
گوش من باد است» .ميل خواجه بر آن است كه نصيحتگو ،سخن به خاك نيفك َند
ِ
دوران خوبي گذران است.
حديث ساغر و ميگويد كه
و
ِ
موالنا واعظ عقل را نصيحت ميكند «خيز! مجلس سرد كردي،اي چو افالطون
عشق آن ب ِهينايم»
شده!» و ميگويد« :ما ب ِه نشويم از نصيحت /چون گمر ِه ِ
سعدي درخواست ميكند« :برادران و بزرگان ،نصيحتم مكنيد /كه اختيار من از
ِ
نصيحت عاشق در نگاه او ،مانند «خشت بر دريا زدن،
دست رفت و تير از شصت»
بيحاصل است» و ميگويد« :هرگز جماعتي كه شنيدند سِ ِّر عشق /نشنيدهام كه
باز نصيحت شنيدهاند»
صائب ميسرايد« :ميكند با ِد مخالف ،شــو ِر دريا را زياد /كي نصيحت ميدهد
تســكين ،دل آزرده را؟» او بر آن اســت كه «از نصيحت ،كجنهادان برنگردند از
كجي»

تغيير رفتارهاي شغلي

 20سال پيش
شهرداري  ٦٠٠ميليارد بدهي مردم را
پرداخت مي كند
اصالح درآمد شهرداري تهران و رسيدن به درآمدهاي منطقي
و عادالنه نيازمند همكاري دولت و مجلس است .به گزارش
خبرنگار ما ،سيدمحمود عليزادهطباطبايي ،رئيس كميسيون
برنامه و بودجه شوراي شهر تهران ديروز در جمع خبرنگاران
گفت :مطابق قانون براي شهرداري بيش از  98سرفصل درآمد
پيشبيني شده است ولي گذشــت زمان و ناكارايي قوانين
مربوط به شهرداريها منابع درآمدي شهرداري را با مشكل
مواجه ساخته است؛ بهگونهاي كه هماكنون در بخش عمده
درآمد شهرداری از راه غيرمنطقي يعني فروش تراكم تامين
ميشود .وي افزود :شــهرداري حدود 4هزار ميليارد ريال به
مردم بدهي دارد و تالش ميشود تا مبلغ 600ميليارد ريال
از اين بدهي در بودجه سال 80پيشبيني و پرداخت شود.

دو نصيحت كنمت ،بشنو و صد گنج ببر

از د ِر عيش درآ و به ر ِه عيب مپوي

روي جانان طلبي ،آينه را قابل ساز!
ور نه هرگز گل و نسرين ندمد ز آهن و روي

پژوهشگر توسعه پايدار

افراد در شــغلهاي مختلف تحتتأثير عادتهاي
شــغلي قرار ميگيرند و دچــار رفتارهاي
فيزيكي خاصي ميشوند .ماندگاري كرونا
و تأثير زياد آن بر روي اقتصاد نيز افراد را به
چارهجويي طلبيده ،بهگونهاي كه هركسي در حرفه و مهارت
خود با ايجاد فضاي خالقانه ،كسبوكارش را به سمت فضاي
مجازي سوق داده است .همچنين رفتارهاي شغلي نسبت به
گذشته تغيير كرده و همه كساني كه با رايانه  ،تبلت و موبايل،
كارشان را پيش ميبرند عادتهاي مشــترك زيادي دارند.
از اينرو كســبوكارهاي اينترنتي نسبت به كارهاي سنتي
جهان مدرن
مزايايي دارد كه در بحبوحه انــواع پاندميهاي
ِ
امروز قابل توجه است .صرفهجويي در زمان براي عدمحضور
در ترافيك شهر ،نخســتين و برترين مزيت فردي و جمعي
بهحساب ميآيد .صرفهجويي در انرژي ،سود ديگر اين گونه
كسبوكارهاست .هزينههاي پايين راهاندازي شغل نسبت به
كسبوكار سنتي مزيت ديگر محسوب ميشود .اين در حالي
است كه اغلب اين كســبوكارها از فضاي رايگان در منزل يا
انباري و حتي گاراژ خانه آغاز شده و هزينههاي انرژي و اجاره
و انواع قبوض ،فرد را در آغاز كار در آستانه ورشكستگي قرار
نميدهد .از سوي ديگر مفاهيم برخي شغلها نيز در دست
دگرديســي قرار گرفتهاند .همچنين ايجــاد فاصلهگذاري
فيزيكي بين افراد بهعنوان يك اصل در رعايت بهداشــت،
همه فنون بازاريابي پيشــين را زير ســؤال برده و روشهاي
نويني را جايگزين كرده اســت .شــايد بهزودي آكادميها و
مؤسسات آموزشــي در حوزه آموزش مهارتهاي مختلف،
بيشتر كاركرد مفاهيم درسي خود را از دست بدهند؛ بنابراين
بايد به فكر شناسايي و جايگزيني آن موارد باشند .بههرحال
دنياي پساكرونا هرگز شبيه قبل نخواهد شد و زيستگاه بعدي
كسبوكارها ،فضاي مجازي خواهد بود.
مشــكل روشهاي درآمدي آينده ،كاهش
شايد بزرگترين
ِ
شديد روابط اجتماعي باشد كه ميتواند بهگونه بشر آسيبهاي
جدي وارد كند .گرچه دنياي امروز ســرمايه و دارايي و پول،
نقشهاي اساســي دارند و شــاخص مهمی در ارزيابي افراد
و جوامع محســوب ميشود ،اما بزرگترين ســرمايه منابع
انساني است كه در اين برهه اگر كارشناسان و صاحبنظران
براي ادامه زيست اجتماعي راهكاري پيدا نكنند،بسياري از
انسانها در معرض افســردگي قرار ميگيرند .انسان هر قدر
درآمد داشته باشد و كســبوكارش پررونق باشد ،اگر فاقد
روابط اجتماعي باشد از زيســتن اش لذت نميبرد و چه بسا
براي خود و جامعهاش خطرآفرين شود .براي نمونه شهروندان
اسكانديناوي كه ســطح رفاه مطلوبي دارند ،بهخاطر شرايط
زيستي و كمبود روابط اجتماعي ،مدام در معرض افسردگي
قرار دارنــد و دولتمردان و تصميمگيران آنــان ،اين مؤلفه را
بهعنوان شــاخص در همه برنامههاي توسعهايشان مدنظر
قرار دادهاند .در واقع حفظ و توســعه سرمايه اجتماعي را در
اولويت ســرمايههاي ديگر قرار دادهاند .خالصه كالم اينكه
با توسعه كســبوكارهاي آنالين هر روز شــغلهايي از بين
ميرود و عدهاي به جرگه بيكاران ميپيوندند .پرواضح است
که در اين كوچ بــزرگ مغازه به رايانه ،فقــط عدهاي معدود
موفق به كارآفريني ميشوند و اگر حمايت دولت و تشويق به
اشتغالزايي در بين جوانان رخ ندهد با سونامي نيروي غيرفعال
مواجه خواهيم شد.

وليكن درنميگيرد

توقف ناگهاني در الين سرعت

نمایی از تبریز سفیدپوش27 .استان کشور در روزهای گذشته دمای زیر صفر را تجربه کردند      .عكس :همشهري /مين ا نوعي

توپخانه؛نخستينگذرگاههايتهران

 ۲۸مرداد اين ميدان صحنه تظاهرات و ميتينگ نيروهاي مخالف شاه
و هواداران مصدق بود .در همين روزها بود كه تنديس رضاخان در اين
ميدان ( ۲۶مرداد  )۱۳۳۲برانداخته شد .در روزهاي پس از خروج
محمدرضاشاه در جريان انقالب  ۱۳۵۷هم مردم در اين ميدان تجمع
كردند و تنديس شاه را به زير كشيدند.

محوطه وســيعي كه در فاصله خيابانهاي اميركبير ،ناصر خسرو،
الله زار ،فردوســي و باب همايون قرار گرفته ،درگذشــتههاي دور
به ميدان توپخانه شهرت داشــت و مركز تهران بهحساب ميآمد
و قسمتي از ارگ ســلطنتي بود .اين ميدان ســال ۱۲۸۴هجري
قمري در دوره ناصرالدين شاه و به دســتور اميركبير ساخته شد و
ســاختمانهاي اطراف آن بارها تخريب و نوســازي شدند .ميدان
توپخانه از گذشتههاي دور مركز حملونقل و ترافيك شهر تهران و
همچنين محل گردهماييهاي اعتراضي و اعدام برخي از محكومان
نامي بود .وقتي اميركبير دســتور ســاخت ميدان را داد ،كارهاي
ابتدايي در بيابان شمالي ميدان توپخانه قديم (ميدان ارگ كنوني)
آغاز شد .البته پيش از آن و از زمان فتحعليشاه ،اين بيابان به محل
استقرار توپها و توپچيها اختصاص داشت .معمار اين ميدان ،محمد
ابراهيمخان آذربايجاني (دايي كامرانميرزا) بود و كار ساخت ميدان

شــواهد تاريخي در تهران نشــان ميدهد كه ميدان توپخانه  3دوره
دگرگوني را پشت ســر گذاشــته اســت و در هريك از اين  3دوره،
ســاختمانها و بناهاي آن تخريب و ســاختمانهاي تازهاي به جاي
آنها بر پا شده است .با وجود اين ،ســيماي تاريخي اين ميدان با بناي
تلگرافخانه كه معماري آن مشابه ميدان حسنآباد تهران است ،بيش
از ســيماي ديگر دورهها در يادها مانده اســت .ميدان توپخانه از بدو
احداث ،مركزي براي تجمع ،آتش بازي ،مشق و رژه نظامي و همچنين
اعدام محكومان بودهاســت .برخي بر اين باورند كه طراح ميدان در
هنگام طراحي آن به ميدان نقشجهان اصفهان نيز نظر داشتهاست.
در اوايل احداث ميدان ،چند عراده توپ غنيمتي شاه عباس صفوي از
پرتغاليهاي جزيره هرمز در آن قرار داده شده بود .همچنين توپي به
نام توپ مرواريد كه از ساختههاي دوران فتحعليشاه بود در ميدان به
نمايش گذاشته شده بود.

طهران قديم

توپهاي غنيمتي شاه عباس

10سال به درازا كشيد و سال ۱۲۹۴قمري به دستور اعتمادالسلطنه
پايان گرفت .توپخانه از نخســتين گذرگاههاي تهران اســت كه
سنگفرش و بعدها آسفالت شدهاست.
اتفاقات تاريخي

در دوره مشــروطه اين ميدان بهدليل نزديكي به ارگ سلطنتي و
نيز ميدان بهارســتان بارها محل تجمع مخالفان مشروطه بود .از
مهمترين اعدامهاي صورت گرفته در اين ميدان ميتوان به اعدام
شيخ فضلاهللنوري ،نايب حسين كاشي و اصغر قاتل اشاره كرد .در
سالهاي ملي شدن صنعت نفت هم راهپيماييها و گردهماييهاي
بسياري در اين ميدان انجام ميشد .در روزهاي نزديك به كودتاي

رويدادهاي فرهنگي و هنري

ويترين

تمديد نمايشگاه كامبيز درمبخش

حقايق نهان ،دروغهاي عيان

نمايشــگاه آثار كامبيز درمبخش ،هنرمن ِد
كارتونيست كه قرار بود پنجشنبه و جمعه
(دوم و سوم بهمن ماه) بهصورت حضوري
امكان بازديد داشــته باشــد ،بهمدت يك
هفته تمديد شد .پونه ندايي ،مدير گالري هو
گفت كه نمايشگاه كامبيز درم بخش بهدليل
اســتقبال مخاطبان و عالقهمندان بهمدت
يك هفته تمديد شده است .ندايي با تأكيد بر رعايت اصول بهداشــتي و فاصله فيزيكي گفت :اين
نمايشگاه تا جمعه (۱۰بهمن ماه) از ساعت  ۱۷تا  ۱۹برقرار است .گالري هو در خيابان نجاتاللهي
جنوبي ،كوچه خسرو ،نبش پرويزي ،پالك  ۲واقع شده است.

«حقايق نهان ،دروغهاي عيان» با زير عنوان «پيامدهاي اجتماعي
تحريف ترجيح» نوشــته تيمور كوران را حامد بهشتي به فارسي
برگردانده كه به تازگي از سوي نشــر روزنه به چاپ رسيده است.
اين كتاب ريشــهها ،نحوه عمل و پيامدهاي مهــم پديدهاي را
بررسي ميكند كه از بدو شكلگيري جوامع انساني با بشر همراه
بوده است؛ هرچند امروزه ،بهسبب انقالب ارتباطات و دسترسي
همگاني به رسانههاي جمعي و اخبار در سراســر جهان ،اين پديده توجهات بيشتري را
بهخود معطوف ميكند؛ پديدهاي كه از كوچكترين واحدهاي تجمع انســاني در سطح
خانواده و گروههاي دوستي تا بزرگترين آنها در سطح جامعه سياسي قابل ردگيري است:
تحريف ترجيحات .تيمور كوران ،دانشمند تركيهاي – آمريكايي ،در اين اثر تالش ميكند
تا با بهرهگيري از رويكردي ميانرشتهاي و با بهكارگيري فنون و روشهاي تحقيق برآمده
از روانشناسي ،اقتصاد و سياست ،دريابد چه انگيزهها و مشوقهايي موجب ميشوند افراد
ترجيحات شان را در بسياري از موارد نادرست يا حتي وارونه ،بازنمايي كنند و از آن مهمتر
اثر چنين عملي بر شكلگيري ،ماندگاري و تغيير ناگهاني ساختارهاي كالن اجتماعي
و سياسي چيست .ظاهرا ً پاسخ به پرســش اول ،عليالخصوص براي شهرونداني كه ذيل
ساختارهاي سركوبگر سياسي (همچون ديكتاتوريهاي كمونيستي در اروپاي شرقي)
زندگي ميكنند ،يا براي خواننده آشنا با اين قبيل ساختارها چندان سخت بهنظر نميرسد.
آنچه تيمور كوران در اين اثر ارائه ميكند ،بيان مفصل و منسجم تالشهاي فكري است كه
نويسنده قب ً
ال بهصورت پراكنده در قالب چندين مقاله مهم نوشته است؛ مقاالتي كه علل
ماهوي پيشبينيناپذيري انقالبها و خصوصاً شگفتي حاصل از انقالبهاي ناگهاني در
اروپاي شرقي در اواخر دهه ،۱۹۸۰در آنها بررسي شده بود.
كتاب حاضر در ۴۷۹صفحه رقعي با جلد نرم و قيمت ۸۸۵۰۰تومان روانه كتابفروشيها
شده است.

آغاز درسگفتارهايي درباره بوعلي سينا
مركز فرهنگي شهر كتاب از چهارشنبه هشتم
بهمن ســاعت  ۱۱صبــح درس گفتارهايي
درباره ابن ســينا را آغاز ميكند كه هر هفته
چهارشــنبهها ادامه دارد .نخستين نشست
از مجموعه درسگفتارهايــي درباره بوعلي
ســينا با حضور رضا داورياردكاني ،حسين
معصوميهمداني و محمدجواد اســماعيلي
بهصورت مجازي برگزار ميشود .عالقهمندان
ميتوانند اين درس گفتار را از اينســتاگرام مركز فرهنگي شهركتاب به نشاني  ketabofarhangو
تلگرام اين مركز به نشاني  bookcityccپيگيري كنند.

برخــي رفتارهــاي رانندههــا ،فقــط از يك فرد
غیرعادی و غیرمتعادل بر ميآيد .مثال نويســنده
دست فرمان
اين ســتون شــخصا خودرویي را ديده اســت كه
در الين ســرعت با ســرعت 80كيلومتر در حال
حميد ضياييپرور
حركــت بوده ،امــا ناگهــان روي ترمــز زده و در
روزنامهنگار
همان الين توقف و ايســت كامل كرده است .بعد
مشخص شــده كه راننده در حال بگو مگو ودعوا با سرنشــين خودرو است كه
احتماال همســر او بوده! اينگونه رفتارهــاي جنون آميز ميتواند به كشــته و
مجروح شدن شهروندان و خســارت ســنگين به خودروهاي آنها منجر شود.
كاش عالوه بر معاينه چشــم ،از برخي رانندهها ،تست سالمت رواني نيز گرفته
شود.

فضاي مجازي
توصیههایی برای زندگی

طي چند روز گذشــته مطالب زيادي درباره خودكشــي و حواشي آن در فضاي
مجازي منتشر شد.
در اينباره برخي روانشناســان و صاحبنظران درباره داليل خودكشي و نحوه
جلوگيري از اين اقدام از سوي شخص و اشخاص اطرافِ كسي كه قصد خودكشي
دارد ،مطالب متعددي نوشتند.
برخي كاربران هم در اينباره نظرات مختلفي داده اند :مريم طالشي روزنامهنگار:
«طبق اعالم انجمن پيشگيري از خودكشــي ،فقط  ١٠دقيقه صحبت كردن با
فردي كه قصد خودكشي دارد ،ميتواند او را از تصميمش منصرف كند .خودكشي
انتخاب نيست».
كاربري ديگر نوشــت «:براي آنهايي كه ميخواهند خودكشــي كنند فقط يك
كالم حرف دارم .اگر ميتوانيد ،خودكشــي نكنيد .همه كساني را كه دوستتان
دارند تا ابد اذيت خواهيد كرد .هرگز ديگر مانند قبل از خودكشــي شما ،زندگي
نخواهند كرد».

طرح بزرگمهر بر
ديوار سازمان نظام
پزشكي
بزرگمهر حسين پور ،با
انتشار اين عكس نوشت:
«نميتوانم خوشحاليام
را ابراز نكنم كه طرحي
كه به جامع ه پزشكي و
كادر درمان تقديم كرده
بودم ،امروز بر ديوار
سازمان نظام پزشكي
ايران جاي گرفت.

ورزش

ماتم ابدي بسكتبال
مرگ نابهنگام آيديننيكخواه بهرامي،
قهرماني ایران را
زير سايه ماتم فرو برد

جواد نصرتي ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
بسكتبال تازه طعم شيرين قهرماني را چشــيده بود ،اما مرگ ،بر هر طعمي چيره ميشود؛ مرگ
نابهنگام آيدين نيكخواه بهرامي ،ستاره تيم قهرمان ايران ،براي هميشه بسكتبال ايران را داغدار كرد.
آيدين يكي از برجستهترين اعضاي نسل طاليي بسكتبال ايران ،چندماه پيش از سانحه مرگبار در
مسير نوشهر ،ستاره تيم ملي ايران در جام ملتهاي آسيا در ژاپن بود .او در كنار برادرش صمد ،مهدي
كامراني ،اوشين ساهاكيان ،حامد آفاق و البته حامد حدادي ،تيم ملي ايران را براي نخستين بار
قهرمان آسيا كردند و بعد از 60سال سهميه المپيك را گرفتند .اين شروع درخشش نسل طاليي
بسكتبال ايران بود كه توانست سه دوره قهرمان آسيا شود و در المپيك و جام جهاني به ميدان
برود .ليگ ايران هم با حضور اين ستارهها و به پشتوانه قهرمانيهاي متعدد ايران ،سر و شكل
حرفهايتر و جديتري پيدا كرد و باشگاههاي ايراني با درخشش بازيكنان خود ،بارها قهرمان

یادداشتاول

نبرد اروند

خليجفارس؛صحنهاصليوهميشگيبرخوردهاي
ايرانبابيگانگان
مرتضی برکتی �����������������������������������������������

گزارشیک

گزارشدو

مهمانانانگليسی

روز عزاي عمومي شعر

سياستمدار

قيصر امينپور در هشتم آبان  1386زندگي را بدرود گفت

15تفنگدارانگليسي
در خليجفارس بازداشت شدند

عکس :ایرنا

عکس :همشهری -امير رستمي

عليرضا احمدي �������������������������������������������������
فشــارهاي جهاني بــراي كشــيدن ترمــز برنامه
هســتهاي ايران كه در نيمــه دوم ســال1385و با
صدور قطعنامههاي شــوراي امنيت ســازمان ملل،
وارد فاز جديدي شــده بود ،از همان آغازسال1386
بيوقفه ادامه يافت و بهنظر ميرسيد طرفهاي غربي
توانســتهاند در اين حوزه تاحدودي روسيه و چين را
هم با خود همراه كنند .با وجود اين در ايران حاكميت
قصد داشت با يكپارچگي بيشتري در زمينه پيشبرد
فعاليتهاي هســتهاي عمل كند و در ادامه اين راه
مصمم بود؛  1386هم از سوي رهبرمعظم انقالب با
عنوان سال «اتحاد ملي و انسجام اسالمي» نامگذاري
شد تا نقشه راهي باشد براي تصميمسازان كشور.
همانگونه كه پيشبيني ميشد ،سال سختي در انتظار
ايران بود؛ هنوز دو سه روزي از تعطيالت نوروزي سپري
نشده بود كه يك «بمب خبري» در خليجفارس منفجر
شد .در سومين روز فروردينماه (23مارس،)2007
وزارتدفاع انگليس در بيانيهاي از بازداشت 15تفنگدار
دريايي اين كشــور در آبهاي خليجفارس خبرداد.
اين بيانيه ادعا ميكرد اين نيروها در راستاي اجراي
ي امنيت باهــدف حمايت از
قطعنامه 1723شــورا 
دولت عراق مشغول بازرسي از يك كشتي تجاري در
آبهاي ساحلي عراق بودهاند كه كشتيهاي ايراني
آنها را محاصره و به ســوي آبهاي سرزميني خود
هدايت كردهاند .با انتشار اين خبر كه بازتاب جهاني
وسيعي هم داشت ،در نخستين اقدام وزارت خارجه
انگليس ســفير جمهورياســامي ايران را احضار و
درخواست كرد تفنگداران انگليسي فورا آزاد شوند و
تجهيزات همراه آنها نيز رفع توقيف شود .فرداي آن روز
وزارت امورخارجه انگليس بار ديگر سفير كشورمان در
لندن را فراخواند و درخواستهاي قبلي را تكرار كرد.
درمقابل وزارت امورخارجه ايران هم گيت اسميت،
كاردار ســفارت انگليس در تهران را در غياب سفير
اين كشور ،احضار و نسبت به ورود غيرقانوني نظاميان
نيروي دريايي انگليس به آبهاي سرزميني ايران در
اروندرود شديدا اعتراض كرد .پس از اين ديدار سفير
انگليس نيز به وزارت امورخارجه ايران احضار شــد
و مورد اعتراض شــديد قرارگرفت و سيد محمدعلي
حســيني ،ســخنگوي وزارت امورخارجه ايران هم
ورود غيرقانوني و مداخلهجويانه نيروهاي انگليسي
به آبهاي ســرزميني جمهوري اسالمي را «اقدامي
مشكوك» و «برخالف مقررات و حقوق بينالملل»
دانست و آن را بهشدت محكوم كرد.
در شرايطي كه برخي كشــورهاي ثالث مانند عراق
و تركيه اعالم كردند همه تــاش خود را براي يافتن
راهحل مســالمتآميز براي رفع اين مشــكل بهكار
ميگيرند ،واكنشهاي جهاني به بازداشــت ملوانان
انگليسي ادامه يافت؛ كاندوليزا رايس ،وزير امورخارجه
اياالتمتحده آمريكا كه در خاورميانه حضور داشت،
خواستار آزادي فوري نظاميان انگليسي از سوي ايران
شد و تأكيد كرد «واشنگتن اوضاع را از نزديك زيرنظر
دارد» و «فرانك والتر اشتاينماير» وزير امورخارجه
آلمان كه رياست دورهاي اتحاديه اروپا را برعهده داشت
هم خواستار آزادي فوري سربازان انگليسي شد .اينها
در شرايطي بود كه ايران از وجود مدارك مستدل مبني
بر تجاوز تفنگداران انگليسي به آبهاي سرزمينياش
خبر ميداد و مســئوالن ســتاد كل نيروهاي مسلح
نيز اعالم ميكردند انگليســيها به تجاوز به آبهاي
جمهوري اســامي ايران اعتراف كردهاند .شــبكه
العالم هم اظهارات ليدينگ سيمن في ترني ،نظامي
زن انگليسي دستگيرشــده را پخش كرد كه از اقدام
تجاوزكارانه نظاميان انگليســي ابراز تأسف ميكرد.
او همچنين تأكيد كرد در مدت بازداشــت ،برخورد
خشني با آنها انجام نشــده و ايرانيها رفتار صميمي
و مهماننوازانهاي با آنها داشــتهاند .چند روز بعد هم
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يكي ديگر از نظاميان انگليســي اظهارات مشابهي را
تكرار كرد .در اين ميان با وجود جنجالهاي رسانهاي
كه انگليسيها برپا كرده بودند و به بررسيهاي فني و
كارشناسي تن نميدادند و حاضر نميشدند اطالعات
موجود درباره اينكه نظاميان آنها در 6نقطه به آبهاي
مرزي ايران تجــاوز كردهاند را بررســي كنند ،موج
جهاني مورد انتظار آنان نيز محقق نشد؛ اروپاييها،
آمريكا و شوراي امنيت جز مطرح كردن درخواست
آزادي ملوانان انگليســي ،همراهي بيشتري نكردند
و بهنظر ميرسيد دست بريتانيا براي انجام اقدامات
گستردهتر ،بهشدت بسته است .برهمين اساس هم
بود كه پس از فروكش كردن تدريجي تب تحوالت،
دولت انگليس نامهاي به ايران داد كه ديگر نظاميان
آنها به آبهاي ســرزميني جمهورياسالمي تجاوز
نخواهند كرد؛ نامهاي كه اگرچه در آن مقطع ســبب
شد ماجرا ختم به خير شــود و نظاميان انگليسي در
16فروردينماه بهمناسبت ميالد پيامبراكرم(ص) و
پس از ديدار با محمود احمدينژاد و دريافت هدايايي
آزاد شوند ،اما حاشيههاي آن بار ديگر در سال 1388و
در كوران رقابتهاي انتخاباتي حاشيهساز شد .ماجراي
نامه توني بلــر به رئيسجمهور ايــران ،از بحثهاي
جنجالي مطرحشده در مناظره معروف احمدينژاد و
ميرحسينموسوي در خرداد 1388بود كه احمدينژاد
ادعا كرد نخستوزير انگلستان درآن نامه ،هم از ايران
بهدليل تجاوز ملوانانشان به آبهاي ايران عذرخواهي
كرده و هم اعالم كرده سياستهاي انگليس در برابر
ايران عوض ميشود .طرح اين موضوع تكذيب سفارت
انگلســتان در تهران را بهدنبال داشــت و درپي آن
متن كامل نامه مذكور در رســانههاي ايران منتشر
شد كه نشــان ميداد بريتانيا با تكرار ادعاهاي قبلي
درباره مأموريت ملوانان انگليسي ،به ايران اطمينان
داده است از تكرار چنين وقايعي جلوگيري ميكند.
بازداشت تفنگداران انگليســي در سوم فروردينماه
در شــرايطي بر پيچيدگي اوضــاع ميافزود كه يك
روز پــس از آن4( ،فروردينمــاه24 /مارس)2007
شوراي امنيت سازمانملل به اتفاق آرا (15عضو دائم
و غيردائم) قطعنامه 1747را عليه ايران تصويب كرد.
در اين قطعنامه از همه كشورهاي جهان خواسته شد
فعاليت خود با شركتهاي ايراني را كه در زمينه انرژي
هســتهاي فعاليت دارند ،محــدود كنند .ممنوعيت
صادرات و واردات سالحهاي ســنگين به ايران نيز از
ديگر موارد مندرج دراين قطعنامــه بود .همچنين
شوراي امنيت 60روز به ايران مهلت داد با تبعيت از اين
قطعنامه و درخواستهاي قطعنامه  1737كه پيش از
آن تصويب شده بود ،به فعاليتهاي «حساس اتمي»
خود ،ازجمله غنيسازي اورانيوم پايان دهد .قطعنامه
شورايامنيت توقفي در فعاليتهاي هستهاي ايران
ايجاد نكرد و نخســتين محموله سوخت هستهاي
نيروگاه بوشهر از 26آذرماه تا 8بهمن در 8مرحله وارد
اين نيروگاه شد و راهاندازي آن را وارد مرحله جديدي
كرد .اين در حالي بود كه بــروز برخي ناهماهنگيها
ميان دولت و شــورايعالي امنيت ملي كه پيگيري
پرونده هســتهاي را برعهده داشــت ،به جايگزيني
ســعيد جليلي با علي الريجانــي در مهرماه1386
منجر شــد و رويكرد ايران هم به سياست تهاجمي و
«تقابل بازدارنده» تغيير مســير داد .درنهايت صدور
قطعنامه 1803شــورا 
ي امنيت ،آخريــن تحول در
پرونده هستهاي ايران در سال 1386بود؛ قطعنامهاي
كه توســط فرانسه و انگلستان پيشــنهاد شد ه بود و
حدود 10ماه پساز قطعنامه ،1747در 13اسفندماه
ي مثبت اعضاي شــوراي
(3مــارس )2008با 14رأ 
ك رأي ممتنع ونزوئال
امنيت سازمانملل در مقابل ي 
به تصويب رسيد و ذيل فصل هفتم منشور مللمتحد،
خواســتار توقف غنيســازي اورانيوم از سوي ايران
ميشد.
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قيصر امينپور نمونهاي نادر در شعر امروز به شمار ميرود.
بعيد است شاعري باشد كه مثل او نمونههاي درخشاني ،از
رباعي ،غزل و مثنوي گرفته تا شــعر نيمايي و آزاد ،از شعر
مذهبي و شعر جنگ گرفته تا شــعرهاي زندگي روزمره،
از پژوهشهاي دانشگاهي گرفته تا شــعر و نثر كودكان و
نوجوانان و ...از خود بهجا گذاشته باشد.
قيصر امينپور از نسل شاعران انقالب اسالمي است .كار خود
را از حوزه انديشه و هنر (حوزه هنري) آغاز ميكند .سالها
ستاره شاعران نسل انقالب است .اما چنانكه پيشتر (هنگام
بحث درباره «آينههاي ناگهان» در ســال )1372گذشت
استفاده او از نشــانههاي شعر انقالب اســامي بهگونهاي
نيست كه شعرها را بدون آگاهي از آنها نتوان خواند .لذا هم
دوستداران شاعران نســل انقالب همواره مخاطبان شعر او
بودهاند و هم شعر او فارغ از گفتمان شعر انقالب اسالمي دوام
ميآورد و خوانندگان بسيار ديگري به خيل دوستداران شعر او
اضافه ميشوند .اقبال عمومي به شعر او سبب ميشود بسياري
از شاعراني كه پس از تسلط گفتمان ادبيات انقالب اسالمي به
شاعران جريان روشنفكري مشهور ميشوند نيز شعرهاي او را
بخوانند و كمكم به گزيدهها و جنگهاي آنها نيز راه پيدا كند
و تنها نماينده شاعران نسل انقالب در آنجا باشد.
كمتر شاعري است كه به اندازه قيصر امينپور اقبال خاص
و عام يافته باشد .شعر او اغلب جايي ميان پسند مخاطبان
حرفهاي شعر و ســليقه عموم مخاطبان ايســتاده است.
نه آنقدر مســتقيم و بياتفاق است كه شــعر عامهپسند
محسوب شــود ،نه آنقدر دشوار اســت كه فقط مختص
مخاطبان حرفهاي شــعر باشد .درخشــانترين شعرهاي
او اقبال طيفهــاي گوناگون مخاطبان شــعر را به همراه
داشته است ،مثل شــعرهاي نيمايي و شماري از غزلهاي
«آينههاي ناگهان» كه كمال شاعري اوست يا غزلي كه در
آغاز نوشته آمده و از ارجمندترين نمونههاي غزل امروز به
شمار ميرود .البته كه او گاهي مثل بعضي شعرهاي آخرش
به عامهپسندي ميل ميكند ،اما در معموليترين شعرهاي
خود هم معيارهاي شــاعري را رعايــت ميكند و همواره
چيزهايي از كشفهاي شــاعرانه و ارائههاي ادبي و فنون
شاعري و ...دارد.
در ميان انبوه ترانهســرايان 30-40ســال اخير ترانههاي
كمتر كســي به اندازه قيصر امينپور عمومي شده است.
ترانههاي قيصر امينپور ،مثل شعرهاي او ،درنهايت سادگي
و شكل طبيعي زبان شــكل ميگيرند .او نه ترانه را به نفع
موســيقي تقليل ميدهد ،نه شــاعرانگي ترانه را فروگذار
ميكند .ترانههاي او نمونههايــي معيار از ترانه امروزند كه
نه در زبان ساختارشكني ميكنند و نه هنجارهاي عمومي
را ميشكنند .مجموعه ترانههاي «نيلوفرانه» و شماري از
ترانههاي ديگر او مثل آنچه ناصر عبداللهي و محمد اصفهاني

خستهام از آرزوها ،آرزوهاي شعاري
شوق پرواز مجازي ،بالهاي استعاري
لحظههاي كاغذي را ،روز و شب تكراركردن
خاطرات بايگاني ،زندگيهاي اداري
آفتاب زرد و غمگين ،پلههاي رو به پايين
سقفهاي سرد و سنگين ،آسمانهاي اجاري
با نگاهي سرشكسته ،چشمهايي پينه بسته
خسته از درهاي بسته ،خسته از چشم انتظاري
صندليهاي خميده ،ميزهاي صف كشيده
خندههاي لب پريده ،گريههاي اختياري
عصر جدولهاي خالي ،پاركهاي اين حوالي
پرسههاي بيخيالي ،نيمكتهاي خماري
رونوشت روزها را ،روي هم سنجاق كردم:
شنبههاي بيپناهي ،جمعههاي بيقراري
عاقبت پروندهام را ،با غبار آرزوها
خاك خواهد بست روزي ،باد خواهد برد باري
روي ميز خالي من ،صفحه باز حوادث
در ستون تسليتها ،نامي از ما يادگاري
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خواندهاند هنوز ،هم الگوي ترانهســرايي و هم نمونه اقبال
عمومي به ترانه بهشمار ميروند.
قيصر امينپور معلم شاعران بســياري بوده است ،چه در
سالهاي سروش جوان كه شعر شاعران نوجواني را ويرايش
ميكرد و بعدها بســياري از آنها شاعران بزرگ و برومندي
شــدند ،چه ســالهاي پيشتر كه در هفتهنامه ســروش
مسئوليت صفحه شــعر را بهعهده داشت ،چه در سالهاي
بعدتر كه در دانشگاه معلم ادبيات بود ،چه در همه سالهايي
كه در دفتر شعر جوان و خانه شاعران انبوه شاعران از حضور
معلمانه او بهره ميبردند.
پس از ســالهاي دهه 70وجهه دانشگاهي قيصر امينپور
جلوه بيشتري پيدا ميكند و او دكتر قيصر امينپور ميشود
كه استاد دانشــكده ادبيات دانشــگاه تهران است و تأييد
استاد-شــاعراني مثل دكتر محمدرضا شــفيعي كدكني
و دكتر مظاهر مصفا و ديگران را نيز پشــت سر خود دارد.
موقعيت دانشگاهي قيصر امينپور در تثبيت جايگاه شعر او،
خاصه در ميان دانشگاهيان ،تأثير بسيار دارد .ناگفته نماند
هرچه وجهه دانشگاهي قيصر امينپور پررنگتر ميشود،
شعر او محافظهكارتر ميشود.
مجموعه اين ويژگيها قيصر امينپور را به شخصيتي يگانه
در شعر امروز تبديل ميكند .كدام شاعر است كه نمونههايي
درخشان از غزل و رباعي و شعر نيمايي و آزاد و شعر نوجوان
در كارنامه داشته باشد و در عين حال استاد ادبيات دانشگاه
تهران و عضو فرهنگســتان زبان و ادب فارســي و سردبير
ســروش نوجوان و معلم بسياري از شــاعران بوده باشد؟
هركدام از ويژگيهاي منحصربهفرد او طيفي از دوستداران
و طرفداران را براي او به ارمغان ميآورد.
او پس از تصادف مرگبار در ســال 1378چند ســالي را با
بيماري دســتوپنجه نرم ميكند و جسم دردمند خود را
از خانه شاعران به دانشــگاه تهران و از سروش نوجوان به
فرهنگستان ميكشاند و سرانجام در هشتم آبان  ،1386در
چهلوهشتسالگي ،مرگ را در آغوش ميگيرد.
روز درگذشت قيصر امينپور روز عزاي عمومي شعر است.
جميعت انبوهي از طيفهاي گوناگون دوســتداران قيصر
امينپور در تشــييع او شــركت ميكنند و پيكر او پس از
تشييعي شكوهمند در خانه شــاعران و دانشگاه تهران به
زادگاهش گتوند ميرود و آنجا آرام ميگيرد .اما اين پايان
ماجرا نيست .سوگواريها تا روزها و هفتهها بعد ادامه دارد
و برنامههاي بسياري در شهرهاي كوچك و بزرگ ايران به
مناسبت درگذشت او برگزار ميشود .شمار برنامهها آنقدر
زياد اســت كه حتي بعيدترين آدمها درباره شعر او سخن
ميگويند .درگذشت هيچ شــاعري در تاريخ شعر امروز به
عزاي عمومي تبديل نشده است و بعيد است آنچه در سوگ
او اتفاق افتاده ،در سوگ شاعري ديگري تكرار شود.

عکس :همشهری -جواد گلزار

ابتداي ســال 1386با يك خبر و تصوير متفاوت براي
مردم ايران و البته جهان آغاز شــد؛ عدهاي ســرباز
بريتانيايي با دستاني روي سر ،در ساحل ايران پشت
سر هم ايســتاده بودند و نيروهايي از سپاه پاسدران
انقالب اســامي ايران آنها را هدايــت ميكردند.
عراق چند سالي ميشد كه به اشغال نيروهاي متحد
آمريكا و انگليس درآمده بود و بريتانياييها كه بهطور
سنتي و تاريخي جنوب عراق را بيشتر دوست دارند
و در دوره استعمار ،سالها در بصره مستقر بودند ،در
عراق پس از صدام نيز كنترل اين بخش را در دســت
گرفتند و نيروهاي آنها در اروند و دهانه خليجفارس
گشتزني داشتند ،اما اينبار در شرايطي متفاوت ،توسط
گشتيهاي دريايي سپاه دســتگير شدند15 .افسر و
سرباز بهمدت 13روز در بازداشــت ايران بودند .اين
نخستين بار بود كه ايران توانست در منازعات تاريخي
ميان خود و بريتانيا  -حداقل در 200ســال اخير كه از
حضور ناوگان دريايي انگليس در آبهاي خليجفارس
ميگذرد  -اينگونه برنده يك نبرد يا نمايش دريايي
باشد .بريتانيا در ابتداي حكومت زنديه و بعدها در عهد
قاجار توانست جاي پايي براي خودش در خليجفارس
بيابد .ســرگرم بودن ايران در جنگ ايران و روس در
شمال كشور فضاي حضور بريتانيا در خلیج فارس را
ايجاد كرد ،ضمن اينكه ايران از نظر حكومت مركزي در
ضعف و عسرت بهسر ميبرد و از سوي ديگر با بريتانيا
نيز عهدنامههاي دوستي و مودتآميزي داشت تا در
بزنگاههايي مثل همان جنــگ ايران و روس ،از دولت
ايران حمايت كند .اما بريتانيا بهتازگي به هند رسيده
بود و مست از قدرت و ثروت هندوستان ،سعي ميكرد
كه سواحل نزديك به هند را نيز براي تجارت خود ،امن
و همراه سازد .از اينرو ناوگان دريايي خود را در درياي
هند ،درياي عمان و خليجفارس گســترش داد .بهانه
بريتانيا در اين لشگركشي و گاه ايجاد پايگاههاي نظامي
در سواحل جنوبي ايران ،مقابله با حمله دزدان دريايي
و مبارزه با بردهفروشــي عنوان ميشد؛ مسئلهاي كه
باعث شد در زمان اميركبير عهدنامهاي ميان ايران و
بريتانيابرايحضورنظاميورسميتدادنبهكشتيهاي
جنگي بريتانيا در خليجفارس منعقد شود .اين عهدنامه
شرايطي ايجاد كرد كه براي سالهاي متمادي بريتانيا
در سواحل جنوبي ايران پايگاه نظامي ،داير و با سران
قبايل و همچنين حكمرانان محلــي ،عهدنامههاي
دوســتي و همكاري امضا كند و حتي در برخي موارد
آنها را تحتالحمايه خود بخواند .اين در زماني بودكه
دولت قاجار اهميتي براي جنوب ايران و آنچه در آنجا
ميگذشت قائل نبود .بر همين اساس بريتانيا حضور
خود در بحرين را كه بخشي از خاك ايران بود با همكاري
حاكم محلي آنجا گســترش داد و كار به جايي رسيد
كه با او پيمان دوستي نوشت و حتي برايش مستشار
نظامي و مالي گمارد؛ همين موضــوع زمينه جدايي
بحرين از ايران را در دهههاي بعدي قرن رقم زد .در تمام
اين سالها ايران و بريتانيا جز چند درگيري محدود،
رويارويي نظامي ديگري در خليجفارس نداشــتند؛
درگيريهايي كه عمدتا بهدليل نداشــتن امكانات با
شكست ايران مواجه ميشــد .در جنگ جهاني دوم،
بريتانيا به بنادر خرمشهر و آبادان حمله آورد و چند
ناو ايراني را غرق كرد .دريادار غالمعلي بايندر ،فرمانده
نيروهاي دريايي ايران در شهريور 1320در اين درگيري
و در خرمشهر به شهادت رسيد .در دهههاي بعد ،پس از
خروج بريتانيا از خليجفارس ،ايران كه حاال قدرت برتر
نظامي منطقه بود توانست با باالبردن توان لجستيكي
خود بر آبهاي خليجفارس اعمال حاكميت كند و بر
همين اساس توانست پس از سالها بر جزاير تنب بزرگ
و كوچك مسلط شود .بعد از پيروزي انقالب اسالمي
و وقوع جنگ تحميلي ،منطقه خليجفارس آوردگاه
نبردهاي كوچك و بزرگ ميان ايران و عراق و برخي
از بازيگران منطقهاي و فرامنطقهاي ازجمله آمريكا و
بريتانيا و منافع آنها شد .جنگ نفتكشها و به تبع آن
حمله به برخي از بنادر و سكوهاي نفتي كشورهايي مثل
كويت ،فضا را متنشج كرد و حضور ناوهاي آمريكايي و
انگليسي در اين آبها به بهانه حمايت از متحدانشان
بيشتر شد؛ حضوري كه با جنگ اول و دوم خليجفارس
شدت بيشتري يافت .در تمام اين مدت ايران از مرزهاي
دريايي خود حراست ميكرد تا اينكه در فروردين1386
براي نخستين بار در تاريخ نبردهاي دريايي ايران و غرب
در منطقه خليجفارس توانســت نيروهاي انگليسي كه
وارد آبهاي سرزميني ايران شده بودند را دستگير کند
و پيامي جدي به متجاوزان بدهد .اين تصوير چند سال بعد
با حضور نيروهاي آمريكايي تكرار شد؛ جايي كه با نمايش
قدرتيبسيارشديدتر،نيروهايآمريكاييكهواردآبهاي
سرزميني ايران شده بودند در دو نوبت دستگير شدند.

آسيا شدند .حدادي البته در اين نسل تنها نبود و استعدادهاي درخشان ديگري هم در كنار او بودند.
يكي از اين استعدادها ،آيدين بود .جوان رعناي تيم ملي ايران ،در همان بازيهاي آسيايي2007
در ژاپن در چند بازي ،امتيازآورترين بازيكن ايران بود و در بازي حياتي با قطر8 ،پرتاب سه امتيازي
موفق داشت و در مجموع 25امتياز كسب كرد تا اميدهاي ايران در مسابقهاي نزديك ،برنده باشند و
اميدهايش در اين تورنمنت زنده بماند .ايران در فينال اين بازيها ،برابر نسل طاليي تيم
لبنان به ميدان رفت و با درخشش حامد حدادي كه به قول بسكتباليها دابل-دابل
كرد (3امتياز و 10ريباند) ،برنده شد و به سلطه شرق آسيا در بسكتبال پايان داد .طعم
اين قهرماني اما 5ماه بعد در ديماه ماسيد؛ آيدين نيكخواه بهرامي كه بعد يك از بازي
در ليگ بسكتبال ،به سمت نوشهر حركت كرده بود ،در يك تصادف مرگبار ،جان خود
را در محدود نمكآبرود از دست داد و بسكتبال ايران را براي هميشه داغدار كرد.

حميدرضا محمدي �������������������
از آن دســت كارگزاراني بود
كه بر هر صندلــيای كه تكيه
زد و هر امضايي كه كرد ،منشــأ
اثر و ثمر بــود و البته از معدود
سياســتمداران پس از انقالب
كه چپ و راست ،اصال ح طلب و
اصولگرا بر ســامتش شهادت
ميدهنــد و آناني هم كه هرچه
بيشتر جوريدند ،كمتر يافتند.
احمد بورقاني فراهاني ،افزون بر
آنكه سياستمدار و روزنامهنگار
بود ،يك كتابخوان قهار و منتقد
كتاب فعال بود؛ وجهي از او كه
كمتر بررسي شده است.
او اگرچه نزديــك به دودهه،
صاحب مسئوليت هاي مهمي
بود ،اما هيچگاه كتاب از دستش
نمي افتاد و كــم پيش مي آمد
كتابي بخواند و تحشيهاي بر آن
نزند و نقد و نظري بر آن ننويسد.
هرآنچــه هم كه مينوشــت،
مقدمهاي خاطرهگونه داشت و به
گذشته زندگياش نقب ميزد.
جز اين ،او به شــهادت نوشته
خودش ،از شيفتگان ناصرخسرو
قبادياني بوده است؛ از سالهاي
دبيرستان كه نوشــتار «آواره
يمگان» را در كتاب «با كاروان
حله» ،شــاهكار عبدالحسين
زرين كوب خوانده بود تا وقتي
در دانشــگاه فردوسي مشهد،
دانشجوي جغرافيا شد.
جالب آنكه اعتــراف ميكند:
«از آن روز تا امروز [ ،]1385با
كاروان حله و با آواره يمگاناش
عصاي دستم در غالب نوشتنها
و گفتارهايم بوده است ...حداقل
در مدت چهارسال نمايندگي
مجلس شوراي اسالمي نطقي
ننوشتم و بيانيهاي آماده نكردم
و نامهاي فراهم نســاختم مگر
آنكه چشــمي به آواره يمگان
نينداختــه باشــم و نميدانم
بيشتر از روح بلند ناصرخسرو
قباديانــي جــان ميگرفتم و
ميگيرم ».و حتي تشــويق به
ناصرخسروخواني هم مي كند
كه به باور او «مي تواند زندگي
هر انســاني را كه براي خرد و
دانش اعتبار قائل است و باطل
را يكسره بي اعتبار مي شمارد،
متأثــر ســازد و انگيزهبخش
برداشــتن گا م هاي بلندتر و
محكمتر شود».
او در ماهنامه آيين ،بخش كتاب
را ايجاد كرد ،امــا عمر او و عمر
آن ،بيش از دو شــماره نشد و
البته همانها را شــايد بتوان،
پختهترين نوشتههايش دانست؛
نقدي بر «موسيقي آب گرم» اثر
چارلز بوكفسكي و «زبان مادري»
نوشته اگوتا كريستف.

سيد محمد حسين محمدي �������������������������������������
يكي از هفت مرجع تقليدي بود كه پــس از وفات آيتاهلل
اراكي در ســال 1373از جانب جامعه مدرسين بهعنوان
مرجع تقليد معرفي شــد .ســابقه فعاليتهــاي علمي و
سياسياش ولي به سالها قبل برميگشت .پدرش فاضل
قفقازي از مدافعان و حاميان مهاجرت آيتاهلل بروجردي به
قم بود .بعد از مهاجرت آيتاهلل بروجردي به قم نيز رياست
هيأت استفتایي آيتاهلل بروجردي را برعهده داشت و نماز

چهرهاول
مرجعيت برجسته

آيتاهلل محمد فاضل لنكراني
در زنده كردن ايام فاطميه نقش
بسزايي داشت

جماعت مسجد اعظم نيز با دســتور آيتاهلل بروجردي بر
عهده ايشان بود.
آيتاهلل محمد فاضل لنكراني از همــان ابتدا دروس حوزه
را نزد پدرش آغاز كرد و بعد از اتمام دوره ســطح در شمار
شــاگردان آيتاهلل بروجردي درآمد .او همچنين در درس
عالمه طباطبايي و امام خميني شركت ميکرد و دروسش را
با آيتاهلل سيدمصطفي خميني مباحثه ميكرد.
لنكراني عالوه بر علوم حوزوي در امور سياسي هم فعال بود.

او در دوران پهلوي4 ،ماه به بندرلنگه و حدود 2سال به يزد
تبعيد شد .در دوران پس از انقالب نيز يكي از اعضاي دوره
اول مجلس خبرگان رهبري بود و همچنين بهعنوان دبير
جامعه مدرســين حوزه علميه قم در آن مجموعه اشتغال
داشــت .فاضل لنكراني ازجمله مراجع تقليدي بود كه به
استقالل مالي حوزه از دولت معتقد بود .او تالش ميكرد تا
جاي ممكن اين استقالل مالي را حفظ كند.
پس از مطرحشــدن بحــث ورود زنان به ورزشــگاهها در

سال 1385از طرف دولت وقت ،نام آيتاهلل فاضل لنكراني
بهعنوان يكي از جديترين مخالفان اين طرح مطرح شد؛
او ازجمله مراجعي بود كــه ورود و اختالط زنان را با مردان
در ورزشــگاهها حرام اعالم كرد .آيتاهلل فاضل لنكراني در
ســال1386پس از طي يك دوره نســبتاً طوالني در سن
76سالگي درگذشــت اما آثار علمي تالشهاي مذهبي و
بهطور ويژه تالشهايي كه در جهت احياي مراسم فاطميه
انجام داد همچنان باقي است.
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گل آقا ميتازد

فکاهی

شروان اميرزاده �������������������������������������������������������

روي جلد ويژهنامه گلآقا ،براي نخســتين جشــنواره
فيلمهاي كمدي گل آقا ،آذر 1386

اقتصاد

بنزينسهميهبنديشد

سواريهاي شخصي 100ليتر در ماه ،موتورسيكلتها 30ليتر
عليرضا احمدي ������������������������������������������������������������������������������������������������������
ســهميهبندي بنزين را ميتوان مهمترين خبر اقتصادي سال1386دانست؛ از شامگاه
سيويكمين روز ارديبهشتماه ،كه وزارتخانههاي كشــور و نفت در اطالعيه مشتركي
اعالم كردند« :از ساعت 24امشب ،قيمت عرضه بنزين براساس قيمت مندرج در قانون
بودجه بهازاي هر ليتر 100تومان خواهد بود» ،ميشــد حــدس زد ديري نميپايد كه
سهميهبندي هم اجرا شــود؛ موضوعي كه حدود 37روز بعد (6تيرماه) محقق شد .اين
تصميم براســاس بند «و» تبصره 13قانون بودجه 1386اتخاذ و از ساعت 24سهشنبه
5تيرماه براي وسايلنقليه بنزينسوز ،اعم از خودرو و موتورسيكلت و صرفا با استفاده از
كارتهوشمند سوخت ،اعمال شد .براساس جدول سهميهبنديای كه وزارت نفت منتشر
كرد ،ميزان سهميه سواريهاي شخصي 100ليتر در ماه ،موتورسيكلتها 30ليتر در ماه،
تاكسيها 800ليتر در ماه و آژانسها 450ليتر در ماه تعيين شد .طرح سهميهبندي بنزين
كه از گامهاي اساسي در مسير اجراي قانون هدفمندسازي يارانهها نيز بهحساب ميآمد،
سبب بروز نگرانيهايي درميان مردم شد و حتي در تهران و برخي نقاط كشور به تشكيل
صفهاي طوالني درمقابل پمپ بنزينها انجاميد ،اما دولت قول داد ضمن پايبندي كامل

همشهری

معماری

معماري قرباني قيمت شد

لوكسنشينان بهدنبال «دليريساز»ها

سعيد برآبادي ������������������������������������������������������
همزمان با آغــاز بهكار دولت محمــود احمدينژاد
معماري ايران خيلي ســريع از نــگاه تقريبا هنري
فارغالتحصيالن دانشگاه هنر به سمت نگاه سازهمحور
معماري علم و صنعتــي حركت كرد .بعيد اســت
كه مخاطب تخصصي اين ســتون ،تفــاوت اين دو
ديدگاه و جريان غالــب را در معماري ايران نداند اما
بهطور خالصه ميتوان گفت كه از اين سال به بعد،
نحله فكري مســلط بر معماري روز ايران ،تمركز بر
دانش محاسبه ،قيمت ملك ،افزايش تراكم ،استفاده
حداكثري از فضا و قرباني كردن فضاي مصنوع به پاي
قيمت تمامشده واحد مســكوني بود .در اين ميان،
برخي از معماران و طراحان ،نام و مرامي به نام خود در
سطح شهر ثبت كردند كه بيشك اصليترين آنها،
فرزاد دليري است .به روايتي ،دليري 66ساله تاكنون
بيش از 300پروژه معماري را در تهران به ثمر رسانده،
پروژههايي كه خيلي زود با پســوند دليريساز وارد
فهرست امالك لوكس تهران شدند و مردم براي آن
سر و دست شكستند.
تهران امروز ،با پاســاژها و مراكز خريد و مالهايش،
آسمانخراشهاي لوكس ســر به فلك كشيدهاش،
با اكازيونها و پنتهاوسهايش در قيطريه ،جردن،
فرشــته ،فرمانيه ،دروس و ...اگر نگوييم به تمامي،
الاقل بخش عمدهاي از هويت خود را مديون دليري
است .اگر باور نداريد ،اين فقط بخشي از پروژههاي
او در سالهاي اخير است :مسكونيها؛ جم ،گل ،دنا،
افرا ،نگاه ،آمتيس ،بام البــرز ،ويولت ،آريا پارك ،بام

نرخ

جمشيديه ،بام مهماندوست ،بام نياوران ،باغ گل رز،
ويال لواسان ،هفت آسمان ،برج ايران زمين ،ساختمان
بوستان ،ســاختمان لوتوس ،ســاختمان مهرگان،
برج روما رزيدنس ،ساختمان نگارستان ،ساختمان
سروستان ،مهماندوست پارسيان ،مجتمع مسكوني
گلنار ،پارك مسكوني سروستان ،مجتمع مسكوني
چناران پارك و تجاريها :نگار ،كــوه نور ،پاالديم،
صادقيه ،ســپيدار ،برج عمار ،مركز برند ،درياي نور،
پروژه بيات ،بام شريعتي ،پروژه كيان ،نگين خودرو،
مرجان ،برج تويوتا ،ولنجــك ،مركز اداري و تجاري
ارتش ،ساختمان تجاري اداري آفريقا و....
به اعتراف كارشناسان مســكن ،نبض بازار معماري
ايران بعــد از انقالب و خصوصــا از نيمه دوم جنگ
بهدســت دليري بوده امــا همزمان بــا اين حجم
گســترده كار ،او بهشــدت از گفتوگو و مصاحبه
طفره رفته و كمتر حاضر اســت شنونده انتقادهايي

نگاهي به آمارهاي اقتصادي سال 1386

شاخصهاي ساالنه

سال 1386

تغييرات

رشد اقتصادي

رشد اقتصادي

0.52واحد

تورم

تورم

 6.7واحد

شاخص كل سهام

شاخص كل سهام

 2.7درصد

واردات

واردات

17درصد

صادرات غيرنفتي

صادرات غيرنفتي

19درصد

دالر آمريكا

دالر آمريكا

 1.4درصد

سكه طال (تمام)

سكه طال (تمام)

 13.5درصد

حداقل دستمزد

حداقل دستمزد

 22درصد

قيمت هر ليتر بنزين

قيمت هر ليتر بنزين

 25درصد

كه به معمارياش میشود ،باشد .البد ميپرسيد چه
انتقاداتي؟ او كسي بود كه نوعي از معماري پوسته را
وارد معماري معاصر ايران كرد كه پيشتر معماران
از اعمال آن ،اجتناب ميكردند .معماري اين چنين
بود كه آرام آرام به دو بخش پوسته و پالن بدل شد و
آفرهايي كه طراحي دليري به سرمايهگذاران ميداد،
اين امكان را فراهم ميكرد كه آنها بتوانند واحدهاي
مسكوني و تجاري خود را به باالترين قيمت بفروشند.
نقد ديگري كه دليري در اين ســالها با آن مواجه
بوده ،مربوط به چيســتي و سنت اين نماست .او بود
كه سنگهاي گرانقيمت و گرانوزن را با برشهايي
گرتهبرداري شده از معماري رم و يونان باستان به بدنه
ساختمانهايي الصاق كرد كه عموما روي گسلهاي
تهران ساخته شدند و او بود كه عناصر الكچري را به
مجتمعهاي مسكوني پيوست كرد تا براي نخستين
بار ،بيش از پالن يك بنا ،ارزشهاي افزودهاي چون
سونا ،اســتخر ،جكوزي ،سالن ورزشــي ،البي و...
تعيينكننده قيمت ملك باشند.
در طول اين سالها ،بعضي از نقدهايي كه به دليري
شده ،ريشه در نوعي انتقامجويي داشته است چه آنكه
در شرايطي كه او صدها هزار مترمربع پروژه در دست
ساخت داشت ،بسياري از دفاتر معماري ،از كسادي به
شغلهاي ديگري رو آورده بودند اما اين به آن معني
نيست كه بشــود معماري او را صد درصد قابلقبول
دانست يا رد كرد .نكته مهم درباره پرونده آثار دليري
اين است كه او تاكنون بدون خيرخواهي يا بدخواهي
نه مورد تقدير قرار گرفته و نه نقد!

انفجار قيمت مسكن
وضعيت مسكن در سال 86
(قيمت هرمترمربع به تومان)
متوسط قيمت
درصد تغيير نسبت به سال قبل
باالترين متوسط قيمت
(شهر يا منطقه)
درصد تغيير نسبت به سال قبل
كمترين متوسط قيمت
(شهر يا منطقه)
درصد تغيير نسبت به سال قبل
بيشترين درصد رشد
(شهر يا منطقه)
كمترين درصد رشد
(شهر يا منطقه)

اتوبوسهايچپدر

خط بيآرتي محور شرقي غربي تهران شروع بهكار كرد

محمد سرابي ����������������������������������������������������������������������������������������������������
يك هفته بعد از شديدترين يخبندان سالهاي ،80اهالي تهران شاهد نصب سازههايي
فلزي بزرگي در طول خيابان انقالب بودند .ظاهر اين اتاقكهاي فلزي و شيشهاي شبيه
اتوبوسهاي بزرگي بود كه ميتوانند جمعيت زيادي را جابهجا كنند اما چرخ نداشتند.
كار نصب در مدت چند روز تعطيالت انجام شد و ايستگاهها در تقاطعهاي محور انقالب
از پايانه شرق تا پايانه آزادي قرار گرفتند .اتوبوسهاي «چپ در» هم به همان سرعت
شروع بهكار كردند .از تابستان اين سال اتوبوسهاي يك كابينه «چپدر» در اين مسير
مشغول كار بودند ولي تفاوت چنداني با خطوط اتوبوس قبل از خود كه از سالهاي
 60در مسير ويژه راهاندازي شده بودند ،نداشتند ولي بعد از نصب ايستگاههاي جديد،
اتوبوسهاي دوكابين بهتدريــج به جريان افتادند و جاي آنهــا را گرفتند .روزي كه
اتوبوسهاي يك كابين چپدر شروع بهكار كرده بودند مسافران از شكل خاص آنها
كه هيچ راه ورودي در سمت عادي نداشــتند متعجب شدند و حاال يك مسير كامل
با اتوبوس و ايستگاههاي خاص خود در شهر ساخته شده بود كه با تمام اتوبوسهاي
ديگر شهر و كشور تفاوت داشت.
شهردار تهران در 24ديماه1386در مراسم افتتاح خط بيآرتي ،درباره قيمت هركدام
از اتوبوسها گفت كه اتوبوسهاي تك كابين 94و اتوبوسهاي دو كابين و سه كابين
230تا 250ميليون تومان خريده شده است.
بهگفته محمدباقر قاليباف ظرفيت قسمت عقب اتوبوسهاي دوكابين بيشتر از جلوي
آن است و به همين دليل بانوان در بخش جلوي اتوبوسسوار ميشوند.
ظاهرا فناوري اين اتوبوسهاي بيآرتي در زمان ايجاد ،از يك دهه پيش از آن قديميتر
نبود و ميتوانست حجم انبوه مسافران را منتقل كند اما اين خودروهاي سنگين بايد
بعد از 10سال تعويض يا بازسازي كامل ميشدند .اين كار در سالهاي بعد به كندي
پيش رفت و در سال1399تعداد زيادي از اين اتوبوسها ،عمر مفيد خود را به پايان
رساندند و فرسوده شدند .در سالهاي بعد خطوط بيآرتي تجريش  -ميدان راهآهن،

نگارخانه

خاوران  -آزادي ،علم و صنعت  -خاوران و ...هم ساخته شدند و تعداد آنها به 10خط
رســيد .با توجه به كارآمدي اين اتوبوسها در انتقال سريع جمعيت از درون خطوط
ويژه ،بعضي از كالنشهرهاي ديگر كشور هم خطوط بيآرتي را در مناطق شلوغ شهر
راهاندازي كردند.
در ميانه سالهاي 80بليتهاي كاغذي هم كنار رفت و كارتهاي مخصوص قابل شارژ،
كار بليت را انجام ميداد .اين كارتها در رفتوآمد با مترو هم كاربرد داشت .گسترش
مترو و بيآرتي با وجود هزينههاي زياد بخشي از حملونقل شهري را برعهده گرفت و
نسلي از مسافران خود را بهوجود آورد.

رؤیای هاپر در تهران

حافظ روحاني ����������������������������������������������������������������
شــهره مهران نخســتين بار در نيمه اول دهه 1360آثارش را به
نمايش عمومي گذاشــت ،اما از ميان ه دهه 1380بود كه با نمايش
آثار فيگوراتيو جديدش به شهرت رسيد؛ نخست مناظري از سطح
شهر تهران بود كه تأثير ادوارد هاپر ،نقاش مشهور آمريكايي را بر
آثارش نشان ميداد و اندكي بعدتر و در ميانه دهه 1380 نمايش
مجموع ه دختر مدرسهايها نگاه ويژهي او را تثبيت كرد .چنانچه
بعدتر و در پايان دهه1390 و بعد از 10ســال پس از نمايش دوره
اول اين نقاشيها ،مجموعهاي جديد از آنها را نقاشي كرد .شايد
مهمترين دليل تكــرار اين مجموعه عالقهمنــدي خريداران آثار
هنري به اين مجموعه بود كه بازگشت شهره مهران به اين آثار را
توجيه ميكند .اثر فوق به همين دور ه آخر و بازگشت مهران مربوط
ميشود ،جاييكه هنرمند به نسبت دوره اول ،بيشتر بر رنگهاي
اشباح تأكيد دارد.

علي عمادي بنزين سهميهبندي و گران شد و اين تقريبا تورم و قيمت همه كاالها را باال برد .با اين حال
شاخصترين ويژگي سال 1386افزايش باورنكردني قيمت مسكن در كل كشور بود .جالبتر آنكه بيشترين
رشد قيمت را زادگاه (سمنان) و سكونتگاه (منطقه 8تهران) رئيسجمهور وقت داشت .بيشترين هزينه

قيمت آپارتمان قيمت آپارتمان قيمت اجارهبهاي
در شهرهاي منتخب در تهران آپارتمان در تهران
5، 867
1، 509، 800
571، 500
39
82
58
منطقه 3
منطقهيك
سمنان
10، 385
3، 247، 200
725، 200
48
63
111
منطقه 18
منطقه 20
ارومیه
3، 731
859، 400
300، 700
41
103
19
دزفول
منطقه 8
منطقه 8
79
161
94
اهواز
منطقه 14
منطقه 14
7
55
22

به اجراي قانون ،همه تالش خود را صرف كاهــش محدوديتهاي احتمالي براي مردم
ميكند .در پاييز خبر مهم ديگري هم در حوزه انرژي منتشر شد؛ «مجتمع پتروشيمي
اوره و آمونياك غدير در عسلويه به بهرهبرداري رســيد ».اين طرح كه مراسم افتتاح آن
10آبانماه با حضور رئيسجمهور برگزار شد ،ازجمله طرحهاي پتروشيمي در منطقه ويژه
اقتصادي انرژي پارس بهشمار ميرفت كه براي ساخت آن 452ميليون دالر سرمايهگذاري
شده بود و ايران را در رديف توليدكنندگان عمده اوره در جهان قرار ميداد .افتتاح نخستين
بانك تخصصي قرضالحسنه ايران هم از اخبار اقتصادي سال1386بود .بانك قرضالحسنه
«مهر ايران» با سرمايه اوليه 15هزار ميليارد ريال و با مشاركت 10بانك بزرگ كشور در
22آذر 1386افتتاح شد و در شهريورماه سال بعد از بانكمركزي مجوز رسمي فعاليت
گرفت .اين بانك درابتدا با 300شعبه مستقل (واگذار شده از سوي بانكهاي سهامدار) و
1700باجه در شعب منتخب بانكهاي ملي و صادرات كار خود را آغاز كرد.

مربوط به استان كهگيلويه و بويراحمد (ماهانه يك ميليون و 225هزار و 500تومان) ميشد و كمترين هزينه
را لرستان (ماهانه 514هزار و 600تومان) داشت .بيشــترين درآمد در استان تهران (ماهانه يك ميليون و
174هزار و500تومان) رقم خورد و كمترين درآمد مربوط به خراسان شمالي (ماهانه496هزار و300تومان) بود.

سال  1386درصد تغيير نسبت هزينههاي ماهانه برخي اقالم درصداز هزينه
درصد از
درآمد و هزينه ماهانه
خوراكي
خوراكي خانوار
به سال قبل
هزينه كل (قيمت به تومان)
خانوارهاي منتخب
24.8
18.1
ميوههاي تازه
806، 370
ميانگين كل درآمدهاي خانوارهاي منتخب
27.1
14.0
گوشت دام
844، 153
100
ميانگين كل هزينههاي خانوار
38.7
10.3
سبزيهاي تازه
262، 186
31.1
مسكن ،آب  ،برق و سوخت
24.5
9.6
برنج و غالت
192، 869
22.8
هزينههاي خوراكي و آشاميدني
7.4
7.9
گوشت پرندگان
101، 379
12.0
حمل و نقل
25.2
6.1
فراوردههاي شير
83، 278
9.9
كاالها و خدمات متفرقه
31.5
2.7
انواع شير
44، 413
5.3
لوازم منزل و خدمات خانه
23.6
2.6
انواع نان
41، 570
4.9
پوشاك و كفش
26.3
2.6
گوشت حيوانات دريايي
35، 906
4.3
درمان و بهداشت
2.4
خشكبار و آجيل
21، 557
2.6
تفريح و امور فرهنگي
58.1
17.5
2.4
تخم پرندگان
21، 217
2.5
رستوران و هتل
24.2
2.3
روغنهاي نباتي
18، 271
2.2
تحصيل
26.9
1.5
چاي ،قهوه و كاكائو
18، 270
2.2
ارتباطات
24.6
1.4
حبوب
3، 236
0.4
دخانيات
27.9
1.0
قند و شكر
648، 047
76.8
ميانگين هزينههاي غيرخوراكي

درصد تغيير نسبت
سال 1386
به سال قبل
(قيمت به تومان)
25.8
35، 019
14.8
26، 898
16.3
19، 789
33.9
18، 521
15، 584
22.9
19.3
11، 749
8.7
5، 322
13.5
5، 118
11.2
5، 077
43.9
4، 688
4، 552
33.1
4، 460
49.5
5.3
2، 848
15.9
2، 772
1.4
1، 956

داستان
سال خداحافظي
جالل آريان

اسماعيل فصيح ،آخرين رمان خود را منتشر كرد

محمد مقدسي ��������������������������������������������������������
داستان كوتاه بود و رمان

در سالهاي دهه 1380اقبال بيشتر به سمت
خواندن از رونق افتاده بود .گسترش اينترنت ،اقبال به وبالگنويسي،
نخستين جرقههاي حضور شبكههاي اجتماعي ،راحت شدن تماشاي
فيلم و سريالهاي روز دنيا با زيرنويس فارســي از عواملي بودند كه
نويسنده ايراني را بهســوي اين فكر برده بود كه دوران نوشتن رمان
بهســر آمده و بايد داســتان و روايت را در كوتاهتريــن زمان ممكن
نوشت و بهدست مخاطب رســاند .از اينرو اين دوره سالهاي رونق
داستاننويســي بود .در چنين روزگاري محمدحســن شهسواري

تصميم به برگزاري دورههاي كارگاهي رماننويسي گرفت؛ كارگاهي
كه با اقبال بسيار روبهرو شد و سبب شد در سالهاي بعد رماننويسي
در ميان نويسندگان جوان رونق بگيرد و سالهاي انتهايي دهه1380و
دوره
كل دهه1390را به دهه رماننويسي تبديل كند .ايده مركزي اين 
در اين جمله خالصه ميشد« :رماني كه ساختار و فرم درست و پيرنگ
جذاب داشته باشد ،مخاطبش را مييابد ».نويسندگان جوان زيادي
در اين سال مجموعه داستان كوتاه منتشر كردند .يوسف عليخاني
در اين سال دومين مجموعه داســتانش« ،اژدهاكشان» ،را منتشر
كرد .اژدهاكشان نمونهاي از ادبيات روستايي بود كه تمام داستانها و

ماجراهايش در روستاي ميلك ميگذشت .ديگر نويسندهاي كه در اين
سال نخستين مجموعه داستان خود را منتشر كرد حافظ خياوي بود
كه با مجموعه داستان «مردي كه گورش را گم كرد» خوش درخشيد.
داستانهاي خياوي ،زبان و نثر دلنشيني داشتند يا در حال و هوايي
ديني پرداخته شده بودند و يا به مسئله مرگ ميپرداختند.
فيروز زنوزي جاللي در اين ســال با رمان «قاعــده بازي» در دنياي
ادبيات داستاني ايران حضور داشت .رمان زنوزي جاللي روايت مرد
ميانســالي بهنام داور علتخواه بود كه در اداره ضايعات كار ميكرد.
قهرمان داستان خوابگردي بود كه ميان خيال و واقعيت غوطهور بود.

نويسنده در همان ابتداي رمان خوانندگان را با شخصيتي بهنام او آشنا
ميكرد كه داور قصد كشتنش را داشت .رمان قاعده بازي تحتتأثير
«بوفكور» هدايت بود اما بهدنبال رهيافتي تازهتر نسبت به دنياي تيره
و تار هدايت ميگشت .از نسلهاي قبل نويسنده پركار و قصهگوي
سالهاي دور ،اسماعيل فصيح آخرين رمانش« ،تلخكام» را در اين سال
منتشر كرد .اين رمان آخرين حضور جالل آريان ،قهرمان رمانهاي
فصيح ،در ادبيات داستاني ايران بود .آريان اين بار هم در مأموريتي به
اروپا ميرفت و ســفر پرماجراي او به لندن از مسير فرانسه دستمايه
آخرين رمان جناب آريان و فصيح شده بود.
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دورازمركز

با آبگيري سد سيوند ،راه باستاني به زير آب رفت و بخت از درياچه بختگان برگشت

فرزاد سپهر ��������������������������������������������
سدسازي در دولت سازندگي ،بعدها با اما و
اگرهاي بسيار مانند دليل جانمايي و ميزان
فايده در برابر تخريب محيطزيست مواجه
شد .طرح ساختن سد سيوند در منطقهاي
تاريخي و باستاني در سال1367ارائه شد،
در ســال1371با حضــور رئيسجمهور
وقت آيتاهلل هاشمي رفسنجاني بهگفته
رسانهها توسط شركت سكو آغاز شد ،در
ابتداي ارديبهشت ســال1386با دستور
رئيسجمهور وقــت احمدينژاد آبگيري
شــد تا در نهايت ميزان فايده و خرابي آن
همچنان در حال بررسي باشد.
سد سيوند در 100كيلومتري شهر شيراز،
50كيلومتــري تختجمشــيد و جنوب
مجموعه پاســارگاد روي تنگه بُالغي (به
معناي چشمه) يا تنگه ساساني در مسير
راه شاهي و رودخانه ســيوند ساخته شد.

ساخت ســد در آغاز 62ميليارد تومان با
افزودن 60ميليارد تومان ديگر براي شبكه
آبياري و زهكشي اعتبار داشت .سد روي
پي آبرفتــي به ضخامت 130متــر از نوع
خاكي و رسي با ارتفاع 57متر از پي و طول
تاج 620متري است .در آبگيري سد سيوند
تأييد رئيس وقت سازمان ميراث فرهنگي،
رحيم مشائي و وزير وقت نيرو ،پرويز فتاح
مؤثر بود.
پيش از آبگيري و انتشــار خبر ساخت سد،
اعتراض كارشناسان و اهالي ميراث فرهنگي
موجب شد بيش از 170محوطه باستاني در
اين تنگه مورد اكتشاف و مطالعه قرار بگيرد
اما در نهايت اين محوطه باستاني ثبت شده در
فهرست جهاني ،در سال1386با آبگيري سد
سيوند به زير آب رفت .قائممقام وقت سازمان
ميراث فرهنگي ،حميد بقايي نيز اعتراض را
بازيچه سياسيكاران عنوان كرد.

نگراني از خشكشــدن درياچــه بختگان و
آسيب به آرامگاه كورش ،پادشاه هخامنشي
با داشتن شــماره ثبت جهاني ،نقطه پاياني
اعتراض به ساخت سد بود چرا كه گفته شد با
نفوذ رطوبت آب جمع شده در منطقه ،بهدليل
رسيدن آب به دشتهاي ارسنجان و زير آب
رفتن تنگه بالغي يا ساساني گلسنگها رشد
ميكننــد و پايه يا شــيرازه آرامگاه تخريب
ميشــود .در پاســخ به اين اعتراض معاون
وزير وقــت نيرو در آبانمــاه 1386از خريد
دستگاههاي رطوبتسنج و تبخيرسنج و نصب
آن در 2كيلومتري پاسارگاد و 10كيلومتري
سد خبر داد.
در كنار همه انتقادها با قهر طبيعت به شكل
خشكسالي و كاهش چشمگير بارش باران در
سال1393يعني 7سال بعد ،تصاوير دريافتي
نشان از سد خشكشده داشت تا تأييدي بر
نقد جانمايي نادرست آن باشد.

قدرتنمایینصیریان

سريال

«میوه ممنوعه» ؛ تصويري از عابد عاشق به نمايش درآورد

محمدمسعود احدي �����������������������������������������������������������������
يكي از پرمخاطبتريــن مجموعههاي مناســبتي تلويزيون« ،ميوه
ممنوعه» به كارگرداني حسن فتحي بود كه در رمضان1386از شبكه
دوم سيما پخش شد .داستان اين ســريال كه بهگفته فتحي از تلفيق
داستانهاي «شيخ صنعان» و «شاه لير» شكل گرفته ،درباره پيرمردي
متمول بهنام حاج يونس فتوحي (با بازي علي نصيريان) اســت كه در
ميان مردم به اعتقادات مذهبياش شهره است؛ انساني عابد و نيكوكار
كه گويي هيچ خطايي در او راه ندارد .اما پيشــامدهايي باعث ميشود
تا حاج يونس ،بهرغم داشتن همسر ،دل به دختري جوان بهنام هستي
(با بازي هانيه توسلي) ببندد و دل و دين خود را به او ببازد .فتحي كه
پيش از اين با «شب دهم» ،توانايياش را در ســاخت آثار پربيننده و
محبوب به منصه ظهور گذاشته بود ،اينبار هم با ميوه ممنوعه نشان
داد كه سليقه مخاطب را ميشناســد و رگ خواب او را در دست دارد.
از جمله عوامل اصلي موفقيت مجموعه ،بازي باورپذير بازيگرانش بود
كه ـ عالوه بر نصيريان ـ گوهر خيرانديش ،امير جعفري و عمار تفتي،
سهم زيادي در اين خصوص داشتند .علي نصيريان را ميتوان موردي
اســتثنايي در بين بازيگران ايراني دانست .در سينما و تلويزيون ايران

مطبوعاتخارجی

آهازآنرفتگان

نوشته نميشود و البته بسياري

نقش مهمي براي بازيگران مســن
كه 
از آنها هم توانايي فيزيكي الزم بــراي ايفاي نقشهاي اصلي را ندارند،
نصيريان در 73سالگي با ايفاي نقش حاج يونس ،بار ديگر تواناييهايي
خود را به رخ كشيد و نقشي بهيادماندني به انبوه نقشهاي بهيادماندني
كارنامه هنرياش افزود؛ نقشآفرينيهايي كه تا به امروز هم ادامه دارد.
آهنگساز اين سريال ،احســان خواجهاميري بود كه خوانندگي تيتراژ
پاياني آن را هم بهعهده داشت.

مردمپايصندوقهايراي

طرفداران اصالحطلبان و طرفداران احمدينژاد از داليل حضورشان پاي
صندوق رأي ميگويند

آرش نهاوندي ��������������������������������������
روزنامه نيويوركتايمز در تاريخ 15مارس
25(2008اسفند  )1386از حضور گسترده
مردم در انتخابات هشــتمين دوره مجلس
شوراي اسالمي خبر داد و نوشت :در تهران
صفهاي بزرگي در مساجد محل اخذ راي،
تشكيل شــده بود .به نوشــته اين روزنامه،
حاميان كانديداهاي اصالحطلب كه بيشتر
از ســاكنان طبقه متوســط در شهر تهران
هســتند با در دست داشــتن تصاويري از
محمد خاتمي و عكسهاي فهرست 30نفره
كانديداهاي اين جناح در تهــران ،در پاي
صندوقهاي رأي در مناطق مركزي و غربي
پايتخت حضــور يافته بودنــد .اين روزنامه
با اشاره به ســخنان يكي از رأيدهندگان
نوشــت :در انتخابات شــركت كردهام چرا
كه نميخواهــم افرادي كه بــه آنها عالقه
ندارم و سياستهايشــان بر زندگيام تأثير
منفي گذاشته دوباره رأي بياورند .روزنامه
نيويوركتايمــز همچنين نوشــت كه در

مسجد صادقيه نيز بيش از 100نفر در انتظار
انداختن رأي خــود در صندوق بودند .يكي
از افراد حاضر در پاي صنــدوق رأي در اين
حوزه كه خود را پزشــك معرفي ميكرد،
نيز دربــاره حضور خود پــاي صندوق رأي
گفت :من به اصالحطلبان رأي ميدهم تا در
مجلس بعدي از سياستهاي رئيسجمهور
محمود احمدينژاد ،حمايت نكنند .چرا كه
مجلس كنوني تمام خواستهها و لوايح دولت
احمدينژاد را تصويب كرده است.
نيويوركتايمز همچنين گزارش داده است كه
حوزه رأيگيري مسجدالنبي در شرق تهران و
در نزديكي محل زندگي محمود احمدينژاد،
مملو از طرفداران وي است .يكي از طرفداران
محمود احمدينژاد كه خود را معماري ساكن
آلمان معرفي كرده بود ،درباره دليل حضورش
پاي صندوق رأي گفت :مــن تصور ميكنم
افرادي كه اكنون در ايران قدرت را در دست
دارند ،بيشتر نگران وضعيت معيشتي مردم
هستند و بر اين باور هســتم كه بايد به آنها

شانسي دوباره داد .انتظار ميرود در انتخابات
كنوني كانديداهاي محافظهكار(اصولگرايان)
بتوانند با كسب اكثريت كرسيهاي مجلس
پيروز شوند .اصالحطلبان نيز كه پيشتر اعالم
كرده بودند ،تنها قادر به رقابت بر سر نيمي از
كرسيهاي مجلس 290نفره ايران هستند،
به طرفدارانشان اعالم كردهاند در صورت رأي
آوردن ،قصد دارند يــك اقليت قدرتمند در
مجلس تشكيل دهند.

يكسال،يكخبر پيروزيقليان
نيروي انتظامي قليانكشي را در اماكن عمومي ممنوع كرد
احسان بهرام غفاري �����������������������������
در روزهــاي پاياني ســال ،1386نيروي
انتظامــي به درخواســت كارشناســان
وزارت بهداشــت ،اســتفاده از قليان را در
اماكن عمومي ممنوع كرد .قهوهخانهها و
سفرهخانههاي سنتي كه عمده درآمدشان
از اين وسيله نهچندان مفرح تامين ميشد،
دســت به اعتراض زدند و كاسبيشان را
بربادرفته خواندنــد .اما در اين ميان بودند
سفرهخانهها يا قهوهخانههايي كه بهشكل
زيرزميني يا كامال عيان اقــدام به تامين
قليان براي مشتريانشــان كــرده و پول
بيشــتري به جيب ميزدند كه همين امر
باعث شد پليس دست بهكار شده و دكان

متخلفين را تعطيل و پلمــب كند .اتفاق
جالب در اين ميان انتقاد ســازمان ميراث

فرهنگي به اين طرح بود كه با ارائه صدها
صفحه پژوهش و گزارش تاريخي از اهميت
قليان و نقش مؤثــر آن در تاريخ و فرهنگ
كشــور و همچنين ملي بودن اين وسيله،
خواستار لغو طرح شده بود .اتحاديه صنف
قهوهخانهداران هم كه از اين گزارش باخبر
شده بود ،براي عقب نماندن از قافله ،با ارائه
گزارشهايي پرشــور از بيكاري دهها هزار
كاسب و دستاندركار چاق كردن قليان،
دست به انتقاد گســترده از اين طرح زد.
در نهايت با كشاكش بسيار ،زور قليانيها
چربيد و بــا ورود رئيسجمهــور وقت به
اين كارزار ،قليانيها بــازي را برده و طرح
ممنوعيت قليان به يكماه نرسيده ،لغو شد.

در اين سال نزديك به  ۹۰نفر از چهرههاي ادبي و هنري درگذشتند

معراج قنبري

1386سال رفتن بود .از آغاز تا پايان اين سال ،نزديك به 90نفر از مشاهير ايران درگذشتند؛ از بزرگان فرهنگ و ادب و هنر تا ورزشكاران و دانشمندان و سياسيون .سال كم
و سر و صدايي كه صداي رفتنهايش بلندتر بود؛ از اكبر رادي و قيصر امينپور تا ماركو گريگوريان و ژازه طباطبايي .در اينجا به زندگي 6نفر از اين رفتگان بيبرگشت ،نگاه
مختصري مياندازيم.

اكبر رادي

ماركو گريگوريان

نمايشنامهنويس و داستاننويس
10مهر 5 /1318دي 1386

نقاش و هنرپيشه
14آذر 5 /1304شهريور 1386

68ســال از آمدنش ميگذشــت كه رفت.
بعــد از گــذر از مراحل نخســت تحصيل،
سال1338وارد دانشگاه تهران شد .پس از
دانشــگاه؛ كار معلمي را از سال1341آغاز
كرد .روز مرگش با سالروز تولد بهرام بيضايي
همزمان شده بود و بيضايي در نوشتهاي ،او را
به «سرچشمه» تشبيه كرد .رادي نخستين
نمايشــنامه خود را در همان نخستين سال
ورود به دانشگاه نوشــت .نام كارش «روزنه
آبي» بود و گفته شده كه بسيار مورد توجه
احمد شاملو واقع شده بود .رادي تدريس را
تا ســال1374ادامه داد و در طول عمرش
23نمايشنامه نيز نوشت.

ماركو در كراســنودار روســيه متولد شــده بود و
سال1309همراه با خانواده به ايران مهاجرت كرده
بود« .گالري استتيك» سومين گالري هنري رسمي
در ايران را ،ســال1333در جنوب شــرقي ميدان
فردوسي تاسيس كرد .يكي از مهمترين فعاليتهاي
اين هنرمند ،گردآوري آثار ســنتي هنر ايران بود،
نقاشيهاي قهوهخانهاي در اين بين اهميت بيشتري
داشتند .ماركو تحصيلكرده رم بود .او در زمان اقامت
در ايتاليا ،به عضويت هيأت داوري دوســاالنه ونيز
درآمده بود و پس از بازگشت به تهران ،با گرتهبرداري
از آن ،بينالهاي پنجگانه نقاشي تهران را راه انداخت.
مشاركت در تاسيس «گروه آزاد نقاشان و مجسمهسازان» از ديگر كارهاي مؤثر او بود .ماركو 82سال عمر كرد.

ژازه طباطبايي

محمود بهزاد

متولد1309بود و روزهاي جواني را در عالم
سينما و تئاتر سپري كرده بود .ژازه تباتبايي
(سيدعلي طباطبايي) ،در سال1336گالري
«هنر جديد» را در خانه قديمي محل تولدش
در خيابان بهار تاسيس كرد .ژازه از هنرمندان
منصوب به مكتب ســقاخانه بود .او را امروز
براي مجســمههاي خالقانه فلــزي كه با
قطعههاي ماشينآالت صنعتي و اتومبيلها
ساختهاست ،ميشناسند .بيش از يك دهه
از رفتنش گذشته ،اما كارهايش در گالريها
و حراجيها ،با قيمتهاي قابلتوجهي خريد
و فروش ميشود .آثارش در موزههاي لوور
پاريس ،متروپوليتن نيويورك و بسياري ديگر از موزهها و مجموعهها نگهداري ميشود.

پيش از تاليف نخستين كتابش ،به واسطه زندگي
و تحصيل و ســربازي ،فضاي گيالن ،كرمانشاه
و رشــت را تجربه كرده بود .فرانسوي را خوب
ميدانســت و نخســتين كتابش «داروين چه
ميگويد؟» را در30ســالگي تاليــف كرد .يك
ســال بعد نيز كاري از «ژان روستان» را ترجمه
كرد؛ دقيقا 3ســال پس از آغاز حكومت پهلوي
دوم .بهزاد عالقه زيادي به زيستشناسي داشت.
بيش از نيمقرن در زمينههاي مختلف اين رشته
تدريس كرد و بهعنوان «پدر زيستشناسي نوين
ايران» شهره شد .او 98جلد كتاب از خود بهجا
ترين آنها «داروينيسم و
گذاشت ،يكي از شاخص 
تكامل» بود .كتابهاي او را با لوگوهاي ناشران
معتبري به ياد ميآوريم .از بنگاه ترجمه و نشر
كتاب تا انتشارات فرانكلين ،اميركبير ،خوارزمي ،نيل و ...محمود بهزاد در 94سالگي بار سفر بست.

آهنگساز و شاعر
 29 /1304اسفند 1386

احمد حيدربيگي

نقاش و مجسمهساز
20 /1305بهمن 1386

ثمين باغچهبان
چند دهه حضور مؤثر در بطن موســيقي
ايران ،از او نام پُرآوازهاي ســاخته اســت.
يكي از كارهايش در مراســم بازگشــايي
تاالر رودكي اجرا شد« ،زال و رودابه» كه
با الهام از داستانهاي شــاهنامه آفريده
شــده بود .ديگر كار شــاخص او يا بهتر
است بگوييم مشهورترين اثرش «رنگين
كمون»  -كه با همكاري نوازندگان اركستر
سمفونيك راديو وين ضبط و منتشر شده
بــود  -در ســالهاي نزديك بــه انقالب
منتشر شــد .او 6ســال پس از انقالب به
تركيه مهاجرت كرد و تا پايان عمر در آنجا
ماند .سال1386درگذشــت و پيكر او در
گورستان ايرانيان استانبول به خاك سپرده شد.

ورزش

مترجم و زيستشناس
22اسفند 8 /1292شهريور 1386

شاعر و نويسنده
29اسفند 19 /1318شهريور 1386

از اعضاي كانون نويسندگان ايران بود .كار شاعري را
كمي دير جدي گرفت و2سال پس از انقالب بود كه از
زاويهاي جديد به اوزان شعر فارسي نگاه كرد .نخستين
شعرش ،سال -1369در 51سالگي  -در نشريه آدينه
چاپ شد .رفتهرفته نام ،قلم و شعر او ،در نشريههاي
معتبري مانند گردون ،دنياي ســخن ،كلك و بخارا
ديده شد .از او 3كتاب شعر به نامهاي «البيرنت» و
«تنهاييت را به دوش من بگذار» (شــعر نو) و «يك
شاخه شعر سرخ» (مجموعه غزلها ،چند دوبيتي،
چند رباعي و يــك مثنوي) به يادگار ماندهاســت.
برخي از نوشتهها و شعرهاي او ترجمه نيز شده است.
ميانههاي سال1386بود كه هوس رفتن به سرش زد.

پايانتلخقلعهنوييدرتيمملي

تيم ملي با شكست برابر كرهجنوبي در دور دوم جام ملتهاي آسيا در سال  ،2007با بازيها وداع كرد

شاهرخ شانجاني ��������������������������������������������������������������������������
اميرقلعهنويــي تصميمهــاي غيرمنتظــره زيــادي در زندگي
حرفهاياش گرفته اما هيچكدام از آنهــا ،مثل تعويض عجيبي كه
در جامملتهاي2007كــرد اعجابآور و پرهزينه نبوده اســت؛
حذف ايران از جامملتهاي2007يك طرف و اين تصميم عجيب
قلعهنويي هم يك طرف .تيم ملي كه بعــد از برانكو ايوانكوويچ به
دستان امير قلعهنويي سپرده شده بود ،در نخستين آزمون بزرگ
خود در جام ملتهاي آسيا در سال2007به ميدان رفت و با نمايش
نااميدكنندهاش برابر كرهجنوبي در دور دوم حذف شــد و به خانه
برگشت.
مقامات كنفدراسيون فوتبال آسيا ،براي فرار از همزماني برگزاري
جام ملتهاي آسيا با رويدادهاي المپيك و جام ملتهاي اروپا ،اين
رقابتها را يك سال زودتر برگزار كردند تا اين رويداد ،از آن به بعد در
سالهاي فرد برگزار شود اما با وجود اين تغيير ،ايران سنت شكست
برابر كرهجنوبي در دور دوم بازيها را زنده نگهداشت.
شــاگردان قلعهنويي در مرحلــه مقدماتي جــام ملتها عملكرد
اميدواركنندهاي داشــتند و در مرحله مقدماتي ،كرهجنوبي را در
تهران بردند و در سئول با تساوي متوقف كردند.
در مرحله نهايي بازيها كه در 4كشــور اندونزي ،مالزي ،تايلند و
ويتنام برگزار شــد ،ايران با چين ،مالزي و ازبكستان همگروه شد.
شاگردان قلعهنويي ازبكستان را دو بر يك شكست دادند اما در بازي
دوم ،با چين 2-2مساوي كردند .در بازي آخر مرحله گروهي ،ايران
دو بر يك مالزي را شكست داد.
در مرحله دوم ،ايــران و كرهجنوبي ،در ادامه ســريال تقابلهاي
تاريخيشان در مرحله حذفي جام ملتها ،دوباره رقيب هم شدند.
كرهجنوبي كه در دور قبل مغلوب جادوي علي كريمي شده بود ،اين

بار انتقام ســختي از تيم ملي گرفت و كابوس جام ملتهاي لبنان
را دوباره براي ايران زنده كــرد .دو تيم در انتهاي 120دقيقه بدون
گل مســاوي كردند و كرهجنوبي در پنالتي ايران را شكست داد.
عجيبترين اتفاق اين بــازي ،در دقيقه119روي داد ،يعني زماني
كه قلعهنويي ،حسن رودباريان دروازهبان شماره يك ايران را بيرون
كشيد تا وحيد طالبلو كه در ليگ و تمرينها پنالتيگير بهتري بود
جايگزين او شود .اين ريسك قلعهنويي اگر جواب ميداد ،او حتي
ميتوانســت به فكر جام جهاني بعدي با تيم ملي باشد اما به جاي

طالبلو ،اين لي وون جائه ،دروازهبان سرشــناس كرهجنوبي بود
كه دو پنالتي ايران را گرفــت .انتقادها از قلعهنويي ،چنان فراگير و
سنگين بود كه او از تيم ملي جدا شد و براي مدتي ،هيچ خبري از او
نبود .بسياري ميگفتند مربياي كه يك تعويضش را براي ضربات
پنالتي نگه داشته ،اعتقادي به برد در جريان بازي نداشته و بهشدت
اين روحيه بازنده را تقبيح ميكردند .قلعهنويي نخستين و آخرين
فرصت خود در تيم ملي را به تلخي از دســت داد و دست ايران از
قهرماني جام ملتها همچنان كوتاه ماند.

نثر
نويسندهاي
براي همه ايران
شهسواري ،از قصهگوترين
نويسندگان ايران است

1386

حسنا مرادي ��������������������������������������������������������������������������
«محمدحسن شهسواري» اواخر دهه1370با مجموعهداستان
«كلمهها و تركيبهاي كهنه» وارد دنياي ادبيات داســتاني
ايران شــد ،اما با نخســتين رمانش« ،پاگرد» ،شناخته شد
و در ســالهاي بعد راهش را بــه دنيــاي داوري جايزههاي
ادبي و آموزش رماننويســي باز كرد .شهســواري در 2دهه
داستاننويســياش ،در آثار گوناگونش فرمهاي مختلفي را
تجربه كردهاســت ،اما مهمتر از آن ،نويســندهاي داستانگو
است؛ قصه و داستان حرف اول را در آثار او ميزنند .برخالف
بسياري از نويسندگان دهه1370ايران ،در دنياي نويسندگي

شهسواري ،مخاطب گستره وسيعي دارد .او براي قشر خاصي
از مخاطبان نمينويسد ،بهدنبال تحسين روشنفكرها نيست و
فهم قصههايش نياز به پيشزمينه فرهيختگي ندارد؛ داستانها
و رمانهاي شهسواري براي همه مردم ايران نوشته شدهاند.
همين رويكرد او به اضافه عالقه او به داســتانگويي ســبب
شده كه شهسواري به ژانرنويســي رويبياورد؛ عرصهاي كه
بيشتر نويسندگان كهنهكار ايراني و حتي معاصر شهسواري،
شأن خود را اجل از ورود به آن ميدانستند .زبان داستانهاي
شهسواري ساده است و جملههايش به گفتار نزديك هستند.
نثرش نه پيچيده است و نه بازيهاي زباني خاصپسندان در

آن جايي دارد .توصيفات روانش ،قصــه را همچون تصويري
واقعي جلوي چشــم خواننــده نمايش ميدهنــد .در واقع
شهســواري ،زبان را ابزاري براي تعريف داستان ميبيند و در
بيشتر آثارش ،بهخصوص آثار متأخرش ،سعي ميكند به جاي
تكيه بــر فرمگرايي براي جذاب كردن داســتان ،قصهاي نو و
شيرين تعريف كند و داستانش را بهخوبي بپروراند« .يكسري
از جرمهايم را نميشــد كتمان كرد .آن روز تعقيبوگريز در
مرزداران ،شش تا ماشين را داغان كرده بودم.
براي راســتوريس كردن كارها عادل را گذاشته بودم .ظرف
بيستوچهار ساعت از صاحب هر شش ماشين رضايت گرفت.

البته دو سه برابر پول خســارتي كه به ماشينشان وارد شده
بود داده بود تا راضي شــوند .فقط صاحب پرشيا خواسته بود
عوضيبازي دربياورد كه عادل يكي دو تا چشمه خالف بهش
نشان داده بود و طرف خيلي زود فهميده بود جاي گربهرقصاني
يتوانستم
نيست .گواهينامهام ضبط شد و حداقل تا ششماه نم 
رانندگي كنم .غيراز اين ،جرم ديگري نداشــتم .اما سروان با
توجه به اختيــارات قانونياش ،چون هنــوز متهم رديف اول
شكارچي پورش بودم ،توانست من را نگه دارد .حاال بايد سند
ملكياي نزديك به ششصدميليون ضمانت ميگذاشتيم تا آزاد
شوم .اين را هم عادل سهچهارساعته جور كرد».
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محمدناصر احدي ���������������������������������
روزهاي آخر ســال ،از قديمااليام ،زمان خوبي
براي رسيدگي بهحســاب و كتاب مطبوعات و
تختهكردن دكان آنها بوده است .از يك طرف ،در
شلوغي و هياهوي روزهاي پاياني سال ،تعطيلي
چند نشــريه براي مردم چندان مهم نيست و
از طرف ديگــر ،از آنجا كه تعطيــات نوروزي
براي مطبوعات ايراني حكم خواب زمستاني را
دارد ،تقريبا تا بعد از تعطيالت ،كســي نيست
كه بخواهد معترض توقيفكنندگان شود .بنا
بر همين ســنت قديمي و البته كارآمد ،هيأت
نظارت بر مطبوعات ،در بيستم اسفند،1386
مجوز 9نشريه را لغو كرد .اسامي اين نشريات از
اين قرار بود :دو هفتهنامههاي «دنياي تصوير»،
«صبح زندگــي» و «هــاوار» ،هفتهنامههاي
«تالش»« ،بهسوي افتخار» و «نداي ايران» و
ماهنامههاي «هفت»« ،شوكا» و «بازنگري» كه
از اين ميان ،دو نشريه «دنياي تصوير» و «هفت»
خوانندگان پرشماري داشــتند .اين نشريات
مرتكب چه تخلفي شــده بودنــد؟ به گزارش
ايســنا ،اداره كل مطبوعات و خبرگزاريهاي
داخلي تخلفات اين نشريات را چنين اعالم كرده
بود« :برخي تخلفات مطبوعاتي مثل استفاده
ابزاري از عكسهاي هنرپيشــگان بهخصوص

هنرپيشههاي فاســد خارجي ،درج جزئيات
زندگي مبتذل آنان ،درج مطالب خرافي ،تبليغ
خواص دارويــي بدون اخذ مجــوز از مراجع و
ســازمانهاي ذيربط ،ترويــج خرافهگرايي،
درج مطالب خالف عفت عمومي و نيز مطالب
تحريكآميز قومي بهخصــوص اهانت به اقوام
شــريف ايراني موجب حساســيت و برخورد
قانوني هيأت نظارت بر مطبوعات ميگردد».
مجله «دنياي تصوير» از ســال1371بهعنوان
رقيب «مجله فيلم» به ميدان آمد و نه بهصورت
دوهفتگي بلكــه بهصورت ماهانــه در قطع و
اندازهاي بزرگتر از عرف مجالت ايراني منتشر

سینما

لغو امتياز «دنياي تصوير»« ،هفت» و7نشريه ديگر

سال اخراجيها

سعید مروتی �����������������������������������������������������������������������������
ميزان اســتقبال تماشــاگران از فيلم «اخراجيها» در روزهاي پاياني
ســال ،85تكليف اكران بهار 86را روشــن كرده بود .ســال 86ســال
«اخراجيها» بود .سردبير نشرياتي چون جبهه و شلمچه در نخستين
فيلمش نشان داد قاعده بازي را بلد است .از انبوه بازيگران محبوب (عبدي،
حيايي ،شريفينيا و )...و امكان شوخي با مضاميني كه جزو خطوط قرمز
محسوب ميشد ،بهعنوان داليل موفقيت اخراجيها نام برده ميشود.
دليل اصلي اما انطباق حا لوهواي سازنده اخراجيها با روحيه جمعي و
فضاي اجتماعي پس از روي كار آمدن احمدينژاد بود .فيلم در اوج فروش
بود كه نســخه قاچاقش به بازار آمد وگرنه ركوردها را جابهجا ميكرد.
(كاري كه اخراجيهاي 2انجامش داد ).مهمتريــن رقيب اخراجيها
يتوانست «سنتوري» مهرجويي باشد؛ فيلمي كه واكنشهاي پرشور
م
تماشاگران جشنواره بيستوپنجم ،ميتوانست مقدمهاي بر موفقيت
تجاري گستردهاش باشد .سنتوري با جرح و تعديلهايي پروانه نمايش
گرفت .بيلبوردهايش در سطح شهر نصب شد ولي در آستانه اكران ،وزير
ارشاد شخصا توقيفش كرد .درحاليكه سازندگان فيلم در حال مذاكره
براي حل مشكل ســنتوري بودند و حتي بهرام رادان ترانههاي محسن
چاووشي را (كه هنوز خوانندهاي زيرزميني بود) دوباره خواند تا سنتوري
از محاق بيرو ن آيد ،نســخه قاچاق فيلم به كنار پيادهروها آمد .سال86
سال اوج گرفتن پديده قاچاق فيلمهاي سينمايي بود؛ فيلمهايي كه به
سهولت و به سرعت بيرون ميآمدند؛ مثال در روز اول اكران «اگه ميتوني
منو بگير» سیدياش كنار سينما قدس كه سينماي سرگروه فيلم بود به
فروش ميرسيد .فيلم «نقاب» هم وقتي پس از 3سال توقيف با مميزي
فراوان روي پرده آمد ،نسخه بدون سانسورش منتشر شد و نتيجه افت
فروش و شكســت فيلم بود .تراژدي قاچاق فيلمها به مضحكه تبديل
شدهبود .تحصن سينماگران در اعتراض به قاچاق محصوالت سينمايي
و مذاكره اتحاديه تهيهكنندگان با نيروي انتظامي و يافتن راهكارهاي
قضايي فضا را چند ماهي آرام كرد.
در سالي كه اخراجيها فاتح گيشــه لقب گرفته بود« ،توفيق اجباري»
همپاي فيلم دهنمكي فروخت؛ فروشــي كه جايگاه محمدرضا گلزار را
بهعنوان ستارهاي پولساز تثبيت كرد .در اين سالها هر فيلمي با بازي
ميآمد (جز «گل يخ» كه بازسازي ناموفق
گلزار از گيشه سربلند بيرون 
«سلطان قلبها» بود« ).خون بازي» يكي از معدود نمايندگان سينماي
يتوانست مطالعهاي موردي درباره معضل اعتياد
اجتماعي در اكران ،86م 

تئاتر
مهرداد رهسپار ������������������������������������
زمستان سال1386سال اجراي نمايش «افرا
يا روز ميگذرد» به نویســندگی و كارگرداني
بهرام بيضایــي در تاالر وحدت اســت .بهرام
بيضایي با اين نمايش پس از سالها به صحنه
تئاتر بازميگشت .اين نمايش درباره معلمي
به نام افرا بود كه نقش آن را مژده شمســائي
ايفا ميكرد .در اين نمايش شــازده خانم افرا
را مجبور به ازدواج با پســر خود كرده بود .افرا
در اين موقعيت براي خود پسرعمویي خيالي
خلق كرد تا بتواند به بهانه حضــور او خود را
از شازده خانم و پســرش دور كند .افرا با اين
تصميم مورد تهمت اهل محل قرارميگرفت و
از شخصيتي مورداحترام به فردي بدنام تبديل
ميشد .در پايان ،افرا همه درها را به روي خود
بسته ميبيند ،اما نويسنده با تغيير معجزهوار

نشر

ميشد .علي معلم ،مؤسس اين مجله ،در واكنش
به لغو امتياز نشريهاش به ايسنا گفت« :لغو امتياز
اين نشريات اگر از روي سادگي نباشد ،پوست
خربزهاي است زير پاي كساني كه كار فرهنگي
انجام ميدهند .در رسم قرباني كردن هم اول
آب و نبات به گوســفند ميدهنــد .حتي يك
مغازه را هم اينطور تعطيل نميكنند و پيش از
آن اخطاري ميدهند .»...نشريه «هفت» نيز كه
از سال1382به سردبيري مجيد اسالمي منتشر
ميشد ،با اينكه تا زمان اعالم خبر لغو امتيازش
تنها 44شماره منتشر شده بود ،در ميان جوانان
و نخبگان بسيار محبوب بود .احمد طالبينژاد،
مديرمسئول نشريه «هفت» نيز به ايسنا گفت:
«سوابق و شمارههاي قبلي نشريه موجود است؛
ما كجا از عكس استفاده ابزاري كرديم يا اشاعه
فحشايي از ســوي ما اتفاق افتاده است؟ قطعا
سوزش و درد اين توهين بيشتر است ».شماره
ويژه نوروز1387اين دو نشريه منتشر شد ،اما
«هفت» بعد از آن براي هميشــه تعطيل شد و
حتي نامه 121دستاندركار سينما ،تلويزيون
و تئاتر كه در 25فروردين 1387منتشــر شد
و خواســتار انتشــار مجدد «دنياي تصوير»
بودند ،باعث نشد كه «دنياي تصوير» زودتر از
شهريور1388بتواند فعاليتش را از سر بگيرد.

بيش از2ميليون نفر به تماشاي
نخستينفيلمدهنمكيشتافتند

ميان جوانان طبقه مرفه پايتخت باشد و در عين حال تصويري اسنادي از
شهر خاكستري ارائه دهد .تغيير مديرعامل فارابي و رفتن عليرضا رضاداد
و آمدن مجيد شاهحسيني ،نشانهاي از تغييرات مطلوب وزير ارشاد در
حوزه مديريت سينماي ايران بود .اصولگرايان دولت را در دست داشتند
ولي معجزهاي كه منتظرش بودند ،دستكم در حوزه سينما رخ نداده بود.
ضمن اينكه شكافي جدي بين وزارت ارشاد و تيم رئيسجمهور وجود
داشت .يك سو محمدحسين صفارهرندي بهعنوان اصولگرايي كالسيك
قرار گرفته بود و ســوي ديگر جواد شــمقدري و مهدي كلهر بهعنوان
مشاوران رئيسجمهور ،ساز ديگري ميزدند .در داخل خانواده سينما هم
اختالفات صنفي بيداد ميكرد .صنف تهيهكنندگان دچار انشعاب شده
بود و كار به جايي رســيد كه اتحاديه تهيهكنندگان جشن خانه سينما
توششم هم برگزار شد؛
را تحريم كرد .در فضايي سرد ،جشــنواره بيس 
جشنوارهاي كه پديدهاش فيلمي بود كه شايسته حضور در بخش مسابقه
دانسته نشدهبود؛ «تنها دو بار زندگي ميكنيم» نخستين فيلم بلند بهنام
توششم لقب گرفت .فيلم محبوب
بهزادي ،ستاره غافلگيركننده فجر بيس 
منتقدان از جشنوارهاي كه اثر برگزيدهاش «آواز گنجشكها» بود.
در روزهاي پاياني سال ،86ســينما آزادي بازگشايي شد؛ سينمايي كه
29فروردين 76هنگام نمايش «تعطيالت تابستاني» طعمه آتش شده
بود19 ،اسفند86با اكران نمادين آخرين فيلمي كه قبل از سوختن روي
پرده داشت ،آغازي دوباره را جشن گرفت .سينما آزادي و سينماي دنج و
كوچك مجاورش ،شهر قصه ،حاال تبديل به پرديسي شيك و مدرن شده
بود؛ پرديسي كه معمارياش نه يادآور دو سينماي مهم و خاطرهانگيز
تهران (آزادي و شــهر قصه) كه تداعيكننده پاســاژهاي تجاري بود.
پرديسي كه انتهاي اسفند 86افتتاح شد ربط چنداني به سينمايي كه در
انتهاي فروردين76در آتش سوخته بود نداشت .بيش از يكدهه گذشته
بود و خيلي چيزها تغيير كرده بود.

افرایاروزمیگذرد

بهرام بیضایی پس از چند سال

پايان نمايش ،سرنوشت افرا را تغيير ميدهد.
اين نمايش نخستين بار در 26مرداد 1381در
خانه هنرمندان توسط بهرام بيضایي روخواني
شــد .تا پيش از اين قرار بود بيضایي نمايش
«سهرابكشي» را اجرا كند اما اين نمايشنامه
مجوز نگرفت .بيضایي افــرا يا روز ميگذرد را
جايگزين سهرابكشي ميكند ،اما در همين
سال مجموعه تئاترشــهر در دست بازسازي
اســت و همين امر موجب توقــف تمرينات
بيضایي ميشود .بيضایي پس از مدتي وقفه،
بار ديگــر تمرين نمايش را از ســر ميگيرد.
اجراي ايــن نمايــش 12دي در تاالر وحدت
آغاز ميشــود و تا 18بهمن ادامه مييابد .اين
نمايش به اكبر رادي تقديم ميشود؛ كسي كه
چند شب پيش از اجراي افتتاح نمايش از دنيا
رفته بود ،آن هم درست در سالروز تولد بهرام
بيضایي .با اين رويدادها اجــراي نمايش افرا

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

روانکاوی

تعطيالت
بدون توقف

ذهن بدون راهنما و شخصيتهاي
ضداجتماعي

جمال رهنمايي؛ روانشناس ��������������������������

سازمان برنامهوبودجه در عمر 70ساله
خود بارها نام عوض كرده است؛ سازماني
كه قرار بود براي نحوه تخصيص بودجه
عمومي به دولتها برنامــه بدهد .در
سال 1386رئيسجمهور وقت آب پاكي
را روي دست همه ريخت و جايگاه اين
سازمان را بهگونهاي تغيير داد كه عمال
تعطيل شد؛ كاري كه هيچ دولتي در تمام
روزهاي پرفرا زونشيب تاريخ معاصر آن
را درست ندانسته بود.
ســخنگويان فكري دولــت نهم اين
سازمان را پديدهاي استعماري توصيف
ميكردند كه قرار است جلوي پيشرفت
كشــور را بگيرد و تاسيس اين نهادها
را توطئهاي براي عقب نگه داشــتن
كشورهاي در حال توسعه ميدانستند.
هر چند ســازمانهاي بوروكراتيك و
بهخصوص ســازماني تخصصي مانند
برنامه و بودجه مشــكالتي ساختاري
داشتند و در زمينه مدلهاي انتخابي
آنان در حوزه توسعه انتقاداتي به آنها
وارد بود اما رويكــرد و ادبيات دولت
جديد متعلــق بهنظريههــاي رنگ
و رو باختــهاي از قبيل همــه تواني
اســتعمارگران و تئوري توطئه بود كه
سكه آن سالها پيش از رونق افتاده بود.
به هر روي سازمان برنامهوبودجه عمال
منحل شد و رئيسجمهور در اين سالها
بودجهاي 50برگي تقديم مجلس ميكرد
كه به سخر هگرفتن نظام بوروكراسي،
قوانين و دستگاههاي نظارتي كشور بود.
اين سازمان در سال1393و در روز سوم
كاري دولت يازدهم مجددا در مســير
احيا قرار گرفت بلكه بتواند آب رفته را
به جوي بازگرداند.
پذيرش دروني و فكــري قواعدي كه
به مجموعه زندگــي فردي و اجتماعي
نظم و ســامان ميدهند يك ويژگي
آموختني و شخصي است .ما در كودكي
از مجموعه والدي خود شــامل جهان
هســتي ،فرهنگ ،جامعه ،پدر و مادر
خود ميآموزيم كه زندگي قواعدي دارد
كه رعايت آنها براي خودمان و ديگران
ضروري است هرچند آنها موردرضايت
و فهم كامل ما نيستند.

حسين پايا ،مؤسس انتشارات «طرح نو» ،نخستين بار در دهه 70به
فكر تاسيس يك سازمان انتشاراتي افتاد .چون سرمايه اندكي داشت
در ابتدا به سراغ چاپ كتابهاي حوزه كودك رفت و چندتايي هم
به بازار عرضه كرد اما با آشكار شدن سختيها و مرارتهاي كار نشر،
يآورد يا بختش
2راه پيشرو داشت؛ باید يا كيفيت كتابها را پايين م 
را در حوزههاي ديگر نشر ،جز كتاب كودك ،ميآزمود .پايا راه دوم را
برگزيد و قدم در مسير چاپ كتابهاي حوزه علوم انساني گذاشت كه
البته برايش خوشيمن بود .چاپ كتاب «شكست شاهانه» اثر ماروين
زونيس با ترجمه عباس مخبر و «خاطرات محرمانه اميراسداهلل علم»
نهتنها زيانهاي قبلي را جبران كــرد بلكه بنيه خوبي در اختيارش
گذاشت و نام «طرح نو» را بر سر زبانها انداخت .پس از آن ،انتشار
مجموعــه «بنيانگذاران فرهنــگ امروز» از كتابهاي انتشــارات
آكســفورد و همكاري با عزتاهلل فوالدوند و بهرهگيري از تجارب او
به تحكيم موقعيت اين نشــر كمك كرد .پايا از اين فرصت استفاده

كرد و در راستاي دغدغه هميشــگياش براي چاپ آثار تاليفي ،به
سياق همان كتابهاي آكسفورد ،كتابهايي همچون «فردوسي»
از محمدامين رياحي« ،حافظ» از بهاءالدين خرمشاهي« ،سعدي»
از ضياء موحد و ...را براي غني شــدن اين مجموعه منتشــر كرد.
همچنين ،مجموعه رمانهاي پليسي -جنايي «كتابهاي سياه» از
جمله 4جلد كتاب «ماجراهاي شرلوك هلمز؛ كارآگاه خصوصي» با
ترجمه كريم امامي در اين نشر منتشر شد و مورداستقبال قرارگرفت.
اما قله موفقيت «طرح نو» با تغييرات سياسي پس از دوم خرداد شكل
گرفت .زماني كه كتابهاي عبداهلل نوري و اكبر گنجي بهويژه 
كتاب
«قرائت فاشيستي از دين و حكومت» توسط اين نشر به چاپ رسيد
و جمعيت وســيعي از مخاطبان بهويژه جوانان را بهخود جلب كرد.
انتشــارات «طرح نو» پس از اين دوران موفق بهمدت چند سال در
حالت تعليق به سر برد و بهدليل مشكالت مالي شديد كتابفروشي اين
نشر نيز در سال1391براي هميشه تعطيل شد .اين نشر هماكنون
با تجديدچاپ برخي آثار قبلي و انتشــار كتابهاي تازه بهكار خود
ادامه ميدهد.

موسيقی

سينگلترك و امپيتري

ظهورخوانندگانبيمجوزومعرفيگستردهآنها
حسين عصاران �����������������������������������
از ميانههــاي دهــه 80و با دسترســي
همگاني بــه سيســتمهاي شــنيداري
ديجيتال و گسترش نســبي اينترنت و از
آن مهمتراقبالگيري رسانههاي ديداري
غيردولتي (موسوم به ماهوارهاي) مناسبات
توليد ،تبليغ و انتشــار ترانــه نيز بهطور
بنيادين زي رورو شد .اگر تا پيش از اين ،قالب
انتشــار ترانه بر مبناي توليد و ضبط چند
كار و انتشار جمعي آنها به شكل «آلبوم»
تعريف شدهبود ،از ميانههاي دهه 80بود
كه به پشتوانه ســادگي و فراگيري تكثير
و انتقال فايل ديجيتال ترانهها ،كارورزان
تازهكار اين عرصه هم زحمــات و تبعات
وقتگير مجوزگيري رسمي و توليد آلبوم
را كنار نهادند و به توليــد «تك تراك» يا
«سينگل تراك» و انتشــار بيمجوز آنها
روي خوش نشاندادند و اينچنين بازي
دو ســر بردي را پيش گرفتند؛ چرا كه از
يك سو مناسبات سختگيرانه ،بيضابطه

و سليقهاي شــوراهاي ارزشيابي نهادهاي
رســمي را از پيشروي توليد كارهايشان
برميداشتند و از ســوي ديگر هم پخش
غيررسمي و بهاصطالح غيرمجاز ،مايههايي
از مخالفخواني و گذر از خطوط قرمز را به
كارشان پيشــكش ميكرد .همچنان كه
راهكارشان در منظمكردن نام كالمپرداز،
آهنگســاز و خواننده در مقدمه هر ترانه،
نهتنها معضل بيشناسنامهبودن كارشان
را مرتفع ميكرد ،بلكه با گوشــزد كردن
نام آنهــا در هر بــار شــنيدن ،كمكيار
يادسپاري بيشــترآنها هم ميشد .به بيان
ديگر اگر تــا پيش از ايــن مجوزگيري از
شــوراهاي ارزشــيابي وزارت ارشاد براي
اجرا و انتشــار ترانه ،امكاني براي آغاز راه
خوانندگان محسوب ميشد ،از اين به بعد
و با وجود چنين ميانبــري تمركز و الزام
به مجوزگيري ،ســوت آغاز رقابتي نابرابر
را در مقابل شــبكه بهاصطــاح غيرمجاز
يآورد .كشــف اين گريزراه در
به صدا درم 
سالهاي مياني دهه 80به معرفي گسترده

تجسمی

زنان قدرت ميگيرند

خوانندگاني چون فــرزاد فرزين ،بنيامين
بهادري ،بهنام صفوي ،رضا صادقي ،محسن
چاووشي و ...منجر شــد؛ خوانندگاني كه
پس از مشهور شدن توانستند با راهنمايي
و حمايت تهيهكنندگان شناختهشــده و
تعهد به پيگيري فعاليتهاي
ابراز ندامت و 
هنري بر اســاس موازين وضع شــده ،به
مجوزهاي الزم براي فعاليت رســمي هم
دســت يابند .آنان از راه ميانبــر بهتر از
خوانندگان محبوب و معــروف مجوزدار
رسيده بودند و دوشــادوش آنها و چه بسا
بيشتر از آنها از فوايد سرشار اجراهاي زنده
نيز بهرهمند شــدند .در تحليلي امروزين
شكلگيري اين فرايند مسموم را ميتوان
نتيجه غيظ فرهنگي توده مردم نســبت
بــه ضوابط رســمي نهادهــاي فرهنگي
قلمداد كرد كه انتخابهايشــان را بيشتر
به چهرههاي معرفيشده توسط رسانههاي
غيررســمي معطوف ميكنند و در تداوم
فرهنگ مصرفي روزمرهشان به آنهاپروبال
ميدهند.

تأسيسهفتنگاه

حافظ روحاني ���������������������������������������������������������������������������
هفتنگاه يكي از نخســتين تالشها براي بنا نهادن يك مؤسســه
اقتصادي بزرگ خصوصي در عرصه هنر بود كه در ميانه دهه1380
ممكن ميشــد اما عالوه بر هفتنگاه كه نتيجــه همكاري 7گالري
خصوصي بود كه در ميانه اين دهه در كنار هم قرارگرفتند تا يك رخداد
مشترك اقتصادي و فرهنگي را به راه بيندازند؛ اين 7گالري عبارت
بودند از آريا ،الهه ،والي ،گلستان ،هفتثمر ،دي وماه مهر .اما 2نكته در
تأسيس اين نهاد اهميت دارد؛ اول اينكه مديران همه اين گالريها زن
بودند و از اين منظر هفتنگاه نخستين نهاد اقتصادي و فرهنگي بود
كه به تمامي توسط مديران زن اداره ميشد و دوم اينكه هفتنگاه تنها
يكي از رخدادهاي فرهنگي مشابه در نيمه اول دهه 1380بود .بهعنوان
مثال مؤسسه ماهمهر كه شامل گالري و آموزشگاه هنرهاي تجسمي
ميشد ،در بهمنماه سال1385توسط آريا شكوهياقبال ،مدير گالري
آريا و مژگان واليپور ،مدير گالري والي تأسيس شد .همچنين گروه
هنري دنا كه شامل 12هنرمند زن ميشد -گيزال وارگا سينايي ،فرح
اصولي ،شهرزاد اصولي ،فريده الشايي ،شهال حبيبي ،شراره زنديان،
مريم شــيرينلو ،آريا شكوهاقبال ،نسرين خســروي ،ميترا كاويان،

آگهی

يا روز ميگذرد ،از اجراهــاي به يادماني تئاتر
ايران شد .در اين نمايش مرضيه برومند ،حسن
پورشــيرازي ،مهرداد ضيايي ،سهيال رضوي،
هدايت هاشمي ،افشين هاشمي ،رحيم نوروزي
و بهرام شاهمحمدلو ايفاي نقش كردند.

از شرلوك هلمز تا كتابهاي سياسي

به انتخاب
عبدالرضا نعمتاللهی

معصومه مظفري و رعنا فرنود -فعاليتاش را در ابتداي دهه1380
آغاز كرده بود .در نتيجه فعاليت زنان در اين گروهها اهميت داشت و
نقش فعال زنان در نيمه اول دهه 1380در هنر ايران را تثبيت كرد.
هفتنگاه تا اواخر دهه 1390اقدام به برگزاري نمايشگاه ساالنه ميكند
و ميكوشد از اين طريق بازار آثار هنرهاي تجسمي را گستردهتر كند.
تنها همهگيري ويروس كرونا در سال 1399مانع از برگزاري نمايشگاه
ساالنه هفتنگاه شد.

گفتو گوي محسن چاووشي با نشريه همدل
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