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کمیسیون تلفیق مجلس ،محل تأمین
افزایش یارانههای پیشنهادیاش را آشکار نمیکند

چه بخواهيم چه نخواهيم اقتصاد ايران آلوده به سياســت است و سياســتگذاري اقتصادي در كشور براســاس سرنوشت حال و آينده
سياستمداران در افق كوتاهمدت تعيين ميشــود نه بلندمدت .ماجراي افزايش 2برابري يارانه نقدي با تصميم كميسيون تلفيق بودجه
مجلس آيا نشانهاي از بازگشت مجلس به عصر تاريك دولت دهم نيست؟ منابع پيشبيني شده براي پرداخت 147هزار ميليارد تومان يارانه
نقدي از كجا ميآيد ،چه اندازه پايدار خواهد بود و اثر آن بر ناترازي دخل و خرج دولت ،كسري بودجه و البته تورم چيست؟ در تازهترين
تصميم ،اعضاي كميسيون تلفيق بودجه مجلس به اين نتيجه رسيدهاند كه يارانه نقدي 45هزار و 500توماني از سال آينده  2برابرشده و
بهحساب سرپرستان خانوار به ازاي هر نفر 91هزار تومان واريز شود.صفحه  4را بخوانيد.

انتقالآب  بدونمجوز  زیستمحیطی
دیگر امکانپذیر نیست

گفتوگو با  عيسيکالنتری ،رئيس سازمانحفاظت محيطزيست
عكس :همشهري /محمدعباسنژاد
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يادداشت

حامد مظاهریان؛ معاون شهردار تهران

ش برای  کاهش
تال 
فاصله طبقاتی تهران
مديريت شهري كنوني تهران در سال پاياني كار خود
در دوره پنجم شوراي اسالمي شهرتهران با نوع نگاهي
كه در طراحي بودجه داشته اســت خود را همچنان به آرمانهايش وفادار نشان
ميدهد.روز گذشته بودجه پيشنهادي اين شهر براي سال 1400از سوي شهردار
تهران با آرمان «تهران شهري براي همه» براي بررسي تقديم شوراي شهر شد.
شهردار با اشــاره به رويكرد اجتماعي در تدوين بودجه آخرين سال اين دوره به
آرمانهاي انساني و توجه ويژه به مسائل ،مشكالت اجتماعي و دغدغه شهروندان
تهراني پرداخت و مصداقهاي اين نوع رويكرد را توسعه ناوگان حملونقل عمومي،
توجه به اقشار آسيبپذير شهري مانند كودكان كار و دستفروشان ،نگاه ويژه به

بازگشت همه بهسوي اوست

درگذشت همكارمان جهانگير اسمعيل صوفيان را به خانواده
آن مرحوم تســليت ميگوييم .براي ايشان رحمت الهي و براي
بازماندگان صبر مسئلت داريم.
موسسه همشهري

محالت با هدف بازآفريني ،توجه به پروژههاي توســعه محلهاي و توجه ويژه به
ارتقاي سالمت شهروندان و بسط نشاط شهري دانست.
به زعم من كاهش فاصله طبقاتي يكي از مولفههاي بودجه  ۱۴۰۰اســت كه در
راستاي شهري براي همه ،جديتر در ســال آينده دنبال خواهد شد؛ شهري كه
اكنون با ركود اقتصادي  ،تورم ازهمگسيخته و اپيدمي كرونا دست به گريبان است
و اين هر دو به افزايش فاصله طبقاتي كمك كردهاند.
متأسفانه از يك طرف تورم اقتصادي كه بخشــي از آن حاصل از تحريمهاست،
زندگي را بر مردم سخت كرده و از سوي ديگر گسترش اپيدمي كرونا سبب شده
كه بسياري از شهروندان تهراني كار و كسب خود را از دست بدهند و در اين شرايط
سخت اقتصادي با مشكل بيكاري نيز روبهرو شوند .بنابراين شهرداري تهران بنا
دارد در بودجه 1400عالوه بر توجه به بازآفريني محالت شــهري بهخصوص در
مناطق كمبرخوردار شهر تهران ،توجه ويژهاي نيز به مسائل و مشكالت اجتماعي
حاصل از تورم و اپيدمي كرونا داشته باشد و ميتوان گفت
ادامه در
صفحه3
مهمترين محور و دغدغه شــهرداري تهران در اين رهيافت
توجه ويژه به مسائل اجتماعي و كاهش آالم شــهروندان تهراني در حد بضاعت
شهرداري تهران است.

رئیسجمهور به سازمان برنامه دستور داده بودجهای برای طرحهای
بدون پیوست محیطزیستی درنظر گرفتهنشود
كشور آمادگي تعطيلي برخي طرحهاي ضدمحيطزيستي را ندارد
بخشخصوصي بيشتر از دستگاههاي دولتي تابع قوانين
محيطزيستي است
وقتي با پديده «3ميليون اسلحه در دست مردم» مواجهيم
مبارزه با شكارغيرقانوني سخت ميشود
صفحه 9

كرونــا ســبك زندگي فــردي و
اجتماعي همه ما را تغيير داده است،
بسياري از افراد با تغييرات بهوجود
آمده كنار آمدهانــد و برخي ديگر
هنوز در فاز انكار بهسر ميبرند ،اما
چه بخواهيم و چــه نخواهيم بايد
به زندگي همــراه بــا كرونا عادت
كنيــم ،همانطــور كه بــه زندگي
دركنار آنفلوآنزا و ديگر بيماريهاي
واگيردار عــادت كردهايم و تالش
كرديم تا خود را با اين شرايط وفق
دهيم .كرونا غيراز تغيير در شرايط
زندگي فــردي و اجتماعي ،فضاي
شــهري را نيز تغيير داده اســت و
كمكم شــهروندان به اين تغييرات
خــو گرفتهانــد و مقاومت كمتري
در برابر تغييرات ناخواســتهاي كه
تمام زندگيشــان را تحتالشعاع
قرار داده ،انجام ميدهند .صفحه12
را بخوانيد.

گلوگاههاي
فساد شهري
زير تيغ شفافيت

14گام شفافسازي در شهرداري
شــهرداري تهران در تيرماه 98رتبه
نخســت رضايتمندي مردم را از نحوه
انتشار اطالعات كسب كرد و در ماههاي
اخير امسال نيز همواره در بين رتبههاي
برتر سازمانهاي شــفاف قرار داشته
است .اين را ارزيابي سامانه ملي انتشار
و دسترســي آزاد به اطالعات نشــان
ميدهــد و دليلش هم واضح اســت؛
درهاي اتاقهاي 6قفلهاي كه اســناد
و اطالعات ابتدايي اداره شهر را بدون
هيچ دليل مشــخصي در خود حبس
كرده بود ،از بهار97و پس از راهاندازي
سامانه شفافيت به روي شهر باز شد و
پيام روشني به مردم داد؛ اینکه «شما
ديگر غريبه نيستيد ».به همينخاطر
شهرداري تهران از سال  97تاكنون
در بين 10سازمان برتر به لحاظ
رضايتمندي شهروندان از نحوه
انتشــار اطالعات قرار دارد.
صفحه 7را بخوانيد.
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هدف ،غلبه بر رقيب است

نشستهای وحدت هر از چندگاهی به میزبانی رئیسجمهور برگزار میشود.

اوجگیری جدل در نبود مفاهمه

بررسی چرایی تنشزا شدن مواضع سیاستمداران در گفت و گو با صاحبنظران
بيش از 3ســال پيش وقتي اســحاق جهانگيري موضوع
داخلی گفتوگويمليرابرايترميمسرمايهاجتماعيپشتوانهنظام
مطرح كرد ،شايد تصور نميكرد آفت مجادالت و بگومگوهاي
سياسي حتي درون خود جريانات سياسي همسو نيز الينحل باقي بماند .او
در جريان مناظرات تلويزيوني از تفاهم و گفتوگوي ملي براي حلوفصل
مسائل سخن گفته بود و پس از انتخابات29ارديبهشت 96هم از گفتوگوي
ملي براي توسعه همهجانبه كشور نوشت .هدف مشخص از طرح چنين
سخناني نيز تمرين گفتوگو ميان جريان سياسي رقيب از اصالحطلبان و
اصولگرايان با يكديگر بود .در اين مسير نياز بود قبل از تمرين تفاهم در سطح
ملي و عموم مردم ،اول احزاب و گروههاي سياسي مشق گفتوگو كنند.
جبهههاي سياسي در اين مسير نتوانستند الگوي پيشبرد چنين هدفي در
سطح جامعه باشند.
گذشت زمان ثابت كرد وقتي ائتالفها به مقصد نهايي و پيروزي در انتخابات
رسيدند ،نقاط مشترك فراموش شدند و تجزيه و انشقاق درون خودشان
آغاز شد .اين خودمشغولي بهويژه از اعتراضات ديماه 96كشور بر مواجهه
جريانات درون اصالحطلبي با يكديگر هم دميــد و در آداب گفتوگوي
اصالحطلبي ترك صورت گرفت .اسحاق جهانگيري گفته بود گفتوگوي
ملي را تا خانه آخر و رسيدن به نتيجه دنبال خواهد كرد .كمتر گمان ميرفت
خانه آخر دولت ،تازه زمان شــروع منازعات اصالحطلبي و اعتدالگرايي
رودرروي يكديگر باشد؛ از سهم مناصب خود در دولت گرفته تا قبول بار
مسئوليت مشكالت و كاستيها در كنار هم.
حداقل 2دوره تالش مســتقيم دولــت از طريق وزارت كشــور و دفتر
رئيسجمهور گامهايي را براي پذيرش قاعده گفتوگوهاي سياسي ميان
احزاب و جريانهاي مختلف سياسي برداشت ولي برگزارشدنش بهصورت
يك پروژه با آغاز و پايان مشخص ،اين اقدام را ناقص گذاشت .نهادينهشدن
الزامات اخالقي در فعل سياسي احزاب و رقابت آنها با يكديگر دستخوش
فصول انتخاباتي و ضرورت اجتنابناپذيرتر دستيابي به كرسيهاي قدرت
شد .مشق مفاهمه چهرههاي سياسي و احزاب هم در اين مسير خيلي زود
به بوته فراموشي گذاشته شد .وزارت كشور در سال 96نشستهايي را با
حضور دبيران كل احزاب و معاون سياسي وزير كشور برگزار كرد2 .سال
بعدتر عبدالرضا رحماني فضلي ،وزير كشور اين نشستها را در سطح باالتري
با حضور خودش برگزار كرد .دســتور كار مشخص اين ديدارها انتخابات
اسفندماه 98مجلس بود .رحماني فضلي درباره اين نشستها و مباحث
مطرحشده در آن ميگفت« :دغدغه طبيعي گروههاي سياسي بيشتر در
حوزه اجرا ،نظارت ،تبليغات ،رعايت بيطرفي و مداخله بيمورد اســت و
برمبناي آنچه در اين جلسات گذشت ،همه طيفها عالقهمند هستند كه به

شكل فعال و مؤثر در انتخابات حضور داشته باشند ».اين جلسات بيشتر به
طرح گاليهها و انتقادات دبيران كل احزاب نسبت به فرايندهاي انتخاباتي
و ردصالحيتها گذشــت؛ گاليههايي كه البته دغدغه اصالحطلبان بود.
اصولگرايان هم در نشست جداگانه خودشان بيشتر به نقد اوضاع اقتصادي
و مديريت اقتصادي دولت پرداختند .اين گفتوگوها در عمل به حوادث
اعتراضي آبان 98ناشي از گرانشدن بنزين در كشور پيوند خوردند .اينبار
علي شمخاني ،دبير شــورايعالي امنيت ملي با توجه به حساسيتهاي
حوادث اعتراضي ميزباني نشستهاي ديگري با حضور دبيركلهاي احزاب
از هر 2جناح اصولگرا و اصالحطلب كشور را براي دريافت نقطهنظرات آنان
برعهده گرفت .با گزارشهاي اين جلسات از حيث سطح برگزاري و طرح
مباحث مطرحشده بهصورت طبقهبندي برخورد شد و كمتر گزارشي از كم
و كيف آن به بيرون منعكس شد .چندماه بعدتر ردصالحيتهاي انتخاباتي
يعني همان چيزي كه بهانه اصلي گفتوگوهاي سياسيون با رحماني فضلي
بود ،ضربه سنگين اصلي را بر ابترماندن اين گفتوگوها وارد كرد.
پيشبرد گفتوگوهاي سياســي ،اقتصادي و اجتماعي با درك ضرورت و
اهميت آن با شروع سال 99از طرف دفتر رئيسجمهور كليد خورد .علي
ربيعي برنامهريزي و هدايت اين نشســتها را ميزباني كــرد و به فاصله
كوتاهي با همين تجارب بهعنوان ســخنگوي دولت نيز منصوب شــد.
اين حكم انتصاب يك ضميمه هم داشــت و حكــم همزمانش بهعنوان
دستيار ارتباطات اجتماعي رئيسجمهور بود .روحاني در ارديبهشتماه
3نشست با روانشناسان ،جامعهشناسان و فعاالن حوزه اجتماعي ،فعاالن
اقتصادي و فعاالن سياسي برگزار كرد و جمعبندي اين جلسات نيز ابراز
رضايت شركتكنندگان در اين نشستها از طرح مباحث خود بود .سيل
نابسامانيهاي اقتصادي و مشكالت ناشي از كرونا در عمل بسياري از اين
جلسات را به محاق برد و ضرورتهاي ديگري را باالتر از اين گفتوگوها بر
كشور تحميل كرد.
بررسي مشكالت كشــور با برگزاري جلسات كارشناســي و مشترك با
نخبگان ميتواند تنها يكي از اهداف برگزاري گفتوگوها در ابعاد مختلف
آن باشد ولي حاشيهاي نهچندان كماهميتتر براي اين جلسات ،تمرين
آداب گفتوگو و پذيرش قاعدههاي انتقاد از يكديگر دور يك ميز اســت.
نشست مديران مطبوعاتي با حسن روحاني در شهريورماه امسال تالشي
براي پاسداري دوباره از شعله ضعيف و كمرمق فضاي نقد در كشور بود ولي
تحتتأثير كرونا و حواشي اقتصادي كشور اثربخشي خود را از دست داد.
اعتدال و اصالحات در چنين فضاي ملتهب و شكنندهاي شرايط سختي
براي حفظ گفتوگو و انسجام ميان خود و برقراري چنين ارتباطي با مردم
در سطح باالتر خواهند داشت؛ اگر به انتخابات 1400فكر ميكنند.

ابوالقاســم رئوفيان ،دبیر کل حزب اســامی ایرانزمین
دیدگاه گفتوگويي با همشــهري دربــاره چرايــي موضعگيري
شخصيتها ،چهرهها و جريانهاي سياسي عليه يكديگر از
طريق رسانه و در منظر عموم ،گفت :بخشي از اين موضوع به نگاه حذفي
افراد نسبت به رقيب خود بازميگردد؛ به اين معني كه آنها قادر به انجام
گفتوگوي سالم و ســازنده و رودررو از طريق شفافســازي تواناييها و
برنامههاي خود نيســتند و به همين سبب تالش ميكنند تا طرف مقابل
خود را تخطئه كرده و در حد امكان او را حذف كنند.
رئوفيان افزود :اين روحيه تهاجمي فعاالن سياسي از سياست حذفي ناشي ميشود .مبناي سياست حذفي اين است كه
سياستمداران بهاندازه كافي به تواناييها و برنامههاي خود و اقبال مردم بهخودشان اطمينان ندارند و براي همينخاطر
تالش ميكنند كه با روشهاي سلبي ،قابليتهاي طرف مقابل را زير سؤال برده ،چهره آنها را مخدوش كرده ،ضعفهاي
آنها را برجسته كرده و از صحنه رقابتها حذف كنند .اين فعال سياسي اصولگرا با اشاره به ناديدهگرفتن اخالق و معنويت
در سياستورزي ،تأكيد كرد :جريانهاي سياسي ميخواهند به هر طريق و با هر ابزاري بر رقيب خود غلبه كنند .در واقع
پيروزي را به هر قيمت ميخواهند.
او ادامه داد :در اين شكل نگاه به رقابتهاي سياسي ،هدف وسيله را توجيه ميكند .روشي شناختهشده كه اخالق و معنويت
جايي در آن ندارد و از خرد و عقالنيت سياسي نيز به دور است .رئوفيان با بيان اينكه اين شكل رقابتهاي سياسي ذائقه مردم
را تلخ خواهد كرد ،افزود :از منظر افكار عمومي هم فردي كه نگاه حذفي به رقابت دارد ،از سالح منطق و انصاف بيبهره است
و قادر به انجام يك رقابت و گفتوگوي سازنده و سالم نيست.

ضعف در خرد جمعي است
غالمرضــا ظريفيــان از فعاالن سياســي اصالحطلب در
دیدگاه گفتوگويي با همشهري پيرامون ضعف فرهنگ گفتوگو و
مفاهمــه در جامعه گفت :در فرهنگ عمومــي ايران ما از
ســابقه ديرينه قوت زبان و ادبيات برخوردار بوديم امــا به داليلي بعضا
تاريخي در اين زمينه دچار ضعفهاي جدي هســتيم .مشخصا از زمان
حمله مغول به اين سو و فاجعه و ويراني عميق ناشي از آن و ناكاميهاي
پس از آن در ساختن جامعه ،فرهنگ كشور را با تروماي مدني مواجه كرد
كه آثار آن تا قرنها بعد تداوم يافته است .ناكاميهاي جمعي در ساختن ويرانيها ،زيست جهان فردي و فرهنگ و خرد
فردي را بر فرهنگ عمومي غالب كرد .با وجود اتفاقات بزرگي كه در دورههاي مختلف تاريخي در كشور رخ داده است،
ضعفهاي موجود در فرهنگ عمومي تداوم يافته و به تبع آن عقل و خرد فردي تقويت شده است.
ظريفيان با اشاره به ضعف تاريخي نهادهاي مشاركتي و مدني ،عدمشكلگيري احزاب  ،سنديكاها و كانونهاي مردمنهاد
افزود :از سوي ديگر نظام سياسي كشور بر گفتوگوهاي نهادهاي مدني متكي نيست .در اين شرايط افراد ،انديشه ،فكر
و تصميم آنها نقش مهمي پيدا كرده است .در اين شرايط افراد اگر موقعيتي در سطح مديريت كشور بهدست آوردهاند
آن را نه افراد برخاسته از نهادهاي مدني بلكه ناشي از تواناييها و خرد خود ميبينند .اين فعال سياسي با اشاره به ضعف
خرد جمعي و عدمتمرين مشاركتهاي عمومي از دوره كودكي تا دوره بزرگسالي گفت :فرهنگ احزاب و مشاركت در
ايران بهشدت ضعيف است و افراد در دنياهاي خيالي و تصورات خود و تجربههاي زيسته شخصيشان ،رفتار ميكنند و
تصميم ميگيرند .بر اين اساس ،زماني كه يك فردي در موقعيت مديريتي قرار ميگيرد به جاي اينكه مديريت و تصميم
آنها برخاسته از تجربه زيسته جمعي باشــد ،عمدتا بر تواناييها و تجارب فردي آنها متكي است .این استاد دانشگاه با
اشاره به ضعف احزاب در تقويت فرهنگ عمومي ،مشــاركت و گفتوگو ادامه داد :گاهي اوقات در داخل يك حزب كه
بهطور طبيعي بايد گفتوگوهاي جديتري شكل بگيرد ،كمتر شاهد گفتوگوهاي سازنده هستيم .در اين شرايط ،ما با
فضاهايي از همهمهها و خشونتهاي زباني و تسويه حسابهاي فردي روبهرو ميشويم.
ظريفيان با اشاره به مشــكالت متعدد و حل نشــده در جامعه گفت :مديريتهاي كالن كشور به جاي اينكه به سمت
همبســتگي ملي و گفتوگوي ملي براي حل مشكالت حركت كند ،بار سنگين مشــكالت خود يك فضاي عصبي و
خشونتگونه را براي مديريت جامعه ايجاد كرده است.
براي مثال يك نماينده و قانونگذار به جاي تمكين به قانون ،بهخود اجازه ميدهد كه با مجري قانون با خشونت رفتار كند،
به اعتبار اينكه او خود را برخاسته از يك نهاد مشاركتي نميبيند بلكه خود را يك فردي ميداند كه به سبب تواناييهاي
فردي در موقعيت سياسي قرار گرفته است.
مديران كشور به جاي حل مســائل در قالب خرد جمعي ،گفتوگوهاي متقابل و سازنده ،در فرصتهايي به تريبون يا
رسانهاي دسترسي پيدا ميكنند ،با برخوردهاي كالمي و پاســخهاي فردي مواضع خود را اعالم ميكنند و متقابال از
همان مسير پاسخ ميشنوند .تصور شكلگيري مفاهمه  ،گفتوگو و پيدا كردن راهحل براي مسائل كشور بسيار دشوار
خواهد بود.

واكنش مثبت به چراغسبز عربستان

ایران یکبار دیگر طرح صلح هرمز را باهدف کاهش تنش در منطقه روی میز گذاشت

نمایی از سفارت عربستان در تهران بعد از حمله تندروها در سال94

نتيجه برسند كه راهكار براي حل مشكالت ،همكاري
منطقهاي است ،نخستين كشوري كه از اين موضوع
استقبال ميكند و به آنها خوشامد ميگويد ،ايران
است .در هفتههاي اخير قطر و عربستان پس از3سال
تنش ،روابط ديپلماتيك را از سر گرفتند و پس از آن
بود كه وزير خارجه قطر براي ميانجيگري بين ايران و
كشورهاي عربي منطقه اعالم آمادگي كرد و ساعاتي
بعد محمدجواد ظريف ،وزيــر خارجه ايران در يك
توييت كه به زبان عربي منتشر شد به اين پيام همتاي
قطري پاسخ مثبت داد.
سخنگوي وزارت خارجه با بيان اينكه ما آمادگي داريم
تا درصورت اصالح سياستهاي عربستان وارد عرصه
مذاكره و گفتوگو شويم در پاسخ به اين سؤال كه
دولت رياض از برخي از سياستهاي ايران در منطقه
ابراز نگراني ميكند ،خاطرنشان كرد :ممكن است
سعوديها يكسري نگرانيهايي داشته باشند و اتفاقا
ما تأكيد داريم كه بايد در مورد اينها صحبت كرد .طرح
صلح هرمز در همين چارچوب بود كه در مورد اين
مسائل صحبت شود .برخي از نگرانيها ممكن است
توهمي باشد كه پاي قدرتهاي ديگر را در منطقه
باز كند و ما حتي حاضريم در مورد اين نگرانيهاي
توهمي و خيالي نيز صحبت كنيم.
اشاره خطيبزاده به طرحي است كه حسن روحاني

ســال قبل در جريان ســفر به نيويورك در مجمع
عمومي سازمان ملل ارائه داد و بعدها هم نسخهاي
از آن به سران كشــورهاي منطقه ارائه شد ،اما فقط
برخي از اين كشورها ازجمله عمان ،قطر و عراق به آن
پاسخ مثبت دادند.
ســيدعباس عراقچي ،معاون سياسي وزير خارجه
ايران هم در يك مصاحبه با الرپوبليكا ايتاليا درباره
شرايط منطقه با اشاره به اينكه عربستان ،امارات و
ايران واقعيتهاي منطقه هستند ،بايد در اين منطقه
در كنار هم زندگي كنيم و هيچكس نميتواند ديگري
را از منطقه حذف كند ،گفت :بايد رقابتها را كه شايد
غيرقابل اجتناب هستند ،مديريت كنيم و برخورد،
قابلقبول نيست .بايد چارچوبي بهوجود بياوريم كه
در قالب آن با يكديگر صحبت و براي امنيت و ثبات
منطقه تالش كنيم .ما براي ورود به گفتوگو با ديگر
كشورهاي خليجفارس آمادگي داريم .پيشنهادهای
ما روي ميز اســت .واقعيت اين است كه بسياري از
كشورها بهويژه عربستان ،مرتكب اشتباهات بسياري
شدهاند .به سياست آنها در عراق ،لبنان ،سوريه نگاه
كنيد .آنها از صدام حسين حمايت و داعش را ايجاد
كرده و نخستوزير لبنان را حبس كردند و . ...اكنون
بزرگترين اشــتباه ،ســوق دادن ديگران بهسوي
برخورد با ايران خواهد بود.

نماينــده مقــام معظم رهبــری در
امور انجمن اســامي دانشــجويان و
دانشجويان ايراني در اروپا منصوب شد.
به گزارش ايســنا ،حضــرت آيتاهلل
خامنهاي رهبر معظم انقالب در حكمي
حجتاالسالم احمد واعظي را بهعنوان
نماينده رهبري در امور انجمن اسالمي دانشجويان و دانشجويان
ايراني در اروپا منصوب كردند.

كوتاه از سياست
   تحول قضايي ،نيازمند اصالح قوانين است

رئيس قوه قضاييه گفت :اجراي بخش عمدهاي از سند تحول قضايي،
نيازمند اصالح قوانين و مقررات است .به گزارش ميزان ،ابراهيم رئيسي
در دومين جلسه ستاد راهبري اجراي سند تحول قضايي ،با اشاره به ابالغ
عمومي سند تحول قضايي ،گفت :هماكنون مطالبه عمومي براي اجراي
اين سند شكل گرفته است و همه بخشهاي قوه قضاييه بايد با همكاري
نخبگان و صاحبنظران ،اجراي سند را پيگيري كنند .رئيس قوه قضاييه
افزود :براي ايجاد تحول قضايي و كسب رضايت عمومي و اجراي عدالت،
هوشمندسازي فرايندها در دستور كار قرار گرفته است؛ لذا پشتيباني
الزم براي ايجاد زيرساختهاي توسعه فناوري و نوآوري بايد از سوي
قواي مقننه و مجريه فراهم شود .رئيسي گفت :اجراي بخش عمدهاي از
سند تحول قضايي ،نيازمند اصالح قوانين و مقررات است و الزم است با
همكاري قواي مقننه و مجريه ،زيرساختهاي قانوني فراهم شود تا بر
مبناي قوانين اصالحشده ،سند قابليت اجرايي پيدا كند.

   بهخاطر ناكارآمدي مديريتي به عقب برگشتهايم

محمدرضا عارف ،عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اينكه
مهمترين دليل ناكارآمدي دولتها ،ناكارآمدي مديريت است ،گفت:
در كشورهايي كه ثبات مديريت وجود دارد ،مدير ميداند بهخاطر يك
اختالف سليقه تغيير نميكند و شجاعت در تصميمگيري پيدا ميكند.
وي در گفتوگو با ايســنا ،افزود :متأســفانه در برخي موارد بهخاطر
ناكارآمدي مديريتي به عقب برگشتهايم .ما در كشور شاهد حركات
سيكلي و گردشي هستيم .از يك نقطه شــروع ميكنيم به نقطهاي
ديگر ميرسيم ولي مدير بعد كه لزوما مدير دولت بعدي هم نيست و در
همان دولت منصوب ميشود ،مسير را ادامه نميدهد .رئيس بنياد اميد
ايرانيان ادامه داد :مدير دنبال تهيه كارنامه قابلقبول خود است و نگاه
بلندمدت ندارد و بنابراين فقط رنگ و روغنكاري ميكند .ساختمان در
حال فروپاشي است اما ما ساختمان را رنگ ميكنيم تا ظاهر حفظ شود.

مجلس ،نيروي انتظامي و مردم ،اقدام علياصغر عنابستاني ،نماينده سبزوار را مورد نكوهش قرار دادند

با حمايت نيروي انتظامي از مامورش و نقد و
بهارستان نكوهش اقــدام نماينــده خاطي از ســوي
بهارستان ،ماجراي سيلي نماينده سبزوار به
ســرباز راهور باالگرفته و نماينده خاطي بيش از پيش از
سوی افکار عمومی مورد مواخذه قرار گرفتهاست.
شنبه گذشته فيلمي در شبكههاي اجتماعي منتشر شده
كه در آن يك سرباز راهور روايت ميكند چون مانع ورود
خودروي نماينده مجلس به خط ويژه شده نماينده مجلس
بهصورت او سيلي زده و مورد فحاشــي قرار گرفته است.
ديروز در جديترين واكنش به اين غائله ،ســردار حسين
اشــتري ،فرمانده نيروي انتظامي در خصــوص ماجراي
درگيري نماينده مجلس با مأمور وظيفهشناس راهور ناجا
گفت :قطعا از مأمور وظيفهشناس حمايت ميكنيم ،همه در
برابر قانون يكسانند و از مسئوالن انتظار داريم كه نسبت به
قانون التزام و احترام داشته باشند .فرمانده نيروي انتظامي
در بخش ديگري از ســخنان خود از ابراز محبت مردم در
صيانت و حمايت از مأمور وظيفهشناس راهور قدرداني كرد
و گفت :ابراز محبت و حمايت مردم از فرزندان خود در ناجا
جاي بسي قدرشناسي و تشكر دارد .بنده به سهم خود از اين
ابراز محبت ،لطف و حمايت مردم قدرداني ميكنم .پيش
از ورود رسمي فرمانده نيروي انتظامي به ماجرا ،ستاد كل
نيروهاي مسلح و ناجا از پيگيري حقوقي اين ماجرا خبر داده

بودند .در آن سوي ميدان يعني در بهارستان بازتاب وسيع
اين ماجرا در شبكههاي اجتماعي سبب ورود نمايندگان
به موضوع شد و آنها در حسابهاي كاربريشان در دنياي
مجازي در نكوهش اين اقدام نماينده سبزوار موضعگيري
كردند .چنانچه محمدباقر قاليباف ،رئيس مجلس پيش از
ورود نمايندگان ديگر به اين ماجرا ميدان دار شد و نوشت:
«در برابر قانون همه مساوي هستند .مجلس به كساني كه به
وظيفه قانوني خود عمل ميكنند افتخار ميكند و نخستين
مدافع حقوق آنهاســت .در حادثه اخير ،به محض شنيدن
نخســتين گزارشها ،دستور بررســي دقيق ماوقع صادر
شــد؛ در صورت احراز تخلف ،هيأت نظارت بر نمايندگان
بدون مسامحه بررسي و برخورد قانوني خواهد كرد ».وجه
متفاوت ورود مجلس به ماجراي عنابستاني با موارد مشابه
آن در مجلس دهم كه بعضا سعي در عدمورود به ماجرا را
داشت ،اين بود كه هيأت نظارت بر رفتار نمايندگان بدون
درنگ خبر از بررسي ماجرا داد و در همين راستا اميرحسين
قاضيزاده هاشــمي ،نايبرئيس مجلــس و رئيس هيأت
نظارت بر رفتار نمايندگان اعالم كرد كه درگيري نماينده
مجلس با سرباز راهور را در هيأت نظارت بر رفتار نمايندگان
بررســي ميكنيم و با مقصر قطعاً برخورد قانوني خواهيم
كرد ،پس از بررســيها ســخنگوي هيأت نظارت نتايج را
اعالم خواهد كرد .حفظ حقوق مردم براي ما مسئله اساسي

عذرخواهي رئيس صدا و سيما از رئيسجمهور

علي عسگري ،رئيس سازمان صدا و سيما با اشاره به اظهارات نسنجيده و دور ا ز شأن ميهمان يكي از برنامههاي زنده
شبكه  4تأكيد كرد :اين اظهارات باعث تكدر خاطر بينندگان فهيم شبكه  4سيما و خدمتگزاران دلسوز نظام شد و
اينجانب با ابراز تأسف ،از مخاطبان فرهيخته رسانه ملي و رياست محترم جمهوري به نوبهخود عذرخواهي ميكنم.
رئيس رسانه ملي رعايت اخالق اســامي ،اصول حرفهاي و پرهيز از اهانت در عين نقد سازنده را رويكرد محوري و
همواره مورد تأكيد رسانه ملي دانست و افزود :هر چند بارها تأكيد شده مسئوليت اظهارنظر در برنامههاي زنده برعهده
كارشناس مدعو است ،اما بيان چنين اظهاراتي از آنتن صداوسيماي جمهوري اسالمي به هيچ وجه پذيرفتني نيست
و با هرگونه قصور و تقصير برخورد قاطع ميشود.
عذرخواهي عسگري در حالي صورت گرفت كه ديروز شوراي نظارت بر سازمان صداوسيما با توهينآميز خواندن
ادبيات يكي از مهمانان برنامه «زاويه» شبكه  ،4ضمن تذكر ،از رئيس سازمان خواست با عوامل مؤثر برخورد قاطع
كند .اين شورا در نامهاي ضمن تأكيد بر رعايت موازين قانوني و اخالق حرفهاي و ديني در رسانه ملي و لزوم تفكيك
بين نقد و تحليل با تخريب و توهين و تضعيف ،نسبت به اظهارنظر يكي از مهمانان برنامه «زاويه» شبكه  4در بهكار
بردن اظهاراتي سخيف و وهنآلود واكنش نشان داد و ضمن تذكر قاطع ،خواستار رعايت اصول حرفهاي و اخالقي در
توليد و پخش برنامهها شد.

   توقيف يك نفتكش ايراني در اندونزي

ســخنگوي ســازمان امنيــت دريايــي اندونزي اعــام كرد:
نفتكشامتي هــورس( )MTHorseبا پرچم ايــران و نفتكش
امتيفري( )MTFreaدر آبهاي استان وست كاليمانتان اندونزي
توقيف شدهاند.
وي مدعي شد كه اين نفتكشها مظنون به تخلفات متعدد ازجمله
عد م نشــان دادن پرچمهاي ملي ،خاموش كردن سيســتمهاي
شناسايي ،لنگر انداختن غيرقانوني و همچنين انتقال غيرقانوني
سوخت بين دو كشتي و آلوده كردن آب بودهاند.
مقامات اندونزي اين دو كشتي را براي تحقيقات بيشتر به جزيره
باتام در استان ريائو آيلندز اسكورت كردهاند.

نمايندهخاطي تنها ماند

مكث

رفتن ترامپ ادبيات ســعوديها در
دیپلماسی قبال ايران را تغيير داده است .مقامات
ســعودي بهتازگي و پــس از حدود
5ســال تنش در روابط ،از دراز كردن دست خود به
طرف ايران سخن گفته بودند؛ پيامي كه در ايران با
واكنش مثبت همراه شده است.
ايران و عربســتان از  5ســال قبل و پــس از حمله
عربستان به يمن از يكســو و بعد اعدام شيخ نمر،
روحاني شيعه توسط سعوديها روابط ديپلماتيك
خود را قطع كردند و در ساليان اخير روابط 2كشور
در پايينترين سطح و حمالت لفظي مقامات2كشور
عليه يكديگر در باالترين ســطح قرار داشت ،با اين
حال سقوط دولت ترامپ بهعنوان اصليترين حامي
دولت عربستان و روي كار آمدن بايدن كه از منتقدان
سياستهاي سعوديهاســت ،باعث شده در ميان
شاهزادگان سعودي درباره آينده نگرانيهايي ايجاد
شــود3 .روز قبل ،فيصل بن فرحــان ،وزير خارجه
عربستان در گفتوگو با شبكه العربيه درباره ايران
گفت :دست رياض براي گفتوگو همواره دراز است،
اما ايرانيها به حرفهاي خود پايبند نيستند؛ بنابراين
ما بايد نشــانههاي واقعي در تغيير رفتارهاي آنها را
مشاهده كنيم .ديروز سعيد خطيبزاده ،سخنگوي
وزارت خارجه ايران در اظهاراتي كه به نوعي واكنش
اين سخنان بود با بيان اينكه ما همواره تأكيد كردهايم
كه كشــورهاي منطقه بايد به يك فهم مشــترك
در ارتباط با مسائل منطقه دست پيدا كنند تا يك
ســازوكار امنيتي الزم در اين زمينه حاصل شود،
گفت :متأســفانه آنچه تاكنون شــاهد آن بودهايم
بيپاسخ گذاشتن پيشنهادهای ايران از سوي برخي
از كشورهاي حاشيه خليجفارس ازجمله عربستان در
اين زمينه بوده است.
خطيبزاده با تأكيد بر اينكه بهنظر ميرسد مقامات
سعودي با فهم اينكه جنگ و خونريزي ديگر كمكي
به آنها نميكند و همچنين نااميد از متحدان سابق
خود ،اصالح برخي از سياستهايشــان را در تعامل
با برخي از كشورهاي حاشيه خليجفارس در پيش
گرفتهاند ،افزود :اگر اين اصالح سياستها بهصورت
جدي در دستور كار آنها باشــد و سعوديها به اين

انتصاب نماينده رهبري
در امور انجمن اسالمي دانشجويان اروپا

است و همه حتي نمايندگان مجلس در برابر قانون مساوي
هســتند .در اقدامات مشــابهي در مجلس دهم حمداهلل
كريمي ،نماينده وقت بيجار با ســرباز حراســت فرودگاه
درگير شد و او را مورد ضرب و شتم قرار داد يا در مورد ديگر
محمد باسط دورازهي ،نماينده سراوان نيز با مامور گمرك
درگيری كالمي پيدا كرد ،هردو مورد غائلهســاز شدند اما
درنهايت ماجرا با ورود هيأت نظارت و عذرخواهيهايي كه
علني نشدند فيصله يافتند .از سوي ديگر غائله عنابستاني،
يادآور ضرب و شتم سرباز وظيفه دادگستري بابل با دستور
بازپرس آن بود .قريب به 40روز پيش محمدحسن كريمي،
سرباز نگهباني ساختمان دادگستري بابل ،پس از مراجعه
يك بازپرس دادســرا وقتي بهدليل داشــتن ماسك او را
نشناخته و تقاضاي كارت شناســايي كرده بود ،با برخورد
شديد از جانب او و سپس «ضرب و شتم» در محل كارش
مواجه شد .رسانهاي شدن ماجرا ،سبب ورود قوه قضاييه به
ماجرا و رسيدگي امر شد.
علياصغر عنابستاني 49ســال دارد و از سبزوار به مجلس
يازدهم راه يافته .او بهخاطر ادبيات تنــد و تيزش در نقد
حسن روحاني در شبكههاي اجتماعي شهره است؛ چنانكه
چندي پيش در توييتي خطاب به روحاني نوشت« :جناب
رئيسجمهــور! دهاندريدگي شــما را در انواع فحشها
كه نثار منتقدين كردهايد ديدهايــم و فرومايگيتان را در
نسبت ناروا به ائمه اطهار براي نيل به مطامع سياسي تجربه
كردهايم»!...
ديگر نمايندگان چه گفتند؟

در ديگر واكنشها عليرضا زاكاني ،نماينده قم و رئيس مركز
پژوهشهاي مجلس هم در حساب توييترش نوشت« :قانون
فصلالخطاب بوده و قانونشكني محكوم است و نماينده
مجلس نيز بيش از همه ميبايســت مطيع قانون باشد تا
قانونمداري در جامعه فرهنگ شود .وظيفه هيأت نظارت
بر نمايندگان در بررسي برخورد با سرباز راهور بسيار خطير
است تا با روشن نمودن زوايا ،حق و اخالق را پاس داشته و
به انصاف حكم نمايد».
اقبال شاكري ،نماينده تهران هم با تأكيد بر اينكه همه در
برابر قانون برابرند؛ هم ســرباز هم راننده هم نماينده ،در
توييترش نوشت« :كميته نظارت بر رفتار نمايندگان بايد در
اسرع وقت گزارش خود را ارائه كند ،اجازه نميدهيم مانند
موارد واضح مجلس گذشته ،در هياهوي رسانهاي گم شود».
مصطفي ميرسليم ،نماينده تهران هم در اينباره هشدار داد
ي مشكوك بهنظر ميرسد .هيأت نظارت
كه جريانعنابستان 
بر رفتار نمايندگان بايد با دقت رسيدگي كند ،مبادا در وراي
اين جريان افرادي ميخواهند مجلس را بدنام كنند.
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جايزه جهاني خشت طاليي به پايان پنجمين مرحله رسيد

«خشت طاليي» در تقويم بينالمللي
قرار گرفت

شهر

دوشنبه  6بهمن  99شماره 8144

واگــذاري امالك شــهرداري تهران
در انتظار تصويب شورا

اولويتهاي بودجه تهران 1400؛ حمل و نقلو نشاطشهري

در جلسه علني شورا ،يك فوريت اليحه دوفوريتي كه به
شهرداري اجازه ميدهد 10فقره از امالك خود را براي فروش
يا واگذاري عرضه كند ،تصويب شد .پيروز حناچي ،شهردار
تهران در جريان بررسي اين اليحه دوفوريتي گفت3 «:مورد
از اين امالك مربوط به توافق با ســازمان تامين اجتماعي
است؛ چراكه حق بيمه به سازمان تامين اجتماعي پرداخت
نشده و لذا با توافقات صورتگرفته ،برخي از امالك به تامين
اجتماعي واگذار ميشــود3 .ملك ديگر مربوط به بدهي
شهرداري به بانك شهر است و 4ملك هم براي تامين بودجه
غيرنقد شهرداري است ».او درباره علت دوفوريتي شدن اين
اليحه گفت« :بخشي از اين موضوع مربوط به بودجه غيرنقد
است و بخش ديگر مربوط به تسهيالت بانكي و بخشي هم
مربوط به مشكالت شهرداري با تامين اجتماعي .لذا توافق
كرديم كه مشكل به اين شكل حل شود ».محسن هاشمي،
رئيس شورا هم در موافقت با اين اليحه گفت كه موضوع ارائه
دوفوريت فروش يا واگذاري ملك در شورا ،سابقه دارد و در
قانون بودجه آمده كه شهرداري بايد بودجه غيرنقد داشته
باشد كه شامل تهاتر و ...ميشــود .در پايان دوفوريت اين
اليحه رأي نياورد اما يكفوريت آن با 16رأي تصويب شد.

حناچي ديروز بودجه 49هزار ميلياردتوماني سال آينده پايتخت را به شورا تقديم كرد

محمد سرابي
خبرنگار

انتقالتجربياتبينالمللي

معاون امور بينالملل مركز ارتباطات شهرداري تهران نيز در ادامه اين
نشست گفت« :يكي از اصليترين كاركردهاي رويدادهاي بينالمللي
انتقال تجربيات و ايجاد فضاي همكاري و مشاركت است».
زهير صباغ پور ،افزود« :خشت طاليي با پشتوانهاي كه از سال ۹۳داشته
است به برندي در حوزه بينالملل تبديل شــده و امسال هم با وجود
مشكالت كرونا بهصورت نيمه حضوري برگزار ميشود .در ابتدا قرار بود
مراسم اختتاميه مانند هر سال در آبان برگزار شود ،اما به تأخير افتاد و حاال
كه فرصتي پيش آمده است آن را در سالن برج ميالد برگزار ميكنيم».
او با اشاره به شعار «شهر ســالم ،اقدامات جهاني ،اثرات جهاني» اظهار
كرد« :براي پنجمين دوره تالش كرده ايم تــا جايگاه تهران را بازيابي
كنيم .شهردار تهران ،رئيس سازمان شــهرها و حكومتهاي محلي
متحد( )UCLGو همينطور نايبرئيس سازمان متروپوليس است كه
ميتوان از اين فرصت اســتفاده كرد؛ زيرا شرايط خاص تهران قابليت
بينالمللي شدن را دارد ».ميثم بصيرت،نماينده هيأت داوران جشنواره
نيز در اين نشست گفت« :در شرايط تحريم حضور مديريت شهري در
فضاي جهاني ميتواند مورد توجه قرار گيرد و اين جشنواره از روزگاري
كه نخستين دورهاش برگزار شد در تالش بود تا زمينه اي براي اشتراك
تجارب و دانش انباشته در شهرها فراهم كند .ديدن تجربه ديگر شهرها
هم به مديريت شهري ماكمك ميكند ».روز سهشنبه7بهمنماه مراسم
پاياني جايزه خشت طاليي در برج ميالد تهران برگزار ميشود.

نظر برخــي از
اعضاي شــورا در
مورد بـودجـه1400

عكس :همشهري /محمد عباسنژاد

اختتاميه پنجميــن دوره جايزه جهاني
خشــت طاليي با بهبــود وضعيت ابتال
بــه كرونــا ،بهصــورت نيمــه حضوري
برگزار ميشــود .تهران تاكنون شــاهد برگزاري 4دوره اين جايزه از
سال1393بوده و جايزه امسال كه تحتتأثير بيماري كرونا با شعار «شهر
سالم ،اقدامات جهاني ،اثرات جهاني» برگزار شد به مرحله نهايي معرفي
برگزيدگان رسيده است .اين جايزه به گردآوري ايدههاي جهاني در حوزه
پروژههاي شهري و معماري ميپردازد.
رئيس شوراي سياســتگذاري جايزه جهاني خشت طاليي در نشست
اطالعرساني اين جايزه گفت«:خشــت طاليي از جايزههايي است كه
بهدليل برگزاري مداوم ،قوام پيدا كرده امسال براي نخستين بار خشت
طاليي در تقويم بينالمللي قرار گرفته است .اميد داريم كه با برگزاري اين
برنامهها اثر آن را در طبقه بنديهاي بينالمللي براي تهران ببينيم .جوايز
مشابه آن ،مثل جايزه گوانجو هم در جهان مرسوم است و در بخشهاي
مختلف برگزار ميشود».
غالمحســين محمدي با گراميداشــت ياد مرحومه شــيده اللمي
روزنامه نگار همشهري ،گفت« :نگاه داوران در اين حوزه سختگيرانه است
و پروژههايي مورد توجه هستند كه رويهساز باشند و بتوانند زندگي بشر
در شهرها را تغيير دهند .به هر حال كالنشهرها مشكالت يكساني دارند
و راهحلهاي آن براي همه كاربرد دارد .ما در جشنواره بهدنبال بهترين
راهحلها هستيم».
رئيس مركز ارتباطات و امور بينالملل شــهرداري تهــران درباره آثار
دريافتي گفت« :امسال  ۵۴۱اثر را دريافت کردهایم كه 245مورد آن
داخلي و  ۲۹۶مورد خارجي است و آثار خارجي از  ۱۹۴شهر و  ۵۸كشور
دريافت شده است .طبق محورهاي هفت گانه بيشترين آثار و پروژهها
در معماري و شهرسازي و ميراث فرهنگي بوده كه نشاندهنده رويكرد
خشت طاليي است».
رئيس مركز ارتباطات و امور بينالملل شــهرداري درباره فعاليتهاي
ديپلماتيك شهرداري گفت« :ديپلماسي شهري نقش اثرگذاري نسبت
به ديپلماســي عمومي داشته اســت .بهعنوان مثال ،ويدئو مپينگ و
بيلبوردهای «جان پدر كجاستي» براي حمله تروريستي در دانشگاه
كابل تأثير زيادي در روابط  2كشــور ايران و افغانســتان داشته است.
هنگامي كه بيماري كرونا در شهر ووهان چين شروع شد ،ويدئو مپينگ
مشابهي مورد توجه قرار گرفت و باعث قدرداني چينيها از ما شد .آنها
بعدا و به پاس اين اقدام ،اقالم بهداشتي براي مقابله با كرونا را به تهران
فرستادند كه با نظر ستاد ملي كرونا از آنها استفاده شد».
وی افزود« :با  ۵شهر هم براي خواهرخواندگي مذاكره كردهايم كه يكي
از آنها محقق شده .از سوي ديگر گفتوگو با شهرداران شهرهاي بزرگ
جهان در دوران كرونا تهران را از انزوا نجات داد و نشان داديم كه بدون
سفر خارجي هم ميتوان ارتباط برقرار كرد.اگر گشايشهاي اقتصادي
رخ بدهد ميبينيم كه اين ارتباطات ايجاد شــده چقدر به حل مسائل
كالنشهر تهران كمك ميكند».
او در پاسخ به سؤالي درباره انتقال تجربه از طريق اين جشنواره گفت:
«انتقال تجارب بهتدريج اتفاق ميافتد .بهعنوان مثال ،در زمينه آلودگي
هوا با ژاپن اخيرا مراوداتي داشته ايم كه دانش ما نسبت به منابع اصلي
آالينده را زياد ميكند و تجهيزاتي هم از سوي آنها ارائه شده است كه
بهخاطر شرايط تحريم ،در واردات قسمتي از آنها به مشكل برخوردهايم».
مشاور شهردار با تأكيد بر اينكه جشــنوارهها و جوايز شهري پيامي را
منتقل ميكنند ،گفت «:وقتي طرحهاي موفــق را معرفي ميكنيد
احتمال الگو برداري از آنها زياد ميشود .زماني پل و اتوبان عملكرد برتر
محسوب ميشد ،اما امروزه انسان محوري اهميت پيدا كرده است و كار
بيشتري در اين حوزه انجام ميشود .به همين دليل بسياري از اقدامات
شهرداري تهران مانند سامانه «تهران من» در شهرهاي ديگر كشور هم
الگوبرداري شد».

زينب زينالزاده

خبرنگار

شهردار تهران ديروز صبح به صحن شوراي شهر آمده
شورا
بود تا اليحه دخل و خرج تهران 1400را تقديم پارلمان
شهري كند .با اين حســاب كميسيونهاي تخصصي
شورا ،روزهاي پركاري را براي بررسي اليحه بودجه سال آينده خواهند
داشت؛ اليحهاي كه براي نخســتينبار در دوسطح و در 775صفحه
تنظيم شده است .در اين سند قطور ،سطح نخست مربوط به ردیفهای
درآمدي و هزينهاي اصلي شهرداري تهران در سال 1400است و سطح
دوم به تبصرههايي براي تكميل تعــدادي از پروژه هاي خاص ارتباط
دارد .پيروز حناچي ،شــهردار تهران در صحن شورا گفت ،محوريت
اجتماعي و فرهنگي جديتر از هميشه در بودجه لحاظ شده؛ چراكه
ي از كرونا
جامعه به واسطه ســختيهاي اقتصادي و مشــكالت ناش 
نيازمند شادابي است.
بودجه 1400به روايت شهردار

شهردار تهران كه روز گذشته همراه خود سند بودجه 1400را به شورا
برده بود ،قبل از تحويل آن به رئيس پارلمان شــهري ،پشت تريبون
رفت و گفت« :شهرداري تهران بعد از وزارت بهداشت جزو نخستين
دستگاههايي بود كه با كرونا درگير شد و بيشــترين آسيب را ديد و
بسياري از درآمدهاي شــهرداري تهران دچار اختالل شدند .اكنون
حملونقل عمومي شهر تهران با 30درصد ظرفيت اسمي خود فعاليت
ميكند و بســياري از سالنهاي ورزشــي در تعطيلي بهسرميبرند ،
همچنين مجموعههايي كه وظايف گردشگري دارند مثل برج ميالد
به حالت تعطيل يا نيمهتعطيل درآمدهاند .اين در شرايطي است كه ما
ريالي از كمكهاي دولت را در اختيار نداشتيم ».پيروز حناچي با بيان
اينكه بودجه 1400نخستين بودجه قرن است و اميدواريم بتوانيم با
اين بودجه سرفصل جديدي را در شهرداري تهران ايجاد كنيم ،گفت:
«نگاه ما در بودجه 1400اجتماعي است و معتقديم كه خيلي از مسائل
و مشكالت الينحل شهر تهران با نگاه اجتماعي و مردمي قابل حل است،
بنابراين رويكرد اصلي در بودجه 1400نسبت به مسائل شهر رويكرد
اجتماعي است و پيشبيني ميشود مردم در سال 1400نيز با شرايط
سخت اقتصادي مواجه خواهند بود .به همين دليل تالش ما اين است
تا در سال 1400نيز در كنار مردم بهويژه اقشار آسيبپذير باشيم ».او
ادامه داد« :در بودجه 1400توسعه ناوگان حملونقل عمومي ،توجه
به اقشار آسيبپذير مثل دستفروشان ،اختصاص بودجه براي محالت

تالش براي كاهش فاصله طبقاتي تهران
ادامه از
لذا مديريت شهري تهران خود را مكلف ميداند تا در اين برهه از زمان
صفحه اول چتر حمايتي خويش را بيشتر بگستراند و با راهكارهاي ارائهشده توسط
افراد متخصص مشاغلي همچون دستفروشي را به فرصت تبديل كند.
همچنين از مولفههاي بودجه 1400شــهرداري تهران مسئله «تحول در ساختار بودجه»
است؛ موضوعي كه از سالها پيش مطرح و مورد مطالبه جدي بوده و دولت در سالهاي اخير
چندان در آن موفق عمل نكرده است.
مهمترين مواردي كه در بحث تحول ســاختاري بودجه شــهرداري تهران در سال1400
اجرايي و عملياتي خواهد شد عبارتند از:
ساماندهي تبصرههاي بودجه و تعيين بار مالي تبصرههاي بودجه:
 1معموال تبصرههاي بودجه داراي عبارات كيفي و توضيحي هســتند كه در بودجه
به شكل متن درج ميشوند كه براســاس آن اختيارات و تكاليفي براي شهرداري مشخص
ميشود كه اكثر آنها داراي بار مالي است اما عموما بار مالي تبصرهها در ردیفهای بودجه
مندرج نميشود و سبب بروز مشكالتي ميشود.
اما امسال براي نخستين بار تبصرههاي بودجه اعم از تبصرههاي درآمدزا و هزينهزا ،اعداد
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آسيبپذير مثل دوالب ،فرحزاد و اسالمآباد ،توجه به پروژههاي محلي،
ارتقاي سالمت و ورزش و نشاط شــهري مد نظر قرار گرفته است».
بهگفته حناچي ،تحوالت ساختاري در بودجه 1400رخ داده و بار مالي
تبصرهها در رديفهاي بودجه لحاظ شده است .او افزود« :بودجه امسال
دوسطحي است و شــامل بودجه اصلي با رقم  ٤٧هزارو  ٦٨٧ميليارد
تومان و بودجه تكميلي با رقم  ٢هزارو  ٢٧٤ميليارد تومان است .بودجه
تكميلي از افزايش درآمدهاي شهري حاصل ميشود و صرفا به 32پروژه
مرتبط با زيرساختهاي شهر مثل خطوط  6و 7مترو و خطوط آنتن
مترو (خطوط انشعابي مترو) اختصاص خواهد يافت».
حناچی ادامه داد :ارتقای قانون مداری ،شفافیت و پاسخ گویی در جهت
تحقق حکمرانی خوب شــهری و اتخاذ رویکرد اجتماعی و تعریف
پروژه های توسعه محله ای بر اساس نیازهای شهروندان است .اینها
گامی در مسیر جلب مشارکت شــهروندان برای اداره شهر و تحقق
آرمان تهران شهری برای همه است و امیدوارم بتوانیم به شعارهایی
که داده بودیم پایبند باشیم و بودجه ای تقدیم مردم کنیم که عالوه
بر انضباط و شفافیت در شرایط کرونایی در زندگی وحال مردم تهران
تاثیر بگذارد.
جايگاه شوراها تقويت شود

جلس ه شوراي شهر تهران روز گذشته عالوه بر ارائه سند بودجه1400
توسط شهردار تهران ،روز پركاري براي اعضاي پارلمان شهري بود و در
نهايت با تصويب فوريتهاي  2اليحه و  2طرح پيشنهادي به كارشان
پايان دادند.
اين جلسه به رياست محسن هاشمي رفســنجاني رأس ساعت 9و با
تذكر او آغاز شد .رئيس شوراي شهر تهران در ابتداي صحبتهايش به
جلسهاي با سخنگوي شوراي نگهبان در رابطه با مصوبه اخير مجلس
و نگاه تقليلگرايانهاي كه به شوراي شهر و روستاها شده است اشاره
كرد و گفت« :پس از مذاكرات كارشناســي صورتگرفته ،مقرر شد
كارگروه حقوقي بين شــوراها و مركز تحقيقات شوراي نگهبان براي
بررسي دقيقتر موضوع تشكيل شود كه اميدواريم به تقويت جايگاه
قانوني شــوراهاي شــهر -كه مردمنهادترين ركن قانونــي در نظام
جمهوري اسالمي است -منجر شــود ».هاشمي رفسنجاني در ادامه
گفت كه متأسفانه آخرين مصوبه ستاد ملي كرونا در مورد اتوبوسها
توسط شهرداري تهران پيگيري درستي نشــده و اين مصوبه باز هم
به نتيجه نرسيده اســت« :قرار بود در مدت 2هفته آييننامه اجرايي
اين مصوبه اجرايي شــود كه با گذشــت حــدود 45روز هنوز كاري
انجام نشده ،بنابراين الزم است شهردار تهران پيگيري ويژهاي براي

ارقام بودجه دو سطحي

كل بودجه49 :هزارو961ميليارد تومان
بودجه رديفها36 :هزارو333ميليارد تومان

بودجه انتقالي از تبصرهها11 :هزارو354ميليارد تومان
بودجه تكميلي2 :هزارو274ميليارد تومان

سهم بخشهاي مختلف از بودجه1400
حملونقل و
ترافيك

توسعه مديريت و
هوشمندسازي

خدمات شهري و
محيطزيست

ايمني و مديريت
بحران

معماري و
شهرسازي

و ارقام مرتبط با درآمد يا هزينه آنها در رديفهاي بودجه درج خواهد شــد و اين مسئله به
دخل و خرج شهرداري نور تابانده و ارمغان آن شفافيت بيشتر در عملكرد مديريت شهري
خواهد بود.
دســتهبندي درآمدها و منابع شــهرداري به دو دســته «منابع و
 2درآمدهاي اختصاصي» و «منابع و درآمدهاي عمومي»:
بر اين اساس ،درآمدهاي شهرداري به دو بخش درآمدهايي كه صرف مصارف عمومي و
متنوع شهرداري تهران ميشوند و درآمدهاي اختصاصي كه صرفا براي مصارف خاص
هزينه ميشود ،مجزا ميشوند.
با پيادهســازي و دســتهبندي اين تفكيك ،ميتوان منابع مالي را براي دســتهاي از
پروژههاي خاص تضمين كرد.البته در سالهاي گذشته نيز به اين موضوع در تبصرههاي
بودجه شهرداري اشاره شده است اما امسال بهصورت ساختارمند و نگاه سيستمي وارد
بودجه شهرداري ميشود و تمامي آيتمهاي درآمدي و منابع شهرداري شناسنامهدار
شده و از اين پس درآمدهاي اختصاصي صرفا ميتواند در مصارف خاص و اختصاصي
تعيينشده مربوط بهخود هزينه شود و از اختصاص آن به هزينههاي عمومي جلوگيري
خواهد شد.
استانداردسازي رديفهاي هزينهاي در بودجه شهرداري تهران:
 3بر اين اساس ،نحوه هزينه و درج آيتمهاي هزينهاي در بودجه شهرداري بايد

اجتماعي و
فرهنگي

اجراييشدن اين مصوبه داشته باشد ».بهگفته او ،براي ساخت اتوبوس
و واگن قطار در داخل كشور هيچ مشكلي وجود ندارد و مشكل اساسي
نبود هماهنگي بين دســتگاهها و اراده مسئوالن ارشــد اجرايي در
برطرفكردن موانع است.
احتمال افزايش 20درصدي طرح ترافيك در سال آينده

اعضاي پارلمان شهري در ادامه به بررسي دستور جلسات پرداختند.
ابتدا يك فوريت اليحه «اصالح مصوبه تعييــن عوارض تردد جهت
مديريــت ترافيك ،كاهش تقاضاي ســفر و كنتــرل آلودگي هوا در
سال »99مطرح شد .سيدمناف هاشمي در توضيح اين مصوبه گفت كه
تغييرات جدي در طرح ترافيك سال آينده پيشنهاد شده كه يكي از آنها
افزايش 20درصدي طرح ترافيك است .او توضيح داد« :پيشنهادهايي
را هم درباره خريدهاي 6ماهه و يكســاله پيشبيني كردهايم و حدود
20درصد براي خريد 6ماهــه و 20تا 35درصد براي خريد ســاالنه
تخفيف پيشنهاد شده است .اگر شهروندان تهراني خريدهاي خود را
بهصورت يكساله انجام دهند ،رسوب پول شهرداري بيشتر ميشود و
از اين منابع ميتوان بهعنوان وجوه ادارهشده براي نوسازي تاكسي و
نوسازي ناوگان حملونقل عمومي استفاده كرد ».بهگفته او ،در بحث
صدور مجوز ساالنه طرح ترافيك براي واجدين شرايط هم كه سال قبل
150هزار تومان بود ،امسال پيشنهاد 180هزار تومان داده شده است.
در اين خصوص نيز مخالفان و موافقان نظرات خود را دادند و در نهايت
يك فوريت اين اليحه با 17رأي موافق تصويب شد .ديروز همچنين
اليحه «تحقق شهر بيدار» توسط زهرا صدراعظم نوري مطرح شد .او
كه رياست كميسيون سالمت ،محيطزيست و خدمات شهري شورا
را برعهده دارد ،درباره اليحه گفت« :براســاس اين اليحه شهر بيدار،
شهري است كه معاونت خدمات شهري ،خدمات ارائهشده در روز را طي
چارچوبي در ساعات شب هم ادامه دهد كه به ارتقاي كيفيت زندگي
شهروندان منجر شود ».سرانجام پس از توضيحات او اين اليحه بدون
اظهارنظر موافقان و مخالفان با 18رأي به تصويب رسيد.
تصويب طرحهاي فرهنگي و هنري

بررسي طرح «بهبود فضاي عمومي كسبوكارهاي فرهنگي و هنري
شهري در تهران» هم روز گذشته در دستور كار اعضاي شوراي شهر
تهران قرار داشت و پس از مطرحشــدن آن محمدرضا جوادي يگانه،
معاون امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري بهعنوان نماينده شهرداري
گفت« :يكي از اقشاري كه بيشترين آسيب را از كرونا ديدند ،اهالي هنر
هستند و خوشبختانه شوراي پنجم به اين امر توجه دارد .مسئله بعد
اينكه بعيد است مزاحمت يك كارگاه نقاشي و ...بيشتر از فعاليتهاي
پزشكي در واحدهاي مسكوني باشد ».در نهايت يك فوريت اين طرح
با 17رأي تصويب شد و پس از آن اعضاي پارلمان شهري بررسي طرح
اعطاي تسهيالت به اماكن تاريخي ارزشمند را آغاز كردند .حجت نظري
هنگام ارائه گزارش اين طرح گفت كه اين طرح با پيشنهاد بهبود فضاي
عمومي كسبوكارهاي فرهنگي و هنري شهري در تهران كه در دستور
قبل يك فوريت آن تصويب شد ،همخواني دارد« :تفاوت اين طرح با
طرح قبلي در قدمت بناهاست و ما عمدتا روي بناهاي تاريخي تمركز
كردهايم .بخشي از بناهاي تاريخي براساس ضوابط ممكن است ثبت
شده باشند و بخشي ديگر با وجود واجد ارزشبودن ،ثبت نشده باشند.
به همين دليل دغدغه ما از اجراي اين طرح مالكاني هستند كه امالك
قديمي و ارزشمندي دارند و ممكن اســت ثبت شده يا نشده باشند.
بنابراين بايد مشوقهايي را دريافت كنند تا ملك حفظ شود ».او ادامه
داد« :اگر ما بتوانيم اين امكان را فراهم كنيم كه نه تغيير كاربري بلكه
تغيير كاربرد براي بهرهبرداري از اين فضاها به مالكان اعطا شود ،اين
امكان براي حفظ اين امالك بهوجود خواهد آمد ».يك فوريت اين طرح
هم با 19رأي تصويب شد.

از يك استاندارد واحد ،شفاف و علمي تبعيت كند كه امسال در بودجه شهرداري تهران
عملياتي شده و در حال طي مســيري اســت كه تكتك آيتمهاي مندرج در بودجه
مطابق رويه سيستماتيك محاسبه شود و جزئيات هر آيتم براساس ريزآيتمهايي (شرح
عمليات) تعيين شده و سپس واحد ،قيمت كار و حجم كار هر يك از آيتمهاي عملياتي
مربوطه مشخص ميشود تا با محاسبه هر يك از آنها بتوان به هزينه هريك از آيتمهاي
ي از حيف و ميل منابع جلوگيري كرده
رديفهاي بودجه دست يافت .اين استانداردساز 
و هزينههاي شهرداري را كاهش خواهد داد.
ايجاد بستر روان و شــفاف براي جلب مشاركت بخش خصوصي در
 4توسعه زيرساختهاي شهري:
در بودجه شــهرداري ســرفصلي مدون تحت عنوان «پيوست مشــاركت عمومي و
خصوصي» آورده شده است .البته به آن ،بودجه سرمايهگذاري يا بودجه مشاركت نيز
اطالق ميشود و در واقع اين مهم كه سالها مطالبه شوراي شهر بود امسال عملياتي
ميشــود و بهطور خالصه در اين پيوســت تمامي پروژههاي نيمهتمام و فرصتهاي
سرمايهگذاري كه در شهر تهران توسط شهرداري تهران شناسايي شده و وجود دارد به
سرمايهگذاران معرفي خواهد شد و نحوه همكاري با بخش عمومي (شهرداري تهران)
و بخش خصوصي (مردم) تبيين ميشود و اميد اســت تا اين روش بتواند زيرساخت
مناسبي براي توسعه مشاركت بخش خصوصي در تحول شهر فراهم كند و در بودجه

پس از ارائه سند بودجه 1400و توضيحاتي كه پيروز
حناچي ،شــهردار تهران از رويكردهاي تدوين
بودجه ســال آينده داد ،برخي از اعضاي شوراي
شهر تهران واكنش نشان دادند و اظهارنظر كردند
كه خالصهاي از آنها را در ادامه ميخوانيد.

محسن هاشمي:
تحقق بودجه 1400با
جديت مديريت
شهري
بودجــه ســال آينده
بهنوعــي انقباضــي
تدوين شده و براســاس تورم موجود در كشور است
و اگر تالش و جديت در مديريت شهري وجود داشته
باشد بهطور حتم محقق خواهد شد ،اما براي پركردن
خألهاي موجود بهويــژه در حملونقــل عمومي
همچنان نگاهمان به مجلس شوراي اسالمي و دولت
است كه ميبايست اعتبارات و مصوبات محققنشده
را به اجرا بگذارند.
الهام فخاري :داليل
شهردار براي
اجتماعيتر شدن
بودجه1400
چيست؟
چطــور ميتــوان
گفت بودجه اجتماعيتر شــده و در مقايسه با كدام
بودجه اجتماعيتر شــده اســت ،زماني كه برخي
از ســرفصلهاي اين حوزه به وضوح حذف شــده
است؟ اين بودجه نســبت به چه چيزي و چه زماني
اجتماعيتر شده است؟ آيا روند بودجه در چندسال
اخير به سمت اجتماعيتر شدن و فرهنگيتر شدن
بوده است؟
محمد ساالري:
افزايش بودجه1400
منجر به
شهرفروشي نشود
بودجه 1400عمــا
بودجه انقباضي است
و نه انبساطي و رويكرد ما بهعنوان شورا اين است كه
اين افزايش بودجه منجر به شهرفروشي نشود؛ چراكه
ما كامال جلوي شهرفروشي را گرفتهايم .شهرداري
تهران از بابت پاندمــي كرونا ريالي از صندوق دولت
نگرفته و اين جاي تقدير دارد كه بيشترين نقش را در
مقابله با كرونا داشته است.
سيد محمود
ميرلوحي:
پروژههاي محلي
يكپارچه شوند
در بررسي بودجه1400
شــهرداري پروژههاي
محلي را يكپارچه ببينيم تا صرفهجويي صورت بگيرد.
همچنين فكر ميكنم بايد خود را براي ســال آينده
آماده كنيم و به جهش فعاليت وتحوالت برسيم.

سال آينده و در سرفصل مشاركتها بيش از  ۱۹هزار ميليارد تومان كه منابع آن كامال
از طريق بخش خصوصي تامين خواهد شد اختصاص داده شده است.
بودجهريزي مبتني بر عملكرد:
 5اين موضوع در سال 99در مناطق 5و 22بهصورت آزمايشي پيادهسازي شد
كه با اجراي اين طرح بخشــي از زواياي پنهان و پيچيده آن شناسايي و تحليل شد و
اكنون ميتوان با تعريف راهكارهاي دقيق و هوشمندانه متناسب با وضعيت شهرداري
تهران« ،بودجهريزي مبتني بر عملكرد» را تا حدودي در بودجه 1400پيادهسازيكرد
ي كامل بودجهريزي مبتني بر عملكرد 3تا 5سال زمان ميبرد
و بايد گفت كه پيادهساز 
و تاكنون گامهاي خوبي براي پيادهسازي آن در سال 99آغاز شده كه در سال1400
نيز ادامه خواهد يافت.
يكي از شاخصههاي بودجه سال آينده دوســطحي شدن بودجه است .به اين معنا كه
بودجه اصلي بالغ بر ۴۷/۶۸۷ميليارد تومان بوده و بودجه تكميلي برابر با ۲/۲۷۴ميليارد
تومان است .بودجه تكميلي درصورت كسب موافقتها با افزايش درآمدهاي شهرسازي
محقق خواهد شد .واقعيت آن اســت كه بخش مهمي از هزينههاي توسعه شهري را
بايد كســاني كه منافع بيشــتري از افزايش قيمت امالك ميبرند بپردازند .بودجه
تكميلي صرفا به  ۳۲پروژه خاص مرتبط با توســعه زيرساختهاي شهري اختصاص
خواهد داشت.
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افزايش 21/6درصدي تورم نهادههاي ساختماني در فصل پاييز

توليد مسكن گرانتر شد
در فصل پاييز امسال ،گروه سيمان ،بتن ،شن و ماسه
با ميانگين افزايش قيمت 48/2درصدي ركورددار رشد تورم بوده است

اقتصاد

23023621

کمیسیون تلفیق ،محل تأمین افزایش یارانههای پیشنهادیاش را آشکار نمیکند

افزايش يارانه از جیب آینده مردم
چه بخواهيم چه نخواهيم اقتصاد ايران آلوده
گزارش
به سياســت است و سياســتگذاري اقتصادي
در كشور براســاس سرنوشــت حال و آينده
سياســتمداران در افــق كوتاهمــدت تعيين
ميشود نه بلندمدت .ماجراي افزايش 2برابري يارانه نقدي با تصميم
كميســيون تلفيق بودجه مجلس آيا نشــانهاي از بازگشت مجلس
به عصر احمدينژاد نيست؟ منابع پيشبيني شــده براي پرداخت
147هزار ميليارد تومان يارانه نقدي از كجا ميآيد ،چه اندازه پايدار
خواهد بود و اثر آن بر ناترازي دخل و خرج دولت ،كســري بودجه و
البته تورم چيست؟
91هزار تومان در حساب همه

رشــد قــــــيمت
مسكن
نهادههاي ساختماني
خيال توقــف ندارد؛
آنگونه كــه آمارهاي
رســمي نشــان ميدهد ،ميانگين قيمت
نهادههاي ساختمانهاي مسكوني در فصل
پاييز امســال 21.6درصد نسبت به فصل
قبل افزايش يافته ،اما اين بار ،به جاي گروه
آهنآالت و مصنوعات فوالدي كه در 2سال
اخير پيشــتاز تورم بوده ،ركــورد افزايش
قيمت به گروه ســيمان ،بتن ،شن و ماسه
رسيده اســت كه ميانگين قيمت آن فقط
در فصل پاييز با رشد 48.2درصدي مواجه
شده است.
به گزارش همشــهري ،در شــرايطي كه
بازار مسكن وارد دوره ركود سنگين شده
و قدرت نقدشــوندگي اين بازار بهشدت
پاييــن آمده اســت ،تداوم رشــد قيمت
نهادههاي ساختماني ،سازندگان مسكن
را با وضعيتي ســخت و بحرانــي مواجه
كرده است؛ بهگونهاي كه درصورت تداوم
وضعيت موجود ،بســياري از سازندگان
فاقد سرمايه در گردش مناسب ،بهخصوص
ســازندگان خرد و سنتي ،با مشكل جدي
براي ادامه فعاليت مواجه خواهند شــد.
آنها از يكسو بايد نقدينگي بيشتري براي
تأمين نهادههاي ساختماني موردنياز براي
تكميل پروژههاي فعال خود تزريق كنند و
از سوي ديگر قادر به فروش يا پيشفروش
توليدات خود نيستند ،درنتيجه راهي جز
اســتقراض از بانكها يا تعطيلي فعاليت
ندارند كه در هر دو صورت بايد تبعات سود
مركب بانكي يا خوابســنگين سرمايه را
قبول كنند.
هزينه ساخت دوبرابري

اطالعــات منتشرشــده از ســوي مركز
آمار ايــران از تحوالت قيمــت نهادههاي
ســاختما نهاي مسكوني شــهر تهران
در فصــل پاييز 1399نشــان ميدهد در
اين فصل شــاخص كل قيمت نهادههاي
ســاختماني 21.6درصد نسبت به فصل
تابستان رشــد كرده و تورم نقطهبهنقطه
نهاد ههــاي ســاختماني يعنــي قيمت
پاييز امسال نســبت به پاييز سال قبل به
101.6درصد رسيده است .بهعبارتديگر،
سازندگان ســاختمانهاي مسكوني شهر
تهران در پاييز امســال بايــد براي تأمين
يك سبد يكســان از مجموعه نهادههاي
ساختماني موردنياز براي ساخت مسكن،
101.6درصد پول بيشــتري نســبت به
پاييز پارســال بپردازند و اين يعني هزينه

توليد مسكن فقط در حوزه ساخت بيش از
دو برابر رشد كرده است.
مسكن زير ضرب تورم فوالدي

آمارهاي رســمي حاكي از اين اســت كه
در پاييز امسال ،در بين تمامي گروههاي
اجرايي مؤثر در ساختوســاز مسكوني،
گروه «آهنآالت ،ميلگرد ،پروفيل ،درب،
پنجره و نرده» با افزايش 163.5درصدي
قيمت نسبت به پاييز سال قبل ،بيشترين
تورم نقطهبهنقطه را بهخود اختصاص داده
است .در همين بازه زماني كمترين درصد
تغيير نقطهبهنقطه نهادههاي ساختماني
نيز به گروه اجرايــي «خدمات» با افزايش
۴۰.۳درصــدي مربــوط بوده اســت .در
حقيقت ،در 2سال اخير ،رشد هزينه توليد
مسكن در سايه جهش متوالي نرخ تورم،
ناشــي از گراني قابلتوجه گروه آهنآالت
و مصنوعات فــوالدي بوده كــه در اغلب
فصلها افزايــش قيمــت آن از ميانگين
افزايش قيمت ساير نهادههاي ساختماني
باالتر بوده اســت .طبق گزارش مركز آمار
ايران ،ميانگين تغييرات شاخص نهادههاي
ساختمانهاي مسكوني شــهر تهران در
 4فصل منتهي به پاييز سال ۱۳۹۹نسبت
به ميانگين شاخص  4فصل منتهي به پاييز
سال( ۱۳۹۸تورم ساالنه) ،به 59.6درصد
رســيده كه بيشــترين نرخ تورم در يك
سال گذشته بوده اســت .بررسيها نشان
ميدهد از منظر تورم ســاالنه نيز در بين
همه گروههاي اجرايي مؤثر در ســاخت
مسكن تهران ،بيشترين نرخ تورم معادل
105.5درصد به گروه «آهنآالت ،ميلگرد،
پروفيل ،درب ،پنجــره و نرده» اختصاص
داشته و كمترين نرخ تورم با  ۲۵.۵درصد
افزايــش متعلق به گروه «شيشــه» بوده
است.
مسكن پاييز با تورم بتني

تركيب افزايش هزينههاي ساختوســاز
در فصل پاييز امسال نسبت به فصلهاي
قبل تغيير كرده و اينبار با فروكشكردن
تورم گروه فوالد در ســايه تثبيت نسبي
نرخ ارز ،رشد قيمت گروه «سيمان ،بتن،
شن و ماســه» يدككش شــاخص تورم
نهادههاي ساختماني شده است .براساس
اعالم مركز آمار ايران ،در اين فصل در ميان
كل گروههاي مؤثر بر هزينه ساختوساز
مســكوني شهر تهران ،بيشــترين درصد
تغيير فصلــي مربوط به گروه «ســيمان،
بتن ،شن و ماسه» با 48.2درصد افزايش
و كمترين درصد تغيير بــه گروه اجرايي

«خدمات» با  ۵.۵درصــد افزايش مربوط
بوده است.
تورم نهادهها و حباب قيمت مسكن

تنهــا نكتــه اميدواركننــده در تغييرات
شاخص قيمت نهادههاي ساختماني شهر
تهران اين است كه شيب تورم فصلي پاييز
نسبت به فصل تابســتان 8.7واحد كمتر
شده و از 30.3درصد به 21.6درصد رسيده
است .در خوشبينانهترين حالت و با فرض
مهارقيمت نهادههاي ساختماني ،ميتوان
انتظار داشت از فصل زمستان كاهش شيب
تورم نهادهها تشديد شود و حتي با اتكا به
كاهش جدي ساختوســاز مسكوني در
شهر تهران به محدوده صفر يا منفي برسد.
در اين شرايط البته در سناريوي بدبينانه
نيز اين احتمال وجود دارد كه رشد قيمت
نهادههاي ساختماني بهواسطه صادرات ،زد
و بند واسطهگران يا كاهش توليد ادامه پيدا
كند كه در اين صورت وقوع موج جديدي
از ركود تورمي در بازار مســكن محتمل
خواهد بود.
به گــزارش همشــهري ،ميانگين قيمت
مسكن شهر تهران در 3سال گذشته يعني
از ميانه سال 96تاكنون حدود 500درصد
رشد كرده و متوســط قيمت هر مترمربع
زيربناي مســكوني در اين دوره زماني از
محدوده  4تــا 4.5ميليون تومان به باالي
26ميليون تومان رسيده است .درنتيجه
اين جهش قيمتي ،نسبت ميانگين قيمت
يك مترمربع زيربناي مسكوني به ميانگين
اجارهبهاي ساالنه آن( )P/Rدر آبان امسال
به 37برابر رســيد ،درحاليكــه ميانگين
بلندمــدت اين شــاخص از 18برابر فراتر
نميرود .براي تعديل اين شــاخص كه از
آن بــراي تعيين حباب قيمتي مســكن
استفاده ميشــود ،يا بايد قيمت مسكن
كاهش پيدا كند يا بهتدريج با تخليه تورم
انباشته بازار مســكن در قيمت اجاره ،اين
نسبت به محدوده معقول برسد .حاال اما،
با تداوم رشد تورم نهادههاي ساختماني،
عمال تخليه حباب قيمت مسكن از محل
افت قيمت منتفي است و افزايش نيافتن
قيمت مسكن بهمنزله كاهش قيمت آن در
مقايسه با هزينه توليد خواهد بود ،درنتيجه،
تخليه حباب قيمتي بازار مسكن ناگزير بايد
از محل افزايش قيمت اجاره محقق شود.
اين اتفاق ميتواند بهمعناي فشــار بيشتر
به طبقه مســتأجر ،كاهش توليد مسكن
بهواسطه افت نقدشوندگي بازار و همچنين
بــروز چالشهاي جدي بــراي طرحهاي
مسكني دولت و مجلس باشد.

در تازهترين تصميم ،اعضاي كميسيون تلفيق بودجه مجلس به اين
نتيجه رســيدهاند كه يارانه نقدي 45هزار و 500توماني بايد از سال
آينده  2برابر و بهحساب سرپرســتان خانوار به ازاي هر نفر 91هزار
تومان واريز شود .رحيم زارع ،سخنگوي كميسيون تلفيق بودجه با
اعالم اين خبر ميگويد :عالوه بر اين در سال آينده  ۲۰هزار ميليارد
تومان براي افزايش يارانه  ۳۵ميليون نفر اقشــار متوسط و ضعيف و
 ۱۰هزار ميليارد تومان براي افزايش مســتمري مددجويان كميته
امداد و بهزيســتي درنظر گرفته شــد .وي گفت كه دولت در اليحه
بودجه ۷۳ ،هزار و  ۸۰۰ميليارد تومان بــراي پرداخت يارانه درنظر
گرفته بود كه كميســيون تلفيق آن را به  ۱۴۷هــزار ميليارد تومان
افزايش داد.
سخنگوي كميسيون تلفيق اضافه كرد :به موجب مصوبه كميسيون
تلفيق سازمان هدفمندي يارانهها و وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي
مكلف شدند امكان ثبت نام و پرداخت يارانه هدفمندي و همچنين
معيشتي و ساير يارانهها را براي كليه افرادي كه ثبتنام نكردند ،افراد
جديد و افرادي كه منصرف شدند ،فراهم كنند.زارع همچنين گفت:
به موجب مصوبه كميسيون تلفيق عدمثبت نام يا تأخير در ثبت نام و
عدمپرداخت يارانه هدفمندي و يارانه معيشتي و ساير يارانهها تخلف
محسوب شده و مسئوليت آن برعهده كليه مديران ذيربط است و اين
تخلف قابل رسيدگي در مراجع ذيصالح است .بهگفته وي ،براساس
مصوبه كميسيون تلفيق در سال آينده در مجموع  ۳۲هزار ميليارد
تومان يارانه توليد در حوزه مسكن ،صنعت و معدن ،كشاورزي ،حوزه
گردشــگري و ديگر حوزهها براي يارانه سودتسهيالت درنظر گرفته
شده است.
پول درشت از كجا ميآيد؟

ســؤال مهم اينجاســت كه مجلس ناگهان اين ميزان پول را از كجا
پيدا كرده كه ميخواهد حــدود 100هزار ميليــارد تومان بيش از
رقم پيشنهادي دولت به مردم بهصورت نقد پول بدهد چرا كه بهنظر
ميرسد اعضاي كميســيون تلفيق از پرداخت يارانه بهصورت كارت
اعتباري منصرف شده و به اين نتيجه رســيدهاند كه واريز مستقيم
بهتر جواب ميدهد و مردم را خوشحالتر ميكند .يك راه اين است
كه مجلس بگويد منابع كمك معيشتي دولت كه پس از افزايش قيمت
بنزين در آبان ســال گذشته بهحســاب 60ميليون نفر واريز شده با
يارانه نقدي 45هزار و 500تومان تجميع شود و بقيه اين پول را هم
مجلس اضافه ميكند كه نتيجه آن يارانه تركيبي احمدينژاد ،كمك
معيشتي روحاني و البته يارانه كوپن الكترونيكي قاليباف خواهد بود.
درحاليكه انتظار ميرفت اين هفته مجلس وارد بررســي جزئيات
اليحه بودجه سال آينده شود ،بالتكليفي اعضاي كميسيون تلفيق بر
ســر ارقام كليدي بودجه ازجمله نرخ ارز و همچنين منابع و مصارف
هدفمندي يارانهها باعث شد تا ارجاع گزارش تلفيق به صحن در هفته
آينده انجام شود .مجلس اما تصميم دارد تا يك برگ برنده جديد رو
كند به همين دليل تصميم نمايندگان اكثريت اصولگرا اين است كه
دالر  4200توماني حذف شود و مابهالتفاوت آن بهحساب مردم واريز
شود .از نظر دولت اين تصميم باعث خواهد شد كه رقم محاسباتي نرخ
دالر در بودجه از 11هزار و 500تومان دولت به 17هزار و 500تومان
برسد و حتي ممكن است در كوتاهمدت رضايت آني شهروندان را به
همراه داشته باشد ،اما بهدليل تشديد كسري بودجه دولت و شكننده
بودن منابع پرداخت يارانه 2برابر ،تورم باز هم باالتر برود .نخســتين
مخالفت بــا اين تصميم مجلــس را عبدالناصر همتــي ،رئيسكل
بانك مركزي در چند روز قبل اعــام و به صراحت گفت :تعيين نرخ
 17هزار و تومان بهازاي هر دالر و رســميت دادن به اين نرخ تسعير
ارز در بودجه را با توجه به توفيقات اخير در صدور نفت و فرآوردههاي
نفتي و خنثي كردن تحريمهاي جاري از يك طرف و نيز روند تحوالت
و احتمال كاهش تحريمها در سال آتي از طرف ديگر ،بهصالح اقتصاد
كشور نميدانم.
بدرقه دالر  4200توماني يا استقبال از يارانه تلخ؟

مجلس ادعاي دولت مبني بر اينكه قرار است ارزش محاسباتي دالر در
بودجه به باالي 17هزار تومان برسد را رد ميكند و ميگويد :اختيار
تصميمگيري درباره نرخ با دولت خواهد بود امــا ابهام و پيچيدگي
ماجرا اين اســت كه مجلس هرچند ميگويــد كاري به نرخ دالر در
بودجه ندارد ،اما روي 100هزار ميليارد تومان بودجه ناشي از حذف

منازعه مجلس در بورس
ي و برخورد با متخلفان در بورس سخن
نمايندههاي مجلس از شفافساز 
بورس
ميگويند اما در تضادي آشكار درباره اينكه متخلفان چه كساني هستند
ي نميكنند .اين در حالي است
و تخلفات انجامشده چيست ،شفافساز 
كه بازار سرمايه ظرف چندماه گذشــته به محل منازعه مجلس و ساير
دستگاهها تبديل شده كه حتي منجر به استعفاي رئيس کاربلد سازمان بورس در هفته قبل شد.
به گزارش همشهري ،مشهور است كه ميگويند سرمايه ترسوست و سرمايهگذاري به امنيت و
آرامش نياز دارد ،اما اينروزها هيچ خبري از آرامش در بورس نيست؛ چراكه با وجود آنكه بازار
سرمايه و سازمان بورس يك مؤسسه عمومي غيردولتي است ،به محل رفتوآمد سازمانها و
نهادهاي مختلف دولتي و غيردولتي و حتي امنيتي و قضايي تبديل شده است و آنطور كه گفته
ميشود اين رفتوآمدها براي بررسي تخلفاتي است كه در بازار سرمايه انجام شده است؛ تخلفاتي
كه براساس قانون بازار اوراق بهادار ،سازمان بورس بايد به آنها رسيدگي كند و همه سازوكارهاي
قانوني برخورد با اين تخلفات هم در تعامل با قوه قضاييه براي اين سازمان درنظرگرفته شده
است .اما از 3ماه پيش بحث تحقيق و تفحص از ســازمان بورس كه خود ناظر بر حسن انجام
معامالت است ،توسط مجلس آغاز شده و آنطور كه ديروز يك عضو كميسيون اقتصادي مجلس
اعالم كرد ،نزديك به 3ماه اســت كه اين تحقيق و تفحص ادامه دارد و حاال اخاللگران در بازار
سرمايه شناسايي شدهاند و قرار است به قوه قضاييه معرفي شوند.
آنطور كه ديروز محسن عليزاده ،عضو كميســيون اقتصادي مجلس گفته است :كار تحقيق و
تفحص از 3ماه پيش توســط 50 ،40نفر از نمايندههاي مجلس آغاز شده است .در نتيجه اين
تحقيق و تفحص يكسري از عوامل كه باعث اخالل در بازار سرمايه شدهاند ،شناسايي و به قوه

قضاييه معرفي ميشوند .او اما اشارهاي به جزئيات و نحوه تخلفات انجامشده نكرد و مشخص
نيست چه افراد يا گروههايي تخلف كردهاند و اين تخلفات شامل چه مواردي بوده است.
به موازات اين سخنان اميرحسين قاضيزادههاشمي ،نايبرئيس مجلس هم درباره شناسايي
اخاللگران بورس گفت :اين موضوع از طريق مجلس و قوه قضاييه پيگيري ميشود تا متخلفان
مجازات شــوند .او افزود :با اين اقدام دنبال اســتيفاي حقوق  40تــا 50هزارميليارد توماني
سهامداران هستيم .با توجه به شفافيت بورس ،مشخص ميشود مداخله و عرضه چه زماني اتفاق
افتاده و اينكه توســط نهادهاي حقوقي يا افراد حقيقي صورت گرفته است .پيشنهاد ميشود
درصورت تشــخيص قاضي ،اموال اين افراد در اختيار بازارگرداني سهام قرار گيرد .قاضيزاده
با اشــاره به اينكه اين رويداد اخالل در نظام اقتصادي بوده ،ادامــه داد :حجمي از داراييهاي
اخاللگران كه ماحصل برداشت نادرست بوده ،بايد در جهت احياي بازار برگردد.

دالر 4200توماني حســاب كرده و براي آن خرج تراشيده است .نه
محمدباقر قاليباف ،در مقام رئيس مجلس و نه الياس نادران در مقام
رئيس كميسيون تلفيق بودجه حاضر نميشوند بگويند قيمت دالر را
در بودجه چند حساب كردهاند و رئيس مجلس در آخرين اظهارنظر
خود گفته است :تهمت ناروا به مجلس نزنيد ،مجلس نرخ ارز تعيين
نكرده و آنقدر نســبت به اقتصاد نادان و ناشي نيستيم كه نرخ ارز را
تعيين كنيم .او ميگويد :نه مجلس و نه دولت هيچكدام قادر نيستند
نرخ ارز را تعيين كنند چراكه نرخ ارز نتيجه مديريت و عملكرد ما در
كف بازار است .ما ميگوييم تفاوت نرخ تسعير ارز با نرخ آزاد كه حجم
بسيار زيادي است به حدي كه بيشتر از بودجه جاري است ،كجا خرج
ميشود؟ او ميگويد :اين مبلغ بايد به جيب مردم برود تا مشكالت آنها
مرتفع شود و مجلس مصمم است اين كار انجام شود.
اين مبلغ از كجا ميآيد؟

پرسش بيپاسخ همچنان اين است كه اين پولي كه مجلس ميگويد
بايد به جيب مردم بــرود از كجا ميآيد؟ نميتــوان از يك طرف به
درســتي خواســتار حذف دالر  4200توماني بــود و از طرف ديگر
شفاف گفته شود كه 100هزار ميليارد تومان يارانه نقدي جديد در
راه است و در پشت پرده از اينكه قيمت دالر را چند حساب كردهاند،
پردهپوشي كرد؟ حتي اگر نرخ ارز در بازار آزاد كشف قيمت شود ،آنچه
بانك مركزي قرار است بابت فروش ارز دولتي بهحساب خزانه واريز
كند ،نه نرخ بازار آزاد كه معادل ريالي نرخ ارز در بودجه ساالنه است
كه همه ساله هرچند در متن قانون بودجه قيد نميشود اما شفافيت
بودجهاي همه ساله ايجاب كرده كه اين نرخ اعالم شود .ابهام جديتر
كه ميتواند برخالف تصور نخست قانونگذاران يارانه نقدي دوبرابر را
به يك قهوه تلخ در كام مردم تبديل كند ،اين است كه پرداخت يارانه
نقدي دوبرابر به يك مطالبه دائمي تبديل خواهد شد و اگر روزي ارز
تكنرخي شــد ،ديگر خبري از مابهالتفاوت نرخ ارز چندنرخي براي
ريختن بهحساب يارانهها نيست و آن روز بايد ديد براي پر كردن چاه
خالي يارانههاي نقدي قرار است از كجا پول تامين شود.
واريز يارانه نقدي يا تقسيم فقر

پرداخت يارانههاي پنهان و داراي شائبه رانتي بهصورت مستقيم به
شهروندان جامعه هرچند قابل دفاع و منطقي است ،اما بدون اصالحات
جدي در نظام اقتصادي كشور ازجمله استحكام منابع بودجهاي دولت،
شفافتر شدن دخل و خرجها ،حاكم شدن نگاه بلندمدت و حركت
به سمت آزادسازي واقعي اقتصاد تنها باعث كهنهتر و مزمنتر شدن
زخمهاي اقتصاد ايران خواهد شد .داستان آب رفتن يارانه 45هزار و
500تومان به ارث رســيده از دولت احمدينژاد در اثر تورم اكنون
پيش روي 80ميليون ايراني است كه انتخاب كنند از دولت و مجلس
پول بيشتري بهصورت ماهانه ميخواهند يا اينكه دوست دارند قدرت
خريد آنها دستكم در يك برنامه 10ساله حفظ شود و تورم از اقتصاد
ايران و ســفره مردم رخت بربندد .دادن يارانه نقدي بيشتر حتي تا
10برابر قبل از اجراي اصالحات عميق اقتصادي در بلندمدت به فقيرتر
شدن مردم ميانجامد .سياســت مجلس اما اين است كه با تقسيم
بودجه به جاي اصالح بودجه جلوي تقسيم فقر را بگيرد .سخنگوي
كميسيون تلفيق بودجه ميگويد :براي هدفمندي يارانهها  ۴۳رديف
در مصارف درنظر گرفته شــده كه  ۱۰رديف براي دولت به مبلغ ۷۹
هزار ميليارد تومان درنظر گرفته شده و از  ۴۲۹هزار ميليارد تومان
كسر خواهد شد و مبالغ اين رديفها مانند كاهش فقر مطلق در اختيار
بهزيستي ،كميته امداد امامخميني ،حوزه سالمت ،حوزه نان و خريد
تضميني گندم ،حوزههاي فرهنگي ،كتب درســي  ،افزايش حقوق
سربازان ،مسكن محرومان ،مسكن رزمندگان ،صندوق بيمه تامين
اجتماعي ،حوادث غيرمترقبه ،واكسيناسيون دام ،وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمي براي كاهش آسيبهاي اجتماعي و فرهنگي ،حمايت از
زنان سرپرست خانوار ،حمايت از خانواده زندانيان و ديگر مواردي كه
 ۳۳مورد است براساس نظر كميسيون تلفيق و پيشنهادهاي دولت
قرار خواهــد گرفت .هرچند كميســيون تلفيق ميگويــد هنوز به
جمعبندي نهايي نرسيده اما حسينعلي حاجيدليگاني ،عضو هيأت
رئيسه مجلس پيشتر فاش كرده بود كه نهتنها قرار است يارانه نقدي
همه 91هزار تومان شود كه يارانه نقدي ۴۸ميليون نفر از اقشار ضعيف
جامعه  ۱۳۶هزار تومان و يارانه نقــدي  ۱۰ميليون ايراني كه از نظر
مالي در شرايط ســختتري قرار دارند و جزو طبقات ضعيف جامعه
هستند ،در هرماه  ۲۲۰هزار تومان خواهد شد.

سخنان نمايندههاي مجلس درباره برخورد با متخلفان بورس در حالي گفته ميشود كه
سازمان بورس از بدو تاسيس تاكنون بهطور مداوم از طريق سامانههاي نظارتي مانند سمپا،
سمپا پرو ،نهان ،بيدار و بيآي همه مراحل تخلف در بازار سرمايه را رصد كرده و اساسا كار
تحقيق و تفحص از سازمان بورس بدون بررسي دادههاي انباشته اين سامانههاي نظارتي
غيرممكن و محال است.
بر همين اساس برخي گمانهزنيها حاكي از آن است كه سخن از برخورد با متخلفان صرفا يك
مانور عمومي براي راضيكردن افكار عمومي است؛ چراكه در غير اين صورت همه مراحل و نحوه
ي ميشد .همه اين اتفاقها در حالي رخ ميدهد
اخالل در بازار سرمايه بهطور كامل شفافساز 
كه برخي اخبار حاكي از آن است كه از زمان بحث تصويب لوايح مرتبط با افايتياف از سال قبل
و احتمال تصويب اين لوايح حجم پولشويي از سوي برخي گروههاي سياسي در بورس افزايش
يافته و همين خود ازجمله داليل رشد بازار سهام در سالجاري بوده است ،اما در اظهارنظرهاي
نمايندههاي مجلس تاكنون هيچ اشارهاي به اين موضوعات نشده است .همين موضوع شائبه
اينكه بحث شناسايي تخلفات صرفا يك منازعه جناحي و پوپوليستي بوده را تقويت كرده است.
مضاف بر اينكه بحث شناسايي تخلفات در بازار ســرمايه بهطور مدام از گذشته در بورس در
حال انجام است .به همه اين موارد بايد بحث بررسي تخلفات بازار سرمايه پشت درهاي بسته
را هم اضافه كرد .مطابق قانون يكي از فلسفههاي اصلي شكلگيري بازار سرمايه شفافسازي
معامالت و رويههاست ،با اين حال ،در هيچ كجاي قانون بازار اوراق بهادار درباره اطالعرساني
به سهامداران و فعاالن بازار سرمايه و شفافسازي درباره آنچه در بازار سرمايه اتفاق ميافتد،
اشارهاي نشدهو قانون در اينباره مسكوت است؛ به اين معنا كه مشخص نيست درباره موضوعات
و مسائلي كه منافع عمومي سهامداران را درگير ميكند ،چگونه اطالعرساني خواهد شد و آيا
سخن از برخورد با اخاللگران صرفا يك منازعه سياسي و جناحي است يا واقعا برنامههاي اصولي
براي مبارزه با پولشويي در بورس انجام خواهد شد.

تولید
نشست اتاق ايران با حضور رئيس مجلس برگزار شد

همفكري 2پارلمان براي نجات اقتصاد

گاليه بخش مولد اقتصاد از اســارت در دست بخشــنامههاي عدهاي
بروكرات حقوقبگير و وعده رئيس مجلس براي آينده روشن اقتصادي
در 5سال پيشرو ،خالصه نشست مشــترك بخش خصوصي و رئيس
خانه ملت بود .در اين نشست ،غالمحسين شــافعي ،رئيس اتاق ايران
از محمدباقر قاليباف ،رئيس مجلس خواست مجلس را به سمتي ببرد
كه بهجاي ايجاد قوانين جديد ،به گرهگشايي از قوانين موجود بپردازد
و حاكميت قانون را ارتقا دهد .در مقابل قاليباف ،نيز تحقق همراهي و
همگرايي مجلس و بخش خصوصي را وعده داد و بر لزوم مشاركت دادن
بخش خصوصي در تصميمگيريهاي حوزه اقتصاد تأكيد كرد.
به گزارش همشهري ،يازدهمين نشســت هيأت نمايندگان اتاق ايران
با حضور محمدباقر قاليباف ،رئيس مجلس برگزار شد؛ نشستي كه در
آن نمايندگان بخش خصوصي به ارائه تصويري روشن از وضعيت فعلي
اقتصاد پرداختند و در مقابل رئيس مجلس نيز با اتكا به برنامههايي كه
مجلس در دستور كار دارد وعدههاي نزديك و دور براي جبران مافات و
حلوفصل مشكالت داد.
توليد را دريابيد

رئيس اتاق ايران در نشســت ديروز هيأت نمايندگان اين اتاق به ارائه
تصويري نسبتاً جامع ازآنچه بر سر اقتصاد كشور و بخش مولد ميرود،
پرداخت و گفت :اتاق ايران بهعنوان نماينده بخش خصوصي و مشــاور
قواي سهگانه ،آسيبشناســي كرده و با درنظر گرفتن شرايط كنوني
اقتصاد ،براي دستيابي به الگوي مطلوب و توسعهمحور ،خواستار اعمال
مديريت تغيير در برنامه هفتم توسعه است تا از اين گذر ،آينده اقتصاد
كشور به تكرار تجربههاي ناموفق برنامههاي قبلي توسعه گرفتار نشود.
غالمحسين شافعي تأكيد كرد :مشكالت اقتصادي جامعه آنچنان عيان
شده كه هيچ مصلحتانديشي نميتواند آن را كتمان كند .ريشه اساسي
اين مشكالت را بايد در اقتصاد ديد ،ريشــه اقتصاد را در توليد و ريشه
موفقيت توليد را در فعاليت بخش خصوصي ،اما اين توالي توسعهساز را
در ايران نميتوانيم در بستر زمان بهصورت پيوسته و پايدار شاهد باشيم.
شــافعي تصريح كرد :متأســفانه در نظام تصميمگيري داخلي و نظام
حكمراني اين حق را براي حضور بخش خصوصي در اتخاذ تصميمها قائل
نيستند ،بلكه هرروز بيشتر از تنه اين بخش زده شده و حتي امتيازات
ناچيز گذشــته نيز يكبهيك حذف ميشــود و بخش مهمي از ريشه
مشكالت كشور را ميتوان در اين حقيقت ديد.
خلقالساعه تصميم نگيريد

شافعي درباره راه نجات اقتصاد كشور گفت :راه نجات اقتصاد كشور به
توليد بستگي دارد و راه نجات توليد و صادرات تقويت بخش خصوصي
واقعي و متعهد اســت .البته در لباس توليد و بخــش خصوصي ،فعال
اقتصادي فاسد هم ممكن است وجود داشته باشــد كه ما قوياً معتقد
به مجازات شديد اين لكههاي ننگ هستيم .او ادامه داد :نتيجه چنين
رويههايي همين آشفتهبازار مشكالت اقتصادي فعلي كشورمان است
كه بخش اعظم آن ناكارآمدي در تصميمگيريهاســت؛ ازاينرو بايد
مصلحتانديشي در ارائه واقعي مشكالت و اقتصادمان را كنار بگذاريم؛
زيرا راهحل شناخت مشكالت و اشتباهات و همفكري نخبگان دانشگاهي
و بخش خصوصي واقعي ،نه در حرف كه در عمل بايد به سرانجام برسد.
رئيس پارلمان بخش خصوصي با تأكيد بر اينكه اقتصاد قوي جنبهاي
مهم از قدرت و امنيت كشور است ،گفت :محتاج بودن بيش از 70ميليون
نفر از مردم به دريافت يارانه ،رشد اقتصادي نزديك به صفر طي 10سال
اخير و بيثباتي متغيرهاي اقتصادي متأثر از نرخ ارز و نرخ تورم ،موجب
افزايش امنيت كشــور نميشود ،بلكه ايجاد رشــد اقتصادي ،افزايش
سرمايهگذاري و افزايش اشتغال است كه موجب ثروتآفريني ميشود؛
اين كار بهدست كارآفرينان كشور بايد انجام شود و اين گروه چند توصيه
روشن به همه سياستگذاران دارند .او تأكيد كرد :دريك قانون يكساله،
تعهدات بلندمدت كشور در مالياتها و قيمت نهادهها و ...را نقض نكنيد
و تخلفات را هم طبق قانون رسيدگي كنيد .لطفاً قشر مولد كشور را اسير
بخشنامههاي تعدادي بروكرات حقوقبگير نكنيد كه اصوالً تجربهاي در
كسبوكار ندارند و بهنظر بخش خصوصي واقعي و سالم گوش كنيد.

غل و زنجير ظرفيتها را باز ميكنيم

رئيس مجلس پس از اظهارات نمايندگان بخش خصوصي و رئيس اتاق
ايران ،گفت :در مجلس به روي بخش خصوصي باز است و كميسيونهاي
اتاق ايران ميتوانند براي چارهجويي و رفع مشكالت با كميسيونهاي
مجلس همكاري و مشورت كنند .محمدباقر قاليباف در ادامه از تمركز
مجلس بر بودجه  ۱۴۰۰و برنامه پنجساله هفتم خبر داد و گفت :اين دو
بهعنوان اصليترين مسائل مجلس مطرح است و بهدنبال آن هستيم كه
برنامهاي متفاوت از برنامههاي گذشــته براي استفاده از ظرفيتهاي
شــكل گرفته در اقتصاد ايران تدوين كنيم .محمدباقر قاليباف ،توجه
به پروژههاي نيمهتمام در سال 1400را نيز از اهداف مجلس دوازدهم
عنوان كرد و گفت :بايد بهگونهاي رفتار كنيم كه منفعتهاي حاصل از
ســرمايهگذاري در توليد باال برود و نقدينگي از بانك به سمت تكميل
پروژهها هدايت شود ،اما نبايد اجازه دهيم اتفاقاتي كه در بورس رخ داد
در اين بخش نيز تكرار شود.
فساد؛ نتيجه بخشنامههاي رانتزا

رئيس مجلس در ادامه با تأكيد بر همكاري دولت و مجلس ،گفت :ساليق
سياسي قطعاً متفاوت است ،اما اقتصاد راهكار مشخص خود را دارد و هر
كس كه همت و غيرت دارد ميداند نبايد معيشت مردم را اسير ذائقههاي
سياسي كند .قاليباف همچنين با اشاره به اينكه در اين مسير بايد از فساد
ممانعت شود ،گفت :ريشه برچسبهايي كه اين روزها تحت عنوان فساد
به بخش خصوصي زده ميشــود ،به تصميمات و بخشنامههايي نظير
تخصيص ارز 4200توماني برميگردد كه ذاتاً فسادزا بودند و هستند.
رئيس مجلس در پايان با اشاره به اينكه از رفع تحريمها استقبال ميكنيم،
اما براي كار كردن نبايد منتظر رفع تحريمها باشيم ،افزود :بنبستي پيش
روي ما نيست و ميتوانيم با رفتارهاي معقول و برآمده از خرد جمعي براي
حل مشكالت ،تصميم بگيريم .از طرفي ضروري است تا اعتمادسازي
كنيم؛ چراكه اعتماد سرمايه هر كشوري است و وقتي اعتماد باشد ،ثبات
و رشد اقتصادي هم به همراه آن شكل خواهد گرفت.

اقتصاد
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ريزش قيمتها در بازار گوشي تلفن همراه

بازگشت دالر به كانال 23هزار توماني

گمانههايي براي آينده دالر

گزارش ميداني خبرنگار همشهري حاكي از كاهش يك تا 20ميليون توماني قيمت برخي از انواع گوشيهاي تلفن همراه
و افت جزئي قيمت گوشيهاي گران قيمت برندهاي مشهور است

كاهش نرخ ارز و افت تقاضاي ناشــي از گراني
بازار
گوشــي تلفن همــراه موجب ريــزش يكتا
20ميليون توماني قيمت برخي از گوشيهاي
پرفروش در بازار شد.
به گزارش همشهري ،سير نزولي نرخ ارز موجب ريزش قيمت
در بازار بسياري از كاالهاي سرمايهاي و واسطهاي بهخصوص
محصوالت صنعتي مانند خودرو و گوشي تلفن همراه شده
است .قيمت انواع گوشي تلفن همراه كه طي چندماه گذشته
متاثر از مشكالت تخصيص و افزايش شديد نرخ ارز افزايش
يافته بود اين روزها بهدليل افت شــديد تقاضاي ناشي از باال
بودن قيمتها و انتظار مشتريان براي ارزاني اين كاال با كاهش
قيمت مواجه شده است .بررسي قيمت انواع گوشي موبايل
در مراكز عرضه بيانگر تندتر شــدن تــب كاهش قيمت در
گوشيهاي رده قيمتي متوســط كمتر از 15ميليون تومان
مانند محصوالت سامســونگ ،هوآوي ،ســوني اريكسون و
شيائومي نسبت به گوشيهاي گران قيمت برخي برندهاي
مشهور مانند اپل است .با وجود اين افت قيمت گوشيهاي رده
قيمتي متوسط موجب دست نگه داشتن خريداران از پذيرش
ريسك و زيان ناشــي از خريد اين گوشيهاي گرانقيمت و
تشديد ركود بازار آن شده است .با وجود اين اگر مشتري براي
خريد گوشيهاي آيفون در بازار باشد ،اين روزها امكان چانه
زني بيشتري براي خريد اينگونه محصوالت از فروشندگاني
دارد كه با كسادي بازار دست و پنجه نرم ميكنند.

اين برند نيز كاهش قيمت  ۱۰تا  ۲۰ميليون توماني را تجربه
كرده اســت .بهنحوي كه قيمت گوشي سامسونگ A51كه
تا  ۲هفته پيش در محــدوده  ۹ميليون تومان بود اين روزها
با كاهش  ۲تا  ۳ميليونــي به حدود  ۶تــا  ۷ميليون تومان
رسيده است .همچنين قيمت گوشــي سامسونگ گلكسي
 A31با كاهش يك ميليون و 140هزار توماني از  ۶ميليون
و  ۴۴۰هزار به  ۵ميليون و  ۳۰۰هزار تومان رسيده و قيمت
گرانترين مدل گوشي سامسونگ يعني مد ل �Samsung
 Galaxy Z Fold2نيز كه تا  3هفته پيش در محدوده  ۶۰تا
 ۷۰ميليون تومان بود اين روزها به حدود  ۵۰ميليون تومان
كاهش يافته است .قيمت گوشي سامسونگ مدل  A21نيز
به حدود  ۴ميليون و  ۴۱۰هزار ،سامســونگ مدل Galaxy
 A422به  ۹ميليون و  ۵۱۵هزار ،سامســونگ مدل �Galax
 ynote10بــه ۱۱ميليون و  ۷۹۰هزار و سامســونگ مدل
 Galaxynote20با قيمت ۲۸ميليون و  ۵۰۰هزار تومان در
بازار موبايل فروخته ميشود.

سقوط قيمت گوشيهاي پرفروش

گزارش ميداني خبرنگار همشهري از وضعيت قيمت و بازار
گوشي تلفن همراه نشــان ميدهد كه با سير نزولي نرخ ارز
با اغلب گوشــيهاي پرفروش بازار با ريزش شــديد قيمت
مواجه شــده اما اين تب كاهش قيمت در انواع گوشيهاي
برند سامسونگ بيشتراز ساير برندها بوده و با وجود بازگشت
نرخ دالر به كانال 23هزار تومان ،هنوز نيز افت قيمت اين نوع
گوشــيها ادامه دارد .بهگفته فعاالن بازار نيز قيمت بيشتر
گوشيهاي برندهاي پرفروش در بازار يكي دو هفته گذشته
افت داشته است.
اين افت قيمت در گوشي برندهاي شيائومي ،سوني و هوآوي
و حتي آيفون نيز وجود داشــته اما ميزان كاهش قيمت در
گوشيهاي سامسونگ بنابر نوع و قيمت متفاوت بوده است
اما اين افت قيمت در گوشيهاي سامســونگ بيشتر ديده
ميشود .بهنحوي كه قيمت برخي انواع گوشيهاي پرفروش
اين برند كرهاي در بازار از يك تا  ۳ميليون و گرانترين گوشي

ي گوشيهاي مسافري بر بازار
تأثير فعالساز 

عالوه بر كاهش نرخ ارز اخبار مطرح شده در زمينه فعالساز 
ي
برخي گوشيهاي مسافري در سامانه همتا كه به شكل قانوني
وارد كشور شده نيز موجب تقويت احتمال رشد عرضه گوشي
و افت قيمتها شده است.
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ساده

قيمت هر دالر آمريكا ديروز دوباره 1000تومان گران شد
روحاني :همه بايد براي تعادل بازار ارز در چارچوب سياستهاي بانك مركزي كمك كنند
با وجود اظهارنظرهاي رئيسكل بانك
دالر
مركزي و رئيسجمهوري و نزول مقطعي
قيمت دالر در هفته گذشته ،ديروز قيمت
دالر يكباره 1000تومان گرانتــرو بار ديگر وارد كانال
23هزار تومان شــد .ديروز همچنين حسن روحاني،
رئيسجمهوري گفت :همه بايد براي تعادل بازار ارز در
چارچوب سياستهاي بانك مركزي كمك كنند.
به گزارش همشهري ،از زمان آغاز روند نزولي قيمت دالر،
مقامات دولتي بارها درباره قيمت ارز اظهارنظر كردهاند.
حتي حسن روحاني 2هفته پيش در اظهارنظري اعالم
كرد قيمت دالر به 15هزار تومان ميرسد .بانك مركزي
هم در اظهارنظرهاي مختلفي اين نزول قيمت دالر را
به سياستهاي خود مرتبط دانست اما اقتصاددانان بر
اين باورند نزول قيمت دالر بعــد از برگزاري انتخابات
آمريكا ريشــه در كاهش انتظارات تورمي دارد و دولت
و مقامات بانك مركزي فقط در تالشند با انتشار برخي
پيامها ،روند تقويت ارزش پول ملي را تسريع كنند .كار
حتي تا آنجا پيش رفت كه عبدالناصر همتي ،رئيسكل
ي بخشي از منابع
بانك مركزي يك هفته پيش از آزادساز 
ارزي بلوكهشده ايران خبر داد اما هيچ جزئياتي درباره
آن اعالم نكرد .گمان ميرود انتشــار اين خبر نيز صرفا
در ادامه روند گفتاردرماني در بازار ارز انجام شده است؛
چراكه بازار ارز فقط چند روز به اين پيامها واكنش نشان
داد و بعد ا ز آنكه يك هفته پيش به مرز 21هزار تومان
رسيد ،دوباره در حال رشد است بهطوري كه ديروز بار
ديگر قيمت هر دالر آمريكا با يك رشد محسوس ،نزديك
به 1000تومان افزايش يافت و ظرف يك روز از 22هزارو
700تومان تا 23هزار 700تومان رشد كرد .همزمان با
بازگشت دوباره قيمت هر دالر به كانال 23هزار تومان
حســن روحاني ،رئيسجمهور با بيان اينكه با شكست
جنگ اقتصادي ترامپ ،نگاه طرفهــاي تجاري ايران
تغيير يافته و مناسبات اقتصادي كشور درحال ورود به
مرحله جديدي است ،تصريح كرد :همه بايد كمك كنند
كه بازارهاي حساس نظير ارز در چارچوب سياستهايي
كه بانك مركزي اعمال ميكند ،مديريت شود و به تعادل
برسد .بهگفته رئيسجمهور ،با فروكشكردن انتظارات
تورمي و روند رو به رشد صادرات نفتي و غيرنفتي ،شرايط
اقتصادي كشور به سمت بهترشدن حركت ميكند .با
وجود ســخنان رئيسجمهور كارشناسان اقتصادي بر
اين باورند كه آينده قيمت دالر صرفا به حل تنشهاي

سياسي و كاهش انتظارات تورمي وابسته نيست و بايد در
بلندمدت عوامل كالن اقتصادي ترميم شود.
آينده قيمت دالر

نزول قيمت دالر تا محدوده 21هــزار تومان در هفته
گذشته اميدواريها را براي كاهش قيمت دالر افزايش
داده بود اما اين نزول چندان پايدار نبود .اغلب تحليلگران
بر اين باورند بــا توجه به ميزان كســري بودجه دولت
در سالجاري و ســال آينده ،احتمال آنكه قيمت دالر
تحتتأثير عوامل اقتصادي با نزول بلندمدت مواجه شود،
وجود ندارد اما در كوتاهمدت تحتتأثير تزريق منابع ارزي
ي منابع ارزي بلوكهشده ايران در
جديد ازجمله آزادساز 
ساير كشورها و كاهش تنشهاي سياسي كه ميتواند
منجر به رفع تحريمها و ورود منابع ارزي جديد به كشور
شود ،وجود دارد.
تيمور رحماني ،استاد اقتصاد دانشگاه تهران ديروز در
همينباره در صفحه شــخصي خود در فضاي مجازي
نوشت :مطالعه براســاس روابط بلندمدت نقدينگي و
نرخ ارز با احتســاب رانت منابع طبيعي نشان ميدهد
نرخ بنيادين دالر حدود ۲۰هزار تومان است البته اين
به هيچوجه بدان معنا نيست كه نرخ نميتواند پايينتر
از اين قرار گيرد.
اين اقتصاددان افزود :بر اين اساس اينكه تحريمها كم
و بيش در همين حدود كنوني باشــد و آن هم براساس
نظريه پولي اين عدد ذكر شده است كه طبيعتاً ميتواند

پيشبينيهاي آن محل اشكال باشد؛ بنابراين كافي است
كه فروش نفت افزايش يابد و دسترسي به آن مهيا شود
تا همانند دهه ۱۳۸۰و با وجود تداوم رشــدهاي باالي
نقدينگي نرخ ارز بســيار پايينتر از آنچه نظريه پولي
پيشبيني ميكند ،قرار گيرد و تحت آن شرايط نرخ ارز
ميتواند پايينتر از ۲۰هزار تومان قرار گيرد و مدتها نيز
پايينتر از آن دوام آورد .او تصريح كرد :بنابراين با كاهش
ريسكهاي بيروني نرخ ارز كه مثل بقيه قيمتها دچار
جهش بيش از حد شده بود ،ميتواند به رقمهاي پايينتر
از مقدار فعلي برسد.
علي ابراهيمي ،يك كارشــناس اقتصــادي و نماينده
سابق مجلس هم درباره تقويت ارزش پول ملي به ايبنا
گفت :اگر بخواهيم ارزش پول ملي را تقويت كنيم ،تنها
راهحل ،توليدات منجر به صادرات اســت و بهدنبال آن
ارزآوري بهعنوان پشتوانه پول ملي .در حقيقت وقتي كه
توليد رونق پيدا كند و توسعه اقتصاد شكل بگيرد ،پول
ملي ارزش پيدا ميكند .او با طرح اين ســؤال كه وقتي
پول ارزش پيدا كرد ،چه اتفاقــي ميافتد؟ توضيح داد:
حقوقبگير و كارگر و محصول توليدي به يك شــكلي
با يكديگر تنظيم ميشوند و جريان اقتصاد پويا ميشود
و اينجا وقتي ارزش پول ملي ارتقا پيدا كرد ،در قبال آن
قيمت اقالم ســرمايهاي ازجمله ملك و ماشين ،واقعي
ميشود و كارايي پول باال ميرود .ما براي تقويت پول ملي
بايد اوال توليد را رونق و توسعه دهيم و در ادامه بهدنبال
تسهيل و بازگشايي راهها و زمينههاي صادراتي باشيم.
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ساده

نماينده وزير صنعت در اتاق اصناف كشور و رئيس اتحاديه
صوتي ،تصويري و تلفن همراه و لوازم جانبي با بيان اينكه طي
روزهاي آينده با همراهي سامانه همتا گوشيهاي مسافري
ي ميشوند ،گفت :پيگيري
كه قانوني وارد شدهاند ،فعالساز 
الزم از مســئوالن ســامانه همتا براي رفع مشكل تعدادي
از گوشــيهاي تلفن همراه مسافري انجام شــد و با تعامل
مناسبي كه بين اتحاديه و سامانه همتا وجود دارد ،اميدواريم
مشكل فعالسازي اين گوشيها رفع شود .ابراهيم درستي،
افزود :با درخواستي كه براي رفع مشكل واحدهاي صنفي و
مصرفكنندگان از مدير سامانه همتا داشتيم ،مقرر شد طي
ي و حل مشكل
روزهاي آينده سامانه همتا نسبت به فعالساز 
گوشيهاي تلفن همراهي كه با رعايت تشريفات قانوني وارد
كشور و در ســامانه گمرك ثبت گرديدهاند ،اقدامات الزم را
انجام دهد .او با تأكيد بر حمايت كامل از طرح ريجســتري،
افزود :از ســامانه همتا درخواســت كرديم با همراهي ساير
دستگاههاي نظارتي با تمامي سرشــاخههاي اصلي واردات
غيرقانوني گوشــي تلفن همراه برخورد قاطع صورت گيرد
چراكه اين گوشيها مشكالت عديدهاي را براي مغازه داران و
مصرفكننده ايجاد ميكند .او تأكيد كرد :از تمام واحدهاي
صنفي و مردم نيز ميخواهيم تا قبل از خريد تلفن همراه از
واردات قانوني آن با استعالم اصالت گوشي از طريق سامانه
همتا اطمينان حاصل كنند تا بعدا دچار مشكل نشوند.

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.
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اتفاق روز

سپاهان دنبال ترابي
ترابي در فكر پرسپوليس

رضاييان كمي پايينتر از راموس
فدراسيون آمار و تاريخ فوتبال از آن دست سايتهايي است كه هر چند
وقت يكبار گزارشي ميدهد كه به محل اختالف تبديل ميشود .بهطور
مثال ركورد گلهاي پله و بيتســان كه اخيرا كريستيانو از هر دوي آنها
بهصورت رسمي عبور كرده ،در اين سايت چيز ديگري است .از اين جهات
توضيح الزم بود كه بدانيم خيلي نميشــود به سنديت اين بهاصطالح
فدراسيون خوشبين بود .اما گزارشي كه اخيرا درباره گلزنترين مدافعان
جهان زده چيزي نيست كه نشــود به آن استناد كرد .در اين ليست كه
طبيعتا نام سرخيو راموس با 89گل در صدر ديده ميشود ،يك بازيكن
ايراني هم حضور دارد .رامين رضاييان در دهه 2010تا 2020با 52گل
زده در جايگاه نهم قرار دارد؛ يك گل باالتر از كوالروف گلزن و 6گل بيشتر
از فاندايك 10 .نفر اول ليست به اين شرح هســتند :راموس (اسپانيا
 ،)89چيپولينو (جبلالطارق  ،)78سوتو (كاستاريكا  ،)73علي معلول
(تونس  ،)66يورگنسن (استوني  ،)66هچود (الجزاير  ،)63آندرس تونس
(ونزوئال  ،)56ربيع مفتاح (الجزاير  ،)54راميــن رضاييان (ايران  )52و
كوالروف (صربستان  .)51رضاييان 6گل براي صباي قم11 ،گل براي
راهآهن9 ،گل براي پرسپوليس ازجمله يك گل در داربي ( 2 ،)4-2گل در
اوستنده بلژيك17 ،گل در الشحانيه قطر و  2تا در الدوحيل در ليگهاي
داخلي به ثمر رسانده .او  2گل ملي هم در اين دهه دارد بهعالوه يك گل
براي الدوحيل در ليگ قهرمانان آسيا و يكسري گل ديگر در بازيهاي
غيرليگي .او در سال2020هم با  10گل بين برترين مدافعان گلزن جهان
جاي گرفت .راموس در اين سال تنها  3گل بيشتر از رامين زده بود و نفر
صدرنشين هم جيمز تاورنير ،مدافع رنجرز بود كه 17گل به ثمر رساند.

يكي از مسئوالن باشگاه پرسپوليس به همشهري خبر داد كه ترابي به اين باشگاه نزديكتر شده است
اميرحسين اعظمي| زمان زيادي از جدايي مهدي ترابي از پرسپوليس نميگذرد،
اما اين احتمال وجود دارد كه او خيلي زود به جمع سرخپوشان تهراني اضافه
شود و اين اتفاقي است كه هواداران پرسپوليس بيصبرانه انتظارش را ميكشند.
البته موانعي بر سر راه ترابي و پرســپوليس وجود دارد كه بايد برطرف شود .با
اين حال نكته مهم اين است كه يحيي گلمحمدي و حميد مطهري با ترابي در
تماس هستند تا اين بازيكن را به پرســپوليس بياورند و بازگشت ترابي بدون
شك مهمترين اتفاق را در فصل نقلوانتقاالت براي پرسپوليس رقم خواهد زد.

كليد جدايي كجاست؟
العربي با جذب مساكني ،تصميم نهايياش را براي قطع همكاري با ترابي گرفته ولي
مسئله مهم اين اســت كه اين قطع همكاري در چه شــرايطي انجام شود .روز شنبه
جلسه مهمي ميان ترابي و مسئوالن العربي برگزار شــد تا طرفين درخصوص فسخ
قرارداد به نتيجه برســند ولي توافقي در اين زمينه انجام نشــد .ترابي بر اين عقيده
است كه باشگاه العربي با توجه به اينكه او را نميخواهد بايد براي فسخ ،تمامي مبلغ
قراردادش را پرداخت كند كه اين موضوع با مخالفت مسئوالن العربي همراه شده است.
در واقع ترابي در حال امتحان كردن اين شانس است كه بعد از فسخ قرارداد ،غرامت
قابلتوجهي از العربي دريافت كند ولي مسئوالن اين باشگاه بر اين عقيدهاند كه ترابي
بايد در شرايطي از العربي جدا شود كه اين باشگاه ضرر مالي نبيند .شايد ادامه مذاكرات
طرفين درنهايت به نتايج مثبتي برسد ،اين در حالي است كه پرسپوليسيها از ترابي

خواستهاند كه در مذاكره با مسئوالن العربي نرمش بيشتري داشته باشد و ترابي هم
در اين زمينه به پرسپوليسيها اطمينان خاطر داده است.
پيشنهاد وسوسهانگيز سپاهان
در اين هفتهها كه بحث بازگشــت ترابي به پرســپوليس مطرح شــده است ،گفته
ميشود سپاهان كه سابقهاي طوالني در جذب ستارههاي گرانقيمت فوتبال ايران
دارد ،پيشنهاد وسوســهانگيزي به اين بازيكن داده است .براساس شنيدهها باشگاه
سپاهان با ارسال نامهاي رسمي به باشــگاه العربي خواهان جذب اين بازيكن شده
است ،حتي گفته ميشود اين باشگاه حاضر است فقط تا پايان فصل جاري مسابقات
ليگ برتر مبلغ 10ميليارد تومان به ترابي بدهد ولي اولويت اول اين بازيكن ،بازگشت
به پرسپوليس است .يكي از داليل مهم ترابي براي بازگشت به پرسپوليس ،از
دست ندادن تيم ملي است و مطمئنا اين موضوع نسبت به مسائل مالي براي
ترابي در اولويت قرار دارد .آخرين اخبار هم حاكي از آن است كه ترابي تالش
ميكند تا خيلي زود تكليفش را در العربي روشــن كرده و به پرســپوليس
برگردد .او بازگشت به ليگ ايران را در اولويت برنامههايش قرار داده ولي مسئله
مهم اين است كه با مسئوالن العربي براي فســخ قرارداد توافق كند .اگر اين اتفاق
رخ ندهد ،ترابي چالش سختي در قطر خواهد داشت؛ البته يكي از مسئوالن باشگاه
پرسپوليس به خبرنگار همشهري خبر داد كه ترابي به پرسپوليس نزديكتر شده و
اگر اتفاق عجيبي رخ ندهد ،او دوباره با پيراهن اين تيم در ليگ برتر بازي خواهد كرد.

آلومينيوم سختتر از فوالد

دقيق ًا كدام جواني؟

حريف امروز پرسپوليس در 9بازي اخير تنها يكبار باخته بوده آن هم به استقالل
عصر امروز از هفتــه دوازدهم ليگ برتر 3مســابقه برگزار ميشــود و از
ساعت15پرسپوليس در اراك مهمان آلومينيوم خواهد بود .اين نخستين
سفر پرســپوليس به اراك در تاريخ ليگهاي ايران است .آلومينيوم اراك
براي نخستين بار به ليگ برتر رسيده و پيش از اين هم اراك فقط يكبار
در سال68در سطح اول فوتبال تيم داشت كه در ليگ 2گروهي آن سال،
آذرآب اراك با پرسپوليس همگروه نبود .به اين ترتيب برخالف استقالليها
كه هم سال68با تيم اراكي همگروه بودند و هم سال72در ليگ دستهسوم
به مصاف اراكيها رفتهاند ،پرسپوليس براي نخستين بار است كه با تيمي از
اراك در ليگ كشور روبهرو ميشود.
آلومينيوم؛ چغر در دفاع ،متخصص در كلينشيت
آلومينيوم تيمي چغر و سختكوش در دفاع اســت كه اصال حريف آساني
براي پرسپوليس نخواهد بود .شاگردان رســول خطيبي در هفته اول كه
هنوز بازيكنان جديد خود را به خدمت نگرفته بودند با 3گل در خانه مغلوب
نساجي شدند و شروع بسيار بدي در ليگ برتر داشتند .اين تيم هفته دوم
هم در اصفهان با يك گل به سپاهان باخت اما بعد از آن كامال جمعوجور شد
و طي 9مسابقه فقط يك شكست داشته كه آن هم در تهران مقابل استقالل
رقم خورده است .آلومينيوم مقابل تيمهاي باالي جدولي مثل نفت آبادان،
گلگهر و فوالد كلينشــيت كرده و حتي نفت آبادان را در اراك شكست
داده اســت .اين تيم گلزني به نام حامد پاكدل دارد كه بعد از درخشــش
سال گذشتهاش در ليگيك ،حاال با 5گل طي 10بازي در ليگ برتر يكي
از مدعيان آقاي گلي در اين ليگ هم هست .پاكدل در حالي 5گل زده كه
 2مهاجم پرســپوليس يعني عبدي و اميري در اين فصل مجموعا 3گل
زدهاند .آلومينيوم با ثبت 5كلينشــيت يكي از موفقترين تيمها در اين
زمينه است و تعداد كلينشيتهايش با پرسپوليس برابري ميكند .حسين
پورحميدي دروازهبان اين تيم نيز با ميانگين امتيــاز 7.01از 10يكي از
3دروازهبان برتر ليگ تا اين هفته بوده است.
پرسپوليس؛ تيم بيدفاع
و اما پرسپوليس ،بعد از برتري پرحاشــيه مقابل فوالد ،سرخپوشان نياز
مبرمي به پيروزي مقابل آلومينيوم دارند تا در كنار تساويهاي پرشمار،
تعداد پيروزيهاي خودشان را هم به عددي قابلقبول برسانند .با توجه به
شكست استقالل در اين هفته ،پرسپوليس درصورت برتري مقابل آلومينيوم
اختالف امتيازاتش با استقالل را به 4ميرساند كه در 2بازي عقبافتاده قابل

پرسپوليس؛ عقبتر از خودش
مقايسه شرايط سرخها با فصل گذشته

پرســپوليس در حالي آماده ديدار با آلومينيوم اراك شده كه در طول
اين فصل به اندازه كافي امتياز از دســت داده اســت و اگر قصد تكرار
قهرمانيهايش را دارد ،از حاال به بعد بايد بسيار بهتر عمل كند .فصل
گذشته نخستين سال دوران «پسا برانكو» بود و پرسپوليس با از دست
دادن ستون اصلي قهرمانيهايش ،با يك كادرفني جديد به مسابقات
آمد .به همين دليل هم شــروع اين تيم در ليگ نوزدهم خيلي خوب
نبود و آنها در نيمه دوم نيمفصل اوج گرفتند .با اين حال مقايسه 9بازي
ابتدايي فصل پيش با 9مسابقه آغازين امسال نشان ميدهد وضع كنوني

جبران خواهد بود .پرسپوليس تقريبا در تمامي آيتمهاي فني تيم بهتري
نسبت به آلومينيوم بوده است .در مالكيت توپ 56به  ،47در شوت به دروازه
10.8به  ،9.8در نبردهاي هوايي 52.6به  ،50در دقت پاس 80به 74و در
تحمل شــوت 10به 6.9برتري با پرسپوليسيهاست .البته پرسپوليس با
وجود خط دفاعي قدرتمندي كه در 4هفته ابتدايي 4كلينشيت براي اين
تيم ثبت كرد ،در 5بازي بعدي فقط يكبار موفق به كلينشيت شده و طي
اين 5بازي 5گل دريافت كرده است .اين خط دفاعي در اراك هم كار سختي
براي مهار پاكدل و يارانش خواهد داشــت .بهخصوص كه كنعانيزادگان
هم بهدليل مصدوميت غايب است و سرخپوشان ذخيره مطمئني براي او
ندارند .در هفته گذشته به تناوب از ميالد سرلك و احسان حسيني بهعنوان
جانشين احتمالي كنعانيزادگان نام برده ميشــد ،اما در آخرين روز نام
مهدي شيري هم به اين ليست اضافه شد .گويا يحيي براي پر كردن خأل
موجود در خط دفاعياش به حضور مهدي شيري در كنار سيدجالل نظر
دارد.
نگاه استقالل به بازي آبادان
درحاليكه همه نگاهها به اراك و بازي پرسپوليس است ،صدرنشين هفته
دوازدهم ميتواند از دل مسابقه ديگري بيرون بيايد كه كيلومترها دورتر در
آبادان برگزار ميشود .از ساعت16امروز نفت آبادان ميزبان سپاهان است
و برنده اين بازي ميتواند با استفاده از شكست استقالل در صدر جدول
قرار بگيرد .اگر نفتيها پيروز اين ميدان باشند 24امتيازي ميشوند و با
اختالف 2امتياز نسبت به اســتقالل قاطعانه در صدر قرار ميگيرند .اگر
 2تيم به تساوي برســند ،صنعتنفت با استقالل همامتياز ميشود اما با
تفاضل گل كمتر در رده دوم قرار ميگيرد .ســپاهان هم اگر برنده بازي
باشد با تفاضل گل كمتر نسبت به اســتقالل در رده دوم قرار ميگيرد،
اما زنگ خطر را بهشكل كام ً
ال جدي براي رقبا به صدا درميآورد و براي
نخســتين بار در اين فصل در قواره صدرنشيني ظاهر ميشود .اين بازي
حساس ،يادآور جدال پرگل  2تيم در فصل گذشته هم هست .جايي كه
سپاهان قلعهنويي زدند و آن تيم را از
آبادانيها با هدايت اسكوچيچ 4گل به
ِ
صدر پايين كشيدند .گلهاي سپاهان را در آن بازي شهباززاده و حسيني
زدند كه در اين فصل هم گلزنان برتر اين تيم هســتند .از جمع 4گلزن
صنعتنفت در آن مسابقه هم طالب ريكاني و اهلشاخه هنوز در آبادان
بازي ميكنند ،قريشي به ذوبآهن رفته و عيسي آلكثير هم پرسپوليسي
شده و فعال محروم است.
سرخها نسبت به پارسال كمي بدتر هم شــده است .در ليگ نوزدهم
پرسپوليس از 9بازي نخست صاحب 16امتياز بود ،اما حاال از 9مسابقه
آغازين 15امتياز كسب كرده است .نكته جالب به تعداد گلهاي زده و
خورده اين تيم برميگردد كه عيناً مشابه فصل قبل است؛ 10گل زده
و 5گل خورده .پرسپوليس پارســال بعد از انجام 9بازي صاحب 5برد
شــده بود ،اما حاال از 9بازي ابتدايي تنها 3پيروزي كسب كرده است.
تنها نقطه قوت تيم امسال نسبت به فصل گذشته اين است كه كمتر
باخته؛ صفر شكست در مقابل 3شكست .هفته نهم فصل گذشته همان
بازي مشهور ماشينسازي بود كه علي عليپور در دقيقه  90پنالتياش
را چيپ زد و از دست داد .پرســپوليس بعد از آن بازي از 6مسابقه آخر
نيمفصل 5پيروزي به دستآورد و يكبار هم شكست خورد؛ حاال بايد
ديد تيم امسال از 6بازي پاياني چقدر امتياز جمع ميكند.

تعارف قهرماني نيمفصل
 5نكته در مورد شكست نااميدكننده استقالل برابر سايپا

بهروز رسايلي| اســتقالل كه با يك پيروزي خوب برابر تراكتور
هوادارانش را بيش از پيش خوشبيــن و اميدوار كرده بود ،در
ديدار برابر سايپا تن به شكست غيرمنتظره يك بر صفر داد.
اين نتيجه يك گام ديگر در روند سينوســي و پرنوسان فصل
جاري آبيها به شمار ميآيد .آنها انگار عادت كردهاند اميدواري
بهوجود بياورند و بعد همهچيز را خراب كنند.

 1احتماالً خيال راحت از اينكه پيروزي برابر ســايپا در دسترس
است ،براي اســتقالل گران تمام شــد .اين تيم مخصوصا در نيمه

باورهاي عجيب و غريب اهالي فوتبال ايران در مورد سن و سال

نخست بازي با نارنجيپوشان اشتياق الزم براي پيروزي را نداشت.
در آغاز نيمه دوم هم سايپاييها استقالل را غافلگير كردند .شايد اگر
تيم محمود فكري زودتر شبيه 10دقيقه پاياني بازي ميكرد ،نتيجه
ديگري رقم ميخورد ،اما آنها خيلي دير بهخودشان آمدند.
 2با اين شكست ،استقالل ابتكار عمل براي كسب عنوان قهرماني
نيمفصل را از دســت داد .اگر همانطور كه صمد مرفاوي گفته بود
آبيها هر 12امتياز را از 4بازي پايانــي دور رفت ميگرفتند ،قطعا
قهرمان نيمفصل ميشــدند .با اين حال ،اســتقالل با اين شكست
بدموقع اختيار عمل را از كف داد و حاال براي تعيينتكليف قهرمان

بهروز رسايلي| بهنظر ميرسد در فوتبال ايران باورهاي عجيب
و غريبي در مورد سن و سال بازيكنان وجود دارد و عمدتا از
كلمه «جوان» در جايگاههاي نادرســت استفاده ميشود.
بهعنوان مثال زماني كه احســان حسيني در دقايق پاياني
بازي پرســپوليس و فوالد به اجبار در تركيب سرخپوشان
قرار گرفت ،موجي بزرگ در فضاي مجازي ايجاد شــد كه
چون پرسپوليس بازيكن نداشــته چارهاي جز استفاده از
اين مدافع باقي نمانده .اين در حالي اســت كه حســيني
22سالونيمه است و اين ســن ابدا در دنياي فوتبال اندك
نيست .او 3فصل در پرســپوليس حضور داشته و اگر بهكار
نميآمده ،نبايد حفظ ميشده است .اگر هم استعداد دارد،
خيلي پيش از اين حرفها بايد مورد استفاده قرار ميگرفت.
اگر 23سالگي وقت حضور در ميدان نباشد ،پس چه زماني
اين اتفاق بايد رخ بدهد؟
فصل گذشــته زماني كه مهدي عبدي در داربي رفت گل
زد و ناگهان ستاره شد21 ،ســاله بود .آن زمان شبكههاي
اجتماعي به قدري تحتتأثير اين اتفــاق قرار گرفتند كه
او را گلزن «دانشآموز» پرســپوليس خواندند؛ مخصوصا
كه آن مسابقه در شب بازگشــايي مدارس برگزار ميشد
و جان ميداد براي شــوخيهايي از اين دست .با اين حال

واضح است كه ما دانشآموز 21ســاله نداريم و اين تعابير
غلوآميز ،در اثر سوءبرداشــت همهگيــر در فوتبال ايران
مطرح ميشــود .هماكنون يكي از بزرگترين ستارههاي
فوتبال جهان ارلينگ هالند ،ماشين گلزني دورتموند است
كه در سال 2000به دنيا آمده و فقط 20سال دارد .كليان
امباپه با 22سال ،مدتهاست دنياي فوتبال را تحتتأثير
تواناييهايش قرار داده و حتي 3سال پيش در جامجهاني
درخشيد .دنياي فوتبال پر از ستارههايي با همين رنج سني
است ،اما به ندرت در دنيا از اين بازيكنان بهعنوان «جوان»
ياد ميشود.احسان حسيني از 6ماه ديگر ،حتي قادر به بازي
براي تيم ملي اميد نخواهد بود ،اما فوتبالي كه عادت كرده
جالل حسيني 40ساله مدافع آخرش باشد ،امثال حسيني
را به چشــم «طفل» ميبيند .هوادار ايراني بايد مطالبهگر
باشد و جسارت تغيير نســل را به مربيان بدهد ،اما دقيقا
در نقطه مقابل اين باور قرار گرفته است .برخي از هواداران
ايراني نهتنها دچار يك تلقي نادرســت از ســنين جواني
هستند ،بلكه طاقت هزينه دادن بهخاطر استفاده از بازيكنان
جديد و كمتجربه را ندارند؛ در نتيجه در ليگ ما همچنان
محمدرضا خلعتبري و محمد قاضي مشتري دست به نقد
دارند و فرزاد حاتمي نقش ذخيره طاليي را بازي ميكند!

لك،رسولخطيبي
و غائله پادگان

يادآوري بامزه ،پيش از دوئل پرسپوليس و آلومينيوم
پرسپوليس امروز در حالي به مصاف آلومينيوم اراك ميرود كه سرخپوشان
در طول فصل جاري امتيازات زيادي را مفت و مسلم از دست دادهاند و ديگر
مجالي براي تكرار اشتباهات و مفتبازي ندارند .در نتيجه اين بازي براي همه
نفرات تيم مهم است ،اما در اين ميان حامد لك ميتواند يك انگيزه مضاعف
داشته باشد .دروازهبان پرسپوليس كه از زمان پيوستن به اين تيم عملكردي
قابلقبول و بسيار باالتر از انتظار داشته ،در دوران بازياش روزهاي پرفراز و
فرود زيادي را تجربه كرده ،اما شايد بدترين مقطع زماني براي لك ،دوران
حضور او در تراكتور زيرنظر رسول خطيبي بود .ليگ چهاردهم لك عملكرد
متزلزل و پراشتباهي در قفس توري تيم تبريزي داشت .در اين ميان يكي از
بدترين نمايشهاي او در جريان شكست 3گله تراكتور برابر فوالد رقم خورد.
رسولخطيبيهمكهآنزمانسرمربيتراكتوربود،بعدازبازيباانتقادشديد
از عملكرد اين دروازهبان مدعي شد لك حق حضور در تمرينات را ندارد و
بايد خودش را به پادگان نظام وظيفه معرفي كند .اين تصميم كه البته جنبه
نمايشي و رسانهاي داشت از آن جهت اتخاذ شد كه لك در حال گذراندن
خدمت سربازياش در تراكتور بود .به هر حال آن روزها گذشت ،لك همچنان
عملكردي پرفراز و فرود داشت و حتي فصل گذشته باز هم در ماشينسازي
شاگرد رسول خطيبي شد .با اين حال حضور در پرسپوليس براي او بسيار
متفاوت بود و درخشانترين دوران بازي اين گلر را رقم زد .او اين هفته مقابل
آلومينيوم اراك قرار ميگيرد؛ تيمي كه رسول خطيبي سرمربي آن است و
كلينشيت در برابرش طعم متفاوتي خواهد داشت.

دور رفت ،بايد به نتايج رقبايي مثل نفت آبادان ،سپاهان و مخصوصا
پرسپوليس نظر داشته باشد3 .بازي پاياني نيمفصل استقالل برابر
نفت مسجدسليمان ،نساجي و سپاهان خواهد بود.
 3استقالل برابر سايپا بعد از 4بازي گل نزد .آخرين مسابقهاي كه
آنها موفق به گلزني نشــدند به ديدار با ذوبآهن برميگشت كه با
نتيجه مساوي بدون گل به پايان رسيد .با اين اوصاف ،طبيعتا نوار
4بازي پياپي گلزني مهدي قائدي هم پاره شد .همينطور باخت به
سايپا وضعيت استقالل را در جدول مسابقات خانگي هم بدتر كرد.
اين تيم از 6بازي در ورزشگاه آزادي ،فقط 3مسابقه را برده و 2تساوي
و حاال يك شكست را تجربه كرده است .استقالل در جدول مسابقات
خانگي بعد از نفت آبادان ،سپاهان ،فوالد و پرسپوليس روي پله پنجم
قرار دارد و تازه يك ميزباني هم از همه اين تيمها بيشتر داشته است.
مهم نيست كه تماشاگران غايب هســتند؛ بدون امتياز مسابقات
خانگي ،قهرمان شدن بسيار دشوار خواهد بود.
 4استقالل براي سومين بازي پياپي گل خورد .آخرين كلينشيت

اين تيم به بازي با آلومينيوم اراك برميگردد كه آنجا هم رشــيد
مظاهري چند توپ خوب را گرفت .باوركردني نيست كه استقالل
حتي يك مســابقه را بدون بذل و بخشــش چندين موقعيت گل
به رقبا به پايان نميرســاند .در همين بازي مهــدي مهديپور به
ناچار روي بازيكني خطــا كرد كه نزديك بود بــا مظاهري تك به
تك شــود؛ درســت مثل خطايي كه عارف غالمي در داربي روي
مهدي عبدي انجام داد .چرا اين همه شــكاف در ســاختار دفاعي
اســتقالل وجــود دارد و اين ضعفها چــه زماني ترميــم خواهد
شد؟
 5محمود فكري بهترين فرصت را براي عبور از آمار فصل گذشته
آندرهآ استراماچوني از دست داد .پارسال مربي ايتاليايي از 12بازي
اول 22امتياز گرفتــه بود و اين هفته فكري ميتوانســت مجموع
امتيازات تيمش از 12بازي ابتدايي را به عدد 25برســاند ،اما با از
دســت رفتن 3امتياز بازي با ســايپا ،فكري نتوانست از حد نصاب
رقمخورده توسط استراماچوني عبور كند.

جهان
گل از كنده بلند ميشود

زالتان با يك بازي بد در باخت  3هيچ ميالن به آتاالنتا به ركورد 600بازي
باشگاهي رسيد .او در اين بازيها 393گل زده است كه 12تاي آن در
9بازي اين فصل بوده .زالتان تمام نميشود بلكه از تيمي به تيمي ديگر
تبديل ميشود! او بعد از تماشاي شــادي گل زاپاتا به او گفت بيشتر از
تمام گلهاي عمرش گل زده است .مهاجم كلمبيايي هشتادونهمين
گلش در ســري آ را ميزد و همه گلهاي عمرش به 400نميرســد
درحاليكه زالتان 560گل رســمي دارد .اين حكايت برخي مهاجمان
پابهسنگذاشته ديگر هم هست .لواندوفســكي كه امكان ندارد يك يا
 2بازي پشــتهم بدون گل بماند .كريســتيانو رونالدو كه در هر بازي
يك ركورد تازه گلزني را از خود بر جاي ميگذارد .او بهتازگي نام خود را
بهعنوان بهترين گلزن تاريخ فوتبال به ثبت رسانده است .مسي هم كه
همگي از كيفيت و آمار گلزنياش خبر داريم؛ هر چند از 2019به اينسو
آمار گلزنياش كمي افت كرده و در عوض تعداد گلهاي پنالتياش باال
رفته است .لوييس سوارس كه با بيمهري از بارسلونا كنار گذاشته شد،
تنها يك گام تا صدر جدول گلزنان الليگا فاصله دارد .او با 11گلش در
اين فصل بهتنهايي 15امتياز براي اتلتيكو مادريد صدرنشين جمعآوري
كرده است .اوضاع كريم بنزما هم بد نيست .او با  2گلي كه وارد دروازه
آالوس كرد خودش را به صدر جدول گلزنان الليگا نزديك كرد .بدشانسي
صدرنشينان اين است كه النصيري از سويا با  2هتتريك در  2بازي آخر
تيمش تعداد گلهايش را به 12رسانده .كريم گل شماره179خودش
را در الليگا زد و با ركورد گوروســتيزا در رده چهاردهم بهترين گلزنان
تاريخ الليگا برابري كرد .او در ادامه فصل اين فرصت را دارد تا از گلزناني
مثــل آزار (182گل) ،داويد يا (184گل) و ســانتيانا (186گل) عبور
كند .بنزما در اين فصل 10گل و 5پاسگل داشــته .او از زمان جدايي
كريستيانو رونالدو از رئال مادريد 72گل زده كه 8تاي آن از روي نقطه
پنالتي بوده درحاليكه خود رونالدو 84گل به ثمر رسانده كه 26تاي آن
پنالتي بوده است.

فوتبال ايران
مرزبان :يك قدم از بقيه مدعيان جلوتر هستيم

عليرضا مرزبان زماني در همين ســپاهان مربي محرم نويدكيا بود اما
امسال حاضر شده بهعنوان دســتيار به كادرفني او اضافه شود .مرزبان
توگو با همشهري صحبتهايش درخصوص همكاري با محرم را
در گف 
اينچنين آغاز ميكند« :من قبال با محرم كار كرده بودم ،منظورم زماني
است كه او فوتبال بازي ميكرد و به همينخاطر از يكديگر شناخت كافي
داريم .نويدكيا زمان بازيگري يك رابط قوي بين كادر فني و رختكن بود و
مسائل را خيلي خوب بين بازيكنان يا كادر فني انتقال ميداد .او از لحاظ
انساني شخصيت بااليي دارد و يك انسان صادق و شفاف است .محرم در
اروپا و تيم ملي حضور داشــته و هميشه در سپاهان هم مسئوليتهاي
بزرگي داشته اســت .محرم با بازيكنان صادق است و هميشه هم سعي
دارد واقعيت را بگويد .اگر تيم او بد بازي كند خيلي راحت اين مسئله را
ت دير يا زود
عنوان ميكند .به هر حال بايد اين را درنظر گرفت كه واقعي 
مشخص ميشود».
مرزبان در ادامه اشــارهاي هم به روند نتيجهگيري ســپاهان داشته و
ميگويد« :ما از امتيازگيــري تيم بهطور كامل راضي نيســتيم چون
بازيهاي بزرگي را از دست داديم .ما  2شكست سنگين برابر گلگهر و
نفت مسجدسليمان داشتيم و تساوي با ماشينسازي هم خيلي دردناك
بود .البته ســپاهان از لحاظ فني روند رو به رشدي داشته و اين براي ما
خوشحالكننده است كه تيم دگرديسي جديدي را تجربه ميكند .ما
امسال فلسفه خاصي را دنبال ميكنيم و نويدكيا هم تأثير بزرگي در سبك
بازي سپاهان داشته است .هدف ما اين است كه فوتبال تماشاگرپسندي
را ارائه داده و البته نتايج خوبي هم بگيريم .ما خودمان را يكي از مدعيان
اصلي ميدانيم چون كيفيت فني سپاهان را ميشناسيم .البته ليگ امسال
مدعيان ديگري هم دارد كه براي قهرماني تالش ميكنند و چيزي هم
قابل پيشبيني نيست .ما نبايد استقالل ،پرسپوليس ،تراكتور و چند تيم
ديگر را ناديده بگيريم ولي مسئله مهم در سپاهان اين است كه ما در مورد
باشگاهي صحبت ميكنيم كه در تمامي زمينهها ثبات دارد و به همين
دليل يك قدم از بقيه مدعيان جلوتر هستيم».
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گلوگاههاي فساد شهري زير تيغ شفافيت

يادداشت

شهرداري تهران از سال 97تاكنون در بين 10سازمان برتر به لحاظ رضايتمندي شهروندان
از نحوه انتشار اطالعات قرار دارد

فرهنگ آپارتماننشيني
نخ تسبيح آموزش شهروندي
مجتبي دانشور

مديركل آموزشهاي شهروندي شهرداري تهران

مجيد جباري

خبرنگار

شهرداري تهران در تيرماه98
گزارش رتبه نخســت رضايتمندي
مــردم را از نحــوه انتشــار
اطالعات كسب كرد و در ماههاي اخير امسال
نيــز همــواره در بيــن رتبههــاي برتــر
سازمانهاي شفاف قرار داشته است .اين را
ارزيابي سامانه ملي انتشار و دسترسي آزاد به
اطالعات نشان ميدهد و دليلش هم واضح
است؛ درهاي اتاقهاي 6قفلهاي كه اسناد و
اطالعات ابتدايي اداره شــهر را بدون هيچ
دليل مشخصي در خود حبس كرده بود ،از
بهار 97و پس از راهاندازي سامانه شفافيت به
روي شهر باز شد و پيام روشني به مردم داد؛
اینکه «شــما ديگــر غريبه نيســتيد ».به
همينخاطر شــهرداري تهران از سال 97
تاكنــون در بين 10ســازمان برتر به لحاظ
رضايتمندي شــهروندان از نحوه انتشــار
اطالعات قرار دارد.
حــاال بعــد از 14گام اساســي در زمينــه
شفافســازي عملكرد مديريت شــهري،
هر شــهروندي كه بخواهد ميتواند با يك
كليك ســاده در سامانه شــفافيت به آنچه

سالها محرمانههاي شهر بهحساب ميآمد،
دسترسي داشته باشد .محرم دانستن مردم
در شــيوه اداره شــهر و آگاهي آنان از چند
و چــون كار ،راه ميانبر مســير پرپيچ و خم
مبارزه با رانت ،فســاد و تخلف است؛ راهي
كه مديريت شهري در مسير آن قرار دارد و
همچنان بايد گامهاي ديگر براي اين منظور
برداشــته شــود .اقدامات شفافسازي كه
طي سه سال و نيم گذشــته صورت گرفته،
توانسته ضمن شناسايي گلوگاههاي تخلف،
زمينههاي بروز فســاد را هم در شهرداري
ببنــدد؛ تا جايــي كــه فســاد و تخلفات
ســازمانيافته در اين نهاد ماه بهماه كمتر
ميشود و درصورت ادامه اين مسير ،ميتوان
به تحقق رؤياي شهر شيشهاي اميدوار بود.

شفافيت
با منافع برخي
در تضاد است
محمدحســين بوچانــي ،رئيس مركز
مطالعات و برنامهريزي شهر تهران:

شــهردار يها بهطــور عــام و بهويــژه
شهرداريهاي كالنشــهرهاي ايران به اين
دليل كه عمــده منابع اداره ،نگهداشــت و

14گام شفافسازي در شهرداري تهران

مديريت شهري پايتخت در مدت 3.5سالي كه از عمرش ميگذرد 14 ،اقدام مهم را در زمينه مبارزه با
فساد اجرا كرده و بهزودي در چهاردهمين گام ،ديوان محاسبات شهري تهران را راهاندازي ميكند.
اين اقدامات به شرح زير است:
 1انتشار جزئيات قراردادهاي باالي ۲۵۰ميليون تومانی،
 2برقراري انضباط مالي و واقعي كردن حسابرسي در مجموعه مديريت شهري،
 3انتشار جزئيات و اطالعات اليحه بودجه،
 4بارگذاري مشخصات تحصيلي كاركنان شهرداري روي سامانه شفافيت،
 5اعالم ميزان حقوق و مزاياي دريافتي مديران و كاركنان براساس فيش حقوقي آنان،
 6انتشار اطالعات سفرهاي خارجي كاركنان شهرداري،
 7اعالم اسامي دريافتكنندگان طرح ترافيك خبرنگاري در دسترس عموم،
 8علني شدن آرای اعضاي شوراي شهر،
 9واگذاري امالك و امكانات شهرداري تهران بايد مصوبه شوراي شهر را داشته باشد،
 10محدود كردن اختيارات شوراهاي معماري مناطق در زمينه صدور پروانههاي ساختماني،
 11الكترونيكي كردن بخشهايي از فرايند صدور پروانه،
 12لغو مصوبه برجباغ و جلوگيري از تخريب و از بين بردن باغها و فضاي سبز،
 13حمايت از گزارشگران فساد با درنظر گرفتن پاداش مالي كه به «سوتزن» معروف شده است و
 14تشكيل ديوان محاسبات شهر تهران براي نخستينبار.

مهلت دريافت معاينه فني رايگان تاكسيها
تمديد شد
معاون حملونقل و ترافيك شهرداري تهران از تمديد مهلت دريافت معاينه فني
تاكسيراني رايگان ويژه تاكسيهاي پايتخت تا پايان دهه فجر خبر داد.
به گزارش همشهري ،سيدمناف هاشمي ادامه داد« :با توجه به اينكه پيش از اين
به مناسبت «روز ملي هواي پاك» و بهمدت يك هفته معاينه فني تاكسيهاي پايتخت رايگان
اعالم شد ،تصميم گرفتيم مهلت دريافت معاينهفني رايگان (ويژه تاكسيهاي شهر) را تا پايان
دهه مبارك فجر تمديد كنيم.
او با بيان اينكه معاينه فني تاكسيها در ايام سال نيز با تخفيف ۵۰درصدي انجام ميشود گفت:
«بيشك حفظ و حراست از محيطزيست و كنترل آلودگي هوا وظيفه عمومي است ،به همين
منظور و با توجه به اينكه ٨٠هزار تاكسي شهر تهران روزانه بيش از 3ميليون سفر درونشهري
را پوشش ميدهند ،نظارت و معاينه مداوم تاكسيها ضرورتي اجتنابناپذير است».
معاون شــهردار تهران ترويج فرهنگ اســتفاده از خودروهاي ســالم با هدف كاهش انتشار
ي انرژي و درنهايت حفظ سالمت
آاليندهها و آلودگي هوا ،صيانت از محيطزيست ،بهينهساز 
شهروندان را مهمترين هدف اين اقدام برشمرد.

پيشرفت قابل توجه پروژه هدايت آبهاي سطحي
بزرگراه لشكري
معاون فني و عمراني شهرداري تهران در تشريح آخرين وضعيت اجرايي پروژه
عمراني جمعآوري و هدايت آبهاي سطحي محدوده بزرگراه شهيد لشكري (مخصوص
كرج) با اشاره به اهميت ترافيكي آن بهعنوان يكي از محورهاي مواصالتي تهران
و كــرج ،از پيشــرفت قابل مالحظــه اقدامــات اجرايي بهمنظــور مديريت ســيالب در
محدوده اين بزرگراه خبر داد و اعالم كرد اين پروژه در دو مقطع اجرايي و بهصورت همزمان
فعال است.
به گزارش همشــهري ،صفا صبوريديلمي مقطع نخست پروژه را شــامل اجراي عمليات
لولهراني به قطر  ۱۶۰۰و  ۱۸۰۰ميليمتر با دستگاه پايپ جكينگ ذكر كرد و گفت« :پيشرفت
اين مقطع ۲۶۵۰متري به مرز ۴۶درصد رسيده است .مقطع اجرايي دوم كه بهتازگي و متعاقب
تجهيز كارگاه فعال شده است ،در محدوده شهرك اكباتان و فرودگاه مهرآباد تا ميدان آزادي
انجام ميشــود .اين جبهه كاري به لحاظ راهكارهاي اجرايي شامل تركيبي از لولهگذاري و
احداث تونل سنتي است و طول آن به ۱۶۶۶متر ميرسد ».احداث و راهاندازي شبكه مديريت
سيالبي بزرگراههاي پايتخت از مهمترين الزامات طرح جامع مديريت آبهاي سطحي شهر
تهران بهشمار ميآيد.
در اين راســتا تكميل پروژههاي مديريت ســيالب در محدوده بزرگراههاي فتح ،آزادگان،
شهيد لشكري و آزادراه تهران-كرج توسط شركت خاكريزآب بهصورت همزمان ادامه دارد.

جانمايي اورژانس در ايستگاههاي مترو
با توجه به تردد و حجم باالي مســافر ،شرايط الزم
همچون اتاق اســتراحت ،اتاق ترياژ و محل مناسب
براي پارك خودروي آمبوالنس مهيا بوده و در اختيار
اورژانس تهران قرار داده شده و در ايستگاههاي ميدان
آزادي ،ميدان صنعت ،ارم سبز و عليآباد نيز با توجه به
تردد و حجم مسافر و فراهمبودن شرايط الزم فضاهاي
مناسبي جهت اســتقرار موتور آمبوالنس در اختيار
اورژانس تهران قرار داده شده است.
همچنين نمايندگان مترو و اورژانس از ايستگاههاي
متروي شهرري ،شــوش ،دولتآباد ،شــهيد نواب

صفوي ،بعثت ،مولوي ،ارم ســبز ،برج ميالد تهران و
تهرانپارس نيز بازديد كردند؛ اما به داليلي همچون
وجود پايگاه اورژانس در نزديكي ايستگاههاي مترو،
مساحت كم فضاي معرفيشده جهت استقرار پرسنل
اورژانس ،فاصله زياد فضاي معرفيشــده تا ســطح
خيابان ،نبود امكان تردد موتور آمبوالنس در آزادراه
و عدمفضاي مناسب جهت پارك موتور آمبوالنس و
ماشــين آمبوالنس اورژانس ،اين فضاها مورد تأييد
اورژانس تهــران قرار نگرفت .بازديدهاي مشــترك
براي جانمايي اورژانس از ساير ايستگاههاي متروي
تهران ادامه دارد و در صورت فراهمبودن شرايط الزم،
فضاهاي مناسب ديگري نيز از ايستگاههاي مترو در
اختيار اورژانس شهر تهران قرار ميگيرد.

سرمايهگذاري در شهر را از محل درآمدهاي
ماليــات بر ارزشافــزوده يا عــوارض ارائه
خدمات به مردم ،مســتقيما از شهروندان
كســب ميكنند ،بايد چندين برابر بيشتر
از ساير دســتگاهها به شفافسازي اهميت
بدهند؛ بنابراين به ســبب اينكه تنها منبع
درآمدي تهران ،همين محدوده جغرافيايي
615كيلومتري اســت ،بايد با شــهروندان
صادقانه و شفاف عمل كرد تا شهروندان هم
در پرداختها مشاركت داشته باشند .نكته
اينجاست كه شــفافيت صرفا در بحث مالي
نيست .در بازار كاري كه چندين هزار نيروي
انساني متخصص حضور دارد ،بايد سازوكار
شفافي براي جذب اين نيروها در ساختار و
تشكيالت شهرداري ايجاد شود .اين موضوع
اگر بيشتر از بحثهاي مالي اهميت نداشته
باشد ،كمتر از آن هم نيست يا براي مثال در
بحث واگذاري پيمانها ،چــه قراردادهاي
خدمات شــهري ،ترافيكي ،پژوهشــي و...
اگر به قانون عمل شــود ،نتايج بسيار مثبت
خواهد بود .وقتي قراردادهــا و نتايج آن در
سايت شــفافيت ،در دســترس عموم قرار
بگيرد ،نتايج مثبت آن حتما موجب رضايت
شــهروندان ميشود .با اين حســاب ،رتبه
باالي شهرداري در سامانه شفافيت و انتشار
آزاد اطالعات ،ضمن اينكه از كاهش فســاد
حكايت ميكند ،نشان ميدهد كه زمينههاي
بروز رانت و فساد در حال از بين رفتن است؛
مســئلهاي كه گلوگاههاي فســاد ،رانت يا
امضاهــاي طاليي را هم محــدود ميكند.
شفافسازي حتي بستري را فراهم ميكند
كه شهروندان و نهادهاي نظارتي بهصورت
مداوم شــهرداري را رصد و قضاوت كنند.
اما واقعيت امر اين اســت كه شفافسازي
بهتنهايــي در يك نظام كالنشــهري مثل
شــهرداري نميتوانــد اتفاق بيفتــد؛ زيرا
شاخكهاي آن به ساختارهاي متعدد بيروني
وصل اســت .با وجود اين ،به لحاظ عملي و
اجرايي ،در اين دوره گامهاي بسيار مهمي
در جهت شفافســازي برداشته شده و اين
موضوع را در يك مسير برگشتناپذير قرار
داده است .البته در يكدوره محدود ،حتي

طرح :همشهري /بهرام غروي

شــهرداري تهــران بعد از چنــد دوره
برگــزاري كمپينهــاي آموزشمحور
براي شهروندان ،اين بار تصميم گرفته
است اين آموزشها را در سطحي وســيعتر و با محوريت زندگي
آپارتماننشيني برگزار كند .شايد در همين ابتداي امر اين پرسش
پيش بياييد كه چرا «آپارتمان» و «آپارتماننشــيني» بهعنوان
محور آموزش قرار گرفته اســت؛ حال آنكه ما در زندگي شهري
در سطح شهر تهران با مشكالت بسيار زيادي دست و پنجه نرم
ميكنيم كه شايد برطرف شدنشان نياز بيشتري براي آموزش
دارند .براي پاسخ به اين پرسش و بررسي چرايي انتخاب «زندگي
آپارتماننشــيني» بهعنوان محور آموزشهاي شهروندي الزم
است با مفهوم «جامعهپذيري» در زندگي اجتماعي آشنا شويم.
هر كدام از ما بهعنــوان واحدي از اجتماع بــا يك «من» مواجه
هســتيم كه «من مفعولي» اســت .به اين معني كــه «من» با
مجموعهاي از نيازها ،خواستهها و غرايض در جامعه حضور دارد
و نيازمند خوراكهايي اســت .در فرايند تكامل و رشد ،انسان با
 5نهاد اصلي مواجه ميشود :رسانه ،خانواده ،اقتصاد ،سياست و
مذهب .برهمكنش اين 5مرجع در تربيت فرد مؤثر اســت و من
مفعولي را به «من فاعلي» بهمعناي فرد كنشگر و تأثيرگذار تبديل
ميكند .يكي از مهمترين بسترهايي كه اين 5مرجع ميتوانند در
كنار يكديگر اثرگذاري داشته باشند ،فضا و محيط زندگي ازجمله
زندگي شهري اســت .زندگي شهري ،مكاني اســت كه با ايجاد
فضاي برهمكنش اين 5نهاد اصلي فرصت را براي ســاختن يك
شهروند كنشگر و مسئول ايجاد كند.
زندگي شهري ذاتاً زيستي عقالني است ،به اين معني كه بر قواعد
و اصول و ارزشهايي متكي اســت كه از اصــول اخالقي پيروي
ميكنند و فرد ميتواند مقدمه ،موخّ ره ،شواهد و پيامدهاي آنرا
ببيند .در زندگي شــهري ،افراد ،به عكس چيزي كه در زندگي
روســتايي با آن مواجه بودهاند ،فقط با الگوي ثابتي كه شــبيه
پدران و پيشينيانشان هســت مواجه نيســتند .بلكه با الگوي
جديدي مواجه هستند كه به آنها حق انتخاب ميدهد .در همين
راستاســت كه ارائه الگوهاي مختلف زندگي و همچنين آموزش
انواع مهارتهاي شــهروندي با تقويت قوه عقالنيت ممكن است
باعث شود افراد در زندگي شهري ،دست به انتخابهاي جديدتر
و بهتري بزنند.
بررســي و ارزيابي دورهها و كمپينهاي آموزشي شهروندي در
تهران ،نشان ميدهد كه اين آموزشها اكثرا ً جزيرهاي ،پراكنده و
به دور از حلقه اتصالي بوده است كه بتوان از طريق آن ،شهروندان
را در معرض جميع آموزشهاي مورد نيازشان قرار داد .در ميان
همه مسائل و مشــكالتي كه در زندگي شــهري احصا شده اين
«آپارتمان» است كه ميتوانست بخش زيادي از اين آموزشها را
در سايه مسائل مرتبط بهخودش حل كند .البته آپارتمان هم محل
تجميع همه مسائل و مشكالت زندگي شهري نيست اما در ميان
گزينههاي موجود ،بخش بيشتري از مشكالت مرتبط با شهروندان
را ميتوان در بستر آن پاسخ داد و مجموعه شهرداري هم ميتواند
در اين موضوع به خوبي آموزشهاي الزم را ارائه دهد .يعني به جز
مسائل مربوط به حملونقل و ترافيك ميتوان ساير امور زندگي
شهري نظير مسائل محيطزيســتي و پسماند ،مسائل سالمتي و
ايمني و تكاليف و حقوق شهروندي را درقالب آموزشهاي زندگي
در آپارتمان پوشش داد .در واقع« ،آپارتمان» آن نخ تسبيحي است
كه ميتواند به آموزشهاي شــهروندي در تغيير رفتار اثربخشي
بيشتري بدهد و آن پراكندگي در آموزش شهروندي را بهخوبي
يكپارچه كند و در كنار هم قرار دهد.
اگر در حوزه آموزش شهروندي بخواهيم به يك نمونه موفق اشاره
كنيم كمپين «شهرما ،خانه ما» بود؛ كمپيني كه مشاركت عموم
شــهروندان را در برگرفت و نتايج مطلوبي هم در زمان خودش
داشت .علتش چه بود؟ بهنظر ميرسد فارغ از فضاي رسانهاي كه
 ۲۵سال پيش وجود داشت و فضا را نسبت به اكنون ،كمي متفاوت
ميكند نوع پيامي كه در اين كمپين قرار داده شــده بود حسي
سرشار از مشاركت و همزيســتي را در شهروندان ايجاد ميكرد.
يعني شهروندان پيام منتقل شده را با خودشان به چارچوب حريم
شخصيشان ميبردند و اثرات آنرا هم در زندگيشان ميديدند.
پيش از اين شهرداري در همين چند سال گذشته كمپينهايي
مثل «آســمان آبي ،زمين پاك» و «قرار ما» را در حوزه آموزش
شــهروندي برگزار كرد .چيــزي كه از برگــزاري اين كمپينها
آموختيم اين بــود كه به جاي درنظر گرفتــن يك هدف آرماني
بهدنبال دســت يافتن بــه نتايج ملمــوس باشــيم .در واقع در
تجربههاي قبلي ما شــعار آرماني به مردم ميدهيم و ميگوييم
«قرار ما» يا «آســمان آبي ،زمين پاك» كه اص ً
ال شــهروند با آن
ارتباط برقــرار نميكند؛ ولي اگــر بگوييم همســايه بااليي كه
ســروصدا ميكند در حال تضييــع حقوق توســت و اگر تو هم
سروصدا كني داري حق همســايه پايينيات را تضييع ميكني،
اين براي او ملموستر و باورپذيرتر است.
در مجموع ،در اين طرح تالش شده تا هم اهم مسائل و مشكالت
شهروندان ديده شود و هم اينكه آموزشها بهنحوي اثربخشتر
و همچنين با استمرار بيشتري به شــهروندان داده شود تا نتايج
ملموستري در رفتار شهروندان به دست آيد .همافزايي با ساير
اقدامات شهرداري موجب تغيير رفتار پايدار در ميان شهروندان
ميشود.

مديريت ارتباطات و امــور بينالملل
مترو
شــركت بهرهبرداري متروي تهران و
حومه از اقدامات انجامشده درخصوص
شناسايي فضاهاي مناسب جهت استقرار اورژانس در
متروي تهران خبر داد.
به گزارش همشــهري ،بر همين اساس ،نمايندگان
شــركت بهرهبرداري متروي تهــران و نمايندگان
اورژانس تهران براي جانمايي محل استقرار پايگاههاي
اورژانس از چند ايستگاه مترو ديدن كردند.
در ايســتگاههاي متروي صادقيه و امامخميني(ره)

شهر

دوشنبه  6بهمن  99شماره 8144

7

براي انتشار بودجه و نشــان دادن اينكه در
چه وضعيتي قــرار داريم ،با محدوديتهاي
جدي مواجه بوديم ،اما امروز شــهروندان
بهراحتــي و با يك جســتوجوي ســاده،
ميتوانند اليحه بودجــه ،مصوبه بودجه و
مصوبات مالي سيســتم مديريت شهري را
ببينند كه اين گام مهمي بهحساب ميآيد.
اما اينطور نيست كه تصور كنيم در انتهاي
خط و در شرايط كامال مناسبي قرار داريم.
بهشــخصه معتقدم راههــاي نرفته زيادي
پيشرو داريم .در ساختارها كساني هستند
كه بنا به داليل مختلف ،شفافيت و پاكدستي
با منافع آنها در تضاد اســت؛ بنابراين دست
به هــر كاري ميزنند كه شفافســازي در
سيستم با مشكل مواجه شود .براين اساس
بايد با نگاه منصفانه و عادالنه با اين موضوع
برخورد شود .برخوردها با موضوع شفافيت
در مديريت شهري گاه ،بيش از اينكه بنمايه
كارشناسي داشــته باشد ،جهتگيريهاي
ديگــري دارد .پس به باور من ،شــفافيت،
نيازمند يكنظام حقوقي جدي در ســطح
ملي است و ايجاد ديوان محاسبات در سطح
شهرداريها بســيار اهميت دارد؛ از اينرو
معتقدم كــه ايجاد ديوان محاســبات براي
شهرهاي بزرگ ضروري است .چنين نهادي
ميتواند موضوعات مالي سيستم را تعقيب
كند تا متناســب با آن ،گامهاي شفافساز
برداشته شود.

تخلفات
ساختوساز
نصف شد
ســيدمحمود ميرلوحي ،رئيس كميته
اقتصادي شوراي شهر تهران:

در شرايط موجود كشور ،سرمايههاي اجتماعي
بهشدت آسيب ديده اســت .افكار عمومي و
جامعــه ميخواهنــد بدانند چــرا عملكرد
سيستمهاي دولتي و بانكها بهگونهاي بوده
كه منابع و فرصتهايشان به جاي اختصاص
به توليد ،اشــتغال و فعاليتهاي عامالمنفعه
كه اشتغال ،رونق توليد و رشــد اقتصادي را
بهدنبال دارد ،بين تعدادي محدود ،خواص و
رانتطلبها توزيع شده است .بر اين اساس،
شوراي پنجم شهر تهران با راهبرد شفافسازي
و ايجاد شهرداري شيشــهاي تصميم گرفت
با تخلف و فســاد در تهران و شهرداري تهران
مقابله كند .امروز اگر شــهروندان به سامانه
شــفافيت مراجعه كنند ،خواهند ديد كه اين
اقدامات بــه يك منظومه تبديــل و عناصر و
عوامل رانت و انحصــار در بخشهاي مختلف
شــهرداري يكييكي شناســايي شده است.
در اين راستا ،سامانه «تهران من» هماكنون
2.5ميليون كاربر دارد .البتــه ادعا نداريم كه
در تهران تخلف و فســادي رخ نميدهد ،اما
معتقديم با همين شيوه شفافسازي ،راهاندازي
سيستمهاي هوشمند و الكترونيكي ،فساد و

تخلف در مرحله
مهار است .اما بايد در
ادامه راه به نقطهاي برسيم
كه همه نيازها و ارتباط شهروندان
با شهرداري با روشهاي الكترونيكي و
هوشمند انجام شــود .با اين روش ميتوانيم
جلوي بروز فساد و تخلف را بگيريم.بد نيست
بدانيم كه ساالنه حدود 10هزار پروانه ساخت
در تهران صادر ميشــود .با كمال تأســف و
طبــق گزارشهايي كه به كميســيون ماده
100ميرسيد ،نرخ تخلف تا سال گذشته به
ازاي هر پروانه 1.2بود؛ يعني به ازاي 10هزار
پروانه 12هــزار پرونده تخلف ثبت ميشــد
كه اين رقم ،نگرانكننده بود .بر اين اســاس
و با سلســله تصميمات و مصوباتي كه شورا
داشت ،اين نرخ به نصف كاهش پيدا كرده و به
رقم 0.6براي هر پروانه رسيده است .اين خبر
خوشحالكننده است ،اما نشان ميدهد براي
اينكه تخلفي رخ ندهد ،اساسا راهی طوالني
در پيش داريم .مديــران بخشهاي مختلف
شهرداري ،نظام مهندسي و ...همه بايد كمك
كنند كه به نظامها و قوانين بهطور صددرصد
عمل شود .در اين بين ،شهروندان هم بهعنوان
ديدهبانهاي شهري بايد كمك كنند و تخلفات
را گزارش دهند .مادامي كه اين شورا وجود دارد
و تا زماني كه شوراهاي بعدي به طرح تفصيلي،
مقررات ،سرمايههاي ملي و منابع طبيعي شهر
پايبند باشند ،نبايد فسادي رخ دهد.
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دريچه

چراغ هفتههاي فرهنگي سمنان روشن شد

فاطمه عباسي

خبرنگار

آغاز مهار سفرها از هرمزگان
عاديانگاريها و ســفرهاي غيرضروري در 2هفته اخير باعث شده
روند نزولي كرونا در برخي از اســتانها متوقف شــود .سرايت اين
ويروس كشنده در كشور اين بار گردشي شده و از استاني به استان
ديگر جابهجا ميشود .وزير بهداشت نيز روز گذشته از نگرانيهايش
براي چرخش ويروس از كردســتان به مازنــدران و از هرمزگان به
خراسانشمالي گفت و خواستار سختگيريهاي بيشتر شد .استان
هرمزگان كه از اواســط ديماه روندي نزولي را طي ميكرد و اغلب
شهرهاي آن در وضعيت آبي و زرد قرار داشت ،چند روزي است كه
با افزايش آمار روبهرو شده ،به همين علت در ستاد مديريت كروناي
استان تصويب شد كه تا ارديبهشت 1400از پذيرش مسافر به استان
جلوگيري شــود .فريدون همتي ،اســتاندار هرمزگان نيز به تمامي
فرمانداران استان ابالغ كرد تا بهطور مستمر مانع از انجام سفرهاي
خارج از استان به شهرهاي مختلف هرمزگان شوند.
مدير روابط عمومي و سخنگوي دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان در
اينباره به همشهري ميگويد :هر چند كه هنوز اغلب شهرهاي استان
در وضعيت آبي قرار دارد ،اما چند روزي است كه آمار كرونا در حال
افزايش است و دليل آن برگزاري مراسم عروسي بهصورت پنهاني در
شهرهاي مختلف است .پيشبيني ميكنيم هفته آينده نيز بهعلت
ســفرهايي كه در تعطيالت گذشته به اســتان انجام شد ،باز هم بر
تعداد بيماران كرونايي افزوده شود .فاطمه نوروزيان اضافه ميكند:
اگر سفرها را مهار نكنيم و بهدليل شرايط مناسب آب و هوايي ،موج
مستمري از مسافر به استان بيايند ،شــاهد خيزش موج ديگري از
شــيوع ويروس كرونا در جامعه خواهيم بود كه بســيار خطرناكتر
از قبل است .از ســوي ديگر عاديانگاري در اســتان كردستان نيز
موجب شده مسئوالن نگران بازگشت وضعيت قرمز و كشيده شدن
اين وضعيت به استانهاي ديگر بهويژه اســتان شكننده مازندران
باشــند .بهطور مثال در شهرستان مهاباد كردســتان بهعلت بهبود
شرايط ،استفاده از ماسك توسط شهروندان  ۳۰درصد كاهش يافته
است .امير بهزاد ،مدير شبكه بهداشت و درمان مهاباد با ابراز نگراني
از باال رفتن مجدد آمار كرونا عنوان ميكند كه وضعيت زرد كرونا در
مهاباد بهمعناي كنترل بيماري كوويد ۱۹-و تمام شدن آن نيست.
او ميگويد :هرگونه عاديانگاري به طغيان بيماري و آغاز موج جديد
بيماري كرونا در شهرستان منجر خواهد شد ،به همين علت با افرادي
كه در اماكن عمومي و محيط ادارات شــيوهنامههاي بهداشــتي و
استفاده از ماسك را جدي نگيرند ،برخورد قانوني ميشود.

23023442

ي اين استان برگزار شد ،سمنانيها از
نخستين هفته فرهنگي سمنان با هدف معرفي ظرفيتهاي فرهنگي ،تاريخي ،اجتماعي و هنر 
اين پس ميزبان 4هفته فرهنگي در فصول مختلف سال خواهند بود
مريم سرخوش

خبرنگار

نخستين هفته فرهنگي سمنان هر
گزارش چند كه به تأكيد مسئوالن بهدليل
شيوع كرونا آنطور كه انتظار داشتند
پرشور برگزار نشد(فردا آخرين روز نخستين هفته
فرهنگي سمنان اســت) اما تجربهاي براي بهتر
برگزار شدن و تكرار اين هفته در  3فصل ديگر سال
با هدف احيا و شناخت فرهنگ غني سمنان خواهد
بود .ســمنان عالوه بر قدمــت تاريخي ،موقعيت
جغرافيايي و قرار داشتن در مسير جاده ابريشم و
راه ارتباط با  8استان دارد و عالوه بر جذابيتهاي
گردشگري و صنايعدســتي به زبان خاصش هم
مشهور اســت؛ گويشــي كه به تأكيد بسياري از
پژوهشگران تنها زبان متفاوت ايران زمين است و
برخالف ســاير زبانها هرگز معنــاي آن را بدون
آشنايي با مفاهيمش متوجه نخواهيد شد .شايد
همين مسئله هم باعث شد كه شوراي شهر ،روزي
كه زبان ســمنانيها ثبت ملي شــد(30دي) را
بهعنوان نقطه آغاز هفتههاي فرهنگي اين منطقه
انتخاب كردند و قرار اســت از اين پس هفتههاي
فرهنگي سمنان با درج رويدادهاي بااهميت مانند
زبان سمناني ،روز تشكيل شــدن شهر يا استان
ســمنان ،روز ثبت آثار تاريخي و مراسم معنوي
ارزشــمند ،زادروزهاي مفاخر گذشته و معاصر،
روزهاي با اهميت در حــوزه دفاعمقدس و ثبت
جشــنوارههاي انجير ،انار ،گل نرگــس ،ونگون
(بادمجان) هر سال در بهمن ،ارديبهشت ،شهريور
و آبان برگزار شود .گزارش همشهري از نخستين
هفته فرهنگي ســمنان كه فردا بهكار خود پايان
خواهد داد را بخوانيد.

كرد و اين هفتهها در 4ماه از ســال برگزار خواهد
ي از اين
ي و بهرهبردار 
شد تا فرصتي براي آشــناي 
ظرفيتهاي فرهنگي براي مردم استان و مسافران
فراهم شــود .محمودرضا دارايي افــزود :در اين
هفتهها رويدادهاي برجسته هر فصل مورد توجه
قرار گرفته اســت؛ بهعنوان مثال نخستين هفته
فرهنگي مصادف با ثبت ملي زبان ســمنان شد.
همچنين گل نرگس ميان خانوادههاي سمناني
از اهميت قابل توجهــي برخوردار اســت و اين
موضوع هم در اين هفته مورد توجه بود .براي هفته
فرهنگي ارديبهشت روي ســفال هنري سمنان
تأكيد خواهيم داشــت و در شــهريور و آبان هم
موضوعات باغهاي سمنان و خانه و كوچه باغها،
باغ محلهها (زاوغان ،كوشكمغان ،كديور ،ناسار
و اسفنجان ،لتيبار ،شاهجوي) ،كشاورزي شهري،
اكوموزه يا بوم موزه ،شيوه سنتي و ثبت ملي شده
تقسيم آب سمنان و جشنوارههاي كشاورزي براي
محصوالتي ازجمله انجير ،انار و انگور مدنظر است.
اين مسئول درباره اهميت برگزاري اين هفتههاي
فرهنگي براي توسعه صنعت توريست در استان

يك اتفاق ويژه در نخستين هفته

معرفي ظرفيتهاي مغفول سمنان

شهردار سمنان هم درباره برگزاري نخستين هفته
فرهنگي مركز استان به همشــهري گفت :زبان
سمناني در تاريخ ۳۰دي سال 94ثبت ملي شد و بر
اين اساس آغاز نخستين هفته فرهنگي سمنان با

سمنانيها فرش گل نرگس ميبافند

مكث

سرپرست ســازمان فرهنگي ،اجتماعي و ورزشي
شهرداري سمنان درباره برگزاري  4هفته فرهنگي
به همشهري گفت :شهر ســمنان در حوزههاي
هويتي ،تاريخي ،اجتماعي و فرهنگي ظرفيتهاي
قابل توجهي دارد و جامعه هنري و مردم نيازمند
بهانهاي بودند كــه براي تمــام رويدادهاي مهم
اين حوزهها گرد هم آيند .بر اين اســاس شوراي
شهر ســمنان طرح هفتههاي فرهنگي را مصوب

گفت :سمنان در مســير جاده ابريشم قرار داشته
و از گذشتههاي دور تاكنون شــاهد عبور و مرور
مردم ساير نقاط كشور از استان هستيم .اين منطقه
با ظرفيت چهارفصــل و برخــورداري از مناطق
خنك براي تابســتان و كوير براي زمستان درگاه
امن گردشگري است و بر اين اساس هدفگذاري
و دامنه برنامههاي هفتههاي فرهنگي محدود به
مركز استان نخواهد بود و به ساير شهرها هم تسري
خواهد داشــت .اتفاق جالب در هفته نخست هم
آزادسازي كاروانسراي تاريخي در مركز شهر بود
كه در گذشته مكاني مهم براي تردد كاال و مسافر
بوده ،اما سالها بهعنوان زندان استفاده ميشد و
قرار است پس از مرمت به مركز تاريخي – فرهنگي
براي استفاده مردم تبديل شود.

پرورش پياز گل نرگس بهعنوان آييني بومي ،تاريخي و فرهنگي در سمنان ،همچنين جشنواره
گل نرگس با هدف معرفي هر چه بيشتر اين گياه و آشنايي شهروندان با روشهاي سنتي پرورش
اين گل بومي سمنان ،بهعنوان ميراثي آييني ،مردمي و بومي هر سال در سمنان برگزار ميشود،
اما اين بار بهخاطر شيوع كرونا ،خبري از برگزاري اين جشنواره نيست .بر اين اساس در نخستين
هفته فرهنگي سمنان با حضور استادان برجسته صنايعدستي استان از نقشه فرش گل نرگس
سمنان براي نخستينبار رونمايي شد.

آيين گراميداشت روز ثبت زبان سمناني ،همچنين
روز ثبت ملي روش كاشــت گل نرگس ســمنان
همراه شد .سيدمحمد ناظمرضوي ادامه داد :هر
سال همين موقع جشنوارهها و شبهاي فرهنگي
در سالنهاي مختلف شهر برگزار ميشد و شاهد
تشكيل اجتماعات مختلف بوديم ،اما امسال تكرار
اين برنامهها با حضور مردم مقدور نيســت .قطعا
دوست داشتيم كه نخستين هفته با شور بيشتري
برگزار شود ،اما در يك سال اخير تمامي برنامهها
بهخاطــر كرونا و اجراي پروتكلهاي بهداشــتي
به شــكلي متفاوت برگزار و برنامههاي فرهنگي
شهرداري هم متاثر از همين شــرايط بهصورت
فضاي مجازي برنامهريزي شد.
ناظمرضوي معرفي ويژگيهاي فرهنگي اســتان
را اولويت هفتههاي فرهنگي عنوان كرد و افزود:
تالش نهادهاي فرهنگي شهر اين است كه بخشي
از ظرفيتهاي استان سمنان را كه تاكنون معرفي
نشده و در ابعاد خود چه شهر ،استان و حتي كشور
مغفول مانده را مدنظر قــرار دهند و اين هفتهها
با برنامهريزي مركز همايش و پژوهش شــوراي
شهرداري و شــوراي شهر ســمنان و با سازمان
فرهنگي ،ورزشي و اجتماعي شهرداري سمنان،
سازمانهاي مردم نهاد ،اداره كل ميراث فرهنگي،
گردشگري و صنايعدســتي ،اداره كل فرهنگ و
ارشاد اسالمي ،تمامي ارگانهاي فرهنگي هنري
همچنين با حضور شهروندان (البته پس از پايان
دوران كرونا) برگزار ميشود.
هر هفته با برنامههاي ويژه

محمد همتي ،رئيس كميسيون فرهنگي اجتماعي
شوراي شهر ســمنان هم گفت :برنامه هفتههاي
فرهنگي ســمنان در آينــده با درنظر داشــتن
مناسبتهاي مذهبي و فرهنگي مختلف براي احيا
و شناخت فرهنگ غني سمنان اجرا خواهد شد.
بر اين اســاس و براي اجراي برنامههاي هر هفته،
سازمان فرهنگي ،ورزشي و اجتماعي شهرداري
ســمنان با همكاري مركز همايــش و پژوهش
شوراي شهرداري و شــوراي شهر سمنان طرحها
و پيشنهادهای دغدغهمندان شهر سمنان در اين
حوزه را براي غني شدن تدوين اين تقويم و برپايي
برنامهها دريافت ميكند و برنامههاي اجرايي نيز
با محوريت سازمانهاي مردمنهاد برگزار ميشود.

كارآفرينان

ستاره حجتي

خبرنگار

پيوند اقتصاد با توليدات هنري زنان هرمز

زينب زرنگاري ،اهل جزيره هرمز اســت و آوازه صنايعدســتي اين
جزيره را نهتنها به سراسر ايران ،بلكه تا كشورهاي حاشيه خليجفارس
نيز رســانده اســت .زينب كارش را در حوزه صنايعدســتي از سال
86و با يــك كارگاه كوچك خانگي شــروع كرد و حــاال با كارگاهي
شامل50توليدكننده و تعداد زيادي كارآموز بهعنوان كارآفرين برتر
استان هرمزگان در سال 99انتخاب شده است.
اين كارآفرين نمونه اعتقــاد دارد دايره صنايعدســتي در هرمزگان
گسترده است و بهخوبي ميتواند به محل درآمدي براي اهالي بهويژه
زنان تبديل شود.
زينب عالوه بر مديرعاملي شركت الماسدوز هرمز ،كانون مشاورهاي
نيز تاســيس كرده و در اين زمينه نيز فعاليت دارد .او ميگويد :يكي
از اصليترين نــكات در موفقيت افرادي كه ميخواهنــد وارد حوزه
كارآفريني شــوند ،تقويت و هدفمند كردن مهارتهاست .متأسفانه
شركتهاي مشاوره امور كســبوكارهاي خرد با دريافت هزينههاي
ســنگين از افراد ،خدمات ارائه ميكنند و همين موضوع باعث شده
كساني كه قصد راهاندازي شغلي براي خود يا ديگران را دارند ،نتوانند
با بهرهگيري از مشاور فعاليتي را آغاز كنند .هدف من در كانون مشاوره
اين بود كه با كمترين هزينه ،نيروهايــي را كه بالقوه توان كارآفريني
دارند ،اما راه و رسم آن را نميدانند ،تقويت كنم.
ي بهويژه
او اضافه ميكند :با تالشهاي ما بخش معرفي و توانمندساز 
براي دختران و زنان هرمز راهاندازي شــد و خروجي خوبي هم دارد.
برگزاري نمايشگاههاي صنايعدستي يكي از مواردي بود كه ما آن را در
تقويت و ايجاد انگيزه براي هنرمندان مؤثر ميدانستيم و تاكنون موفق
به برگزاري چند نمايشگاه صنايعدســتي در استان و جزيره شدهايم.
همچنين توانســتيم مجموعه آموزش فرش دســتباف را در جزيره
راهاندازي كنيم كه اثرات آن طي سالهاي آينده نشان داده خواهد شد.
اين كارآفرين هرمزي با بيان اينكه كارآفريني كار راحتي نيست ،اما
نبايد آن را براي خودتان محال فرض كنيد ،ميگويد :از ســرمايه كم
نترسيد و در انتظار دســتي از سوي دولت نباشــيد .من قدمهايم را
كوچك و يك به يك برداشتم ،اما امروز ميتوانم بگويم در كنار همكارانم
موفقيتهاي چشمگيري داشتیم .لباسها ،دوختها و صدفتراش و
زيورآالت هرمز امروز محل درآمد قابلتوجهي شده كه نه فقط در بازار
ايران ،بلكه در كشورهاي حوزه خليجفارس هم بسيار پر طرفدار است.
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چيست؟

نظر شخصي شــما در مورد شكار

شكار يك مسئله فني است و صاحبنظران بايد در
مورد آن نظر بدهند .در مواردي كه جمعيت حيوانات
كم باشد مجوز شكار داده نميشود .اما اگر به لحاظ
كارشناسي جمعيت فشــردهتر ،احتمال فراگيري
بيماري بيشتر و رقابت غذايي شديدتر باشد ،با نظر
كارشناسان ،مجوز شكار داده ميشود.

ايرادي كــه به ســازمان حفاظت
محيطزيســت گرفته ميشــود اين است كه
به جاي افزايش مناطق حفاظت شــده ،در حال
افزايش قرقهاي اختصاصي اســت .قرار است با
تشكيل شــورايعالي حفاظت محيطزيست،
از ميان 70درخواســت مجوز قرق اختصاصي با
30درخواست كه بررسيهاي فني آنها انجام شده
موافقتشود.درحاليكهمناطقشكارممنوعبارها
تمديدميشوند،امابهمناطق4گانهارتقانمييابند.

برخي كارشناسان معتقدند؛ حيواني
كه برايش آبشــخور و علوفه دســتي فراهم
و وابســتگي به انسان داشته باشــد از چرخه
حياتوحش خارج ميشود و به همين دليل قرق
را دامداري ميدانند.

ويژگي قرق همين است .ما در مناطق حفاظتشده
آبشخور ميســازيم .در زمســتانهاي سخت و يا
خشكساليهاي شــديد نيز علوفهرساني ميكنيم.
نميتوانيم حيوان به ايــن داليل رها كنيم .به مرگ
حيوان بهدليل گرسنگي و تشنگي هم نگهداري از
محيطزيستنميگويند.قرقاختصاصيامرحفاظتي
است و فقط ميتوانند با نظارت محيطزيست تعداد
محدودي از جمعيت داخل قرق را شكار كنند.

مأموران يگان حفاظت گزارشــاتي
از كاشت موادمخدر در مناطق حفاظت شده در
ميانكاله و دامنههاي زاگرسي كرمانشاه دادند.
چرا مناطق حفاظت شده ،درگير كشت موادمخدر

در مناطق حفاظت شــده ،مستثنيات زيادي وجود
دارد كه مردم اين مستثنيات را با مناطق حفاظتشده
اشــتباه ميگيرند .اين مناطق اموال و اراضي مردم
اســت .در اين مناطق رفتوآمد كم و ممكن است
مالكان اراضي اقدام به چنيــن كارهايي نيز كنند.
محيطبانها هم بهعنوان ضابــط قضايي موضوع را
گزارش ميكنند.

حضور فيزيكي محيطبانان در منطقه
منجر به شناسايي مزارع كشت موادمخدر شده
است .درحاليكه تكنولوژيهايي وجود دارد كه
ميتواند از راه دور چنين كارهايي انجام دهد.

رصد چنين تخلفي با تكنولوژيهــاي ماهوارهاي،
وظيفه سازمان حفاظت محيطزيست نيست و نهاد
مسئولهمهسطحكشورازجملهمناطقحفاظتشده
را رصد ميكند .از164ميليون هكتار مساحت كشور،
17.5ميليون هكتار منطقه حفاظت شده است .كشت
موا د مخدر ممكن است در همه مناطق رخ دهد ،اما
نسبت كشــت موادمخدر در مناطق حفاظتشده
بهدليل حضور محيطبانها بسيار كمتر است.

امســال تقابل بيــن محيطبانها و
شكارچيان بيشتر شد .عدهاي معتقدند مسلح
ن عامل صدمه ديدن او  در مواجهه با
بودن محيطبا 
شكارچي است و اگر به روشهاي ديگر براي رصد
مناطق روي بياوريم،تقابل كمتر میشود و نتيجه
بهتري براي حفاظت از مناطق دارد.

ســاح براي دفاع شــخص محيطبان است .وقتي
شكارچي غيرمجاز با يگان حفاظت ما روبهرو ميشود
شروع به تيراندازي ميكند .محيطبان بايد وسيلهاي
براي حفاظت از خود داشته باشد5 .درصد از متخلفان
با تذكر و برخورد كالمي محيطبان ،كوتاه نميآيند.
آنها وقتي ببينند كه محيطبان مسلح است ،تهاجم
كمتري ميكنند تا آنكه ببينند دست او خالي است.
از دو سال پيش تاكنون نيز نحوه به كارگيري سالح
و چگونگي مقابله با متخلفين آموزش داده ميشود.
از هزاران تقابل محيطبان و شكارچي ،االن به ساالنه
5تا 6مورد رسيدهايم و معتقدم نميتوانيم محيطبان
را به سراغ متخلف بفرســتيم .ضمن اينكه عدهاي
از شــكارچيان غيرمجاز ارشــاد ناپذيرند .پس اگر
محيطبان در اين موارد مســلح نباشد ،قطعا كشته
خواهد شــد .االن محيطبانهاي ما بدون آموزش
فني ،اجتماعي و به كارگيري ســاح به پاسگاهها
نميروند و كيفيت كاري بهتري پيدا كردهاند .حقوق
محيطبانها امسال 3برابر شــده است و سال آينده
هم بهتر خواهد شد .شرايط طوري است كه رقابت
بين محيطبانان و كارشناسان در پرداختها ايجاد
شده است .من از اكثريت محيطبانها واقعا ممنونم.

گفتوگوي همشهري با رئيس سازمان حفاظت محيطزيست

محیطی

انتقال آب بدون مجوز زیست
دیگر امکانپذیر نیست

کالنتری :رئیسجمهور به سازمان برنامه دستور داده بودجهای برای طرحهای بدون پیوست
محیطزیستی درنظر گرفتهنشود
مشكالت محيطزيست ايرانفهرستيبلندباالدارد؛
گفت و گو از گونههايي كه به انقراض نزديكتر ميشــوند تا
زيستگاههايي كه هر روز بهدليل اجراي طرحهاي
توسعهاي بيضابطه از وسعتشان كم ميشود .در سالي كه فصل
آخر آن را سپري ميكنيم ،گزارشهاي بسياري در مورد وضعيت
يوزپلنگ آسيايي ايران ،آتشسوزيهاي عمدي زيستبومهاي
جنگلي و مرتعي ،توسعه شكارگاهها و قرقهاي اختصاصي به جاي
افزايش بيشتر مناطق حفاظت شده ،شهادت محيطبانها در تقابل
با شكارچيها ،صيد ترال ،كشت موادمخدر در ذخيرهگاههاي
زيست كره ،ساخت تلهكابين در بكرترين مناطق جنگلي ،انتقال
آب بين حوضهاي و ...منتشر شــد .عمده اين مشكالت قديمي
هستند و براي حل آنها نه راهحل ارائه شده و نه تواني براي برطرف
كردن چالشها وجود دارد .عيســي كالنتري ،رئيس سازمان
حفاظت محيطزيســت اما در يكي از معدود روزهايي كه هواي
تهران بهدليل وزش باد از آلودگي فارغ شد ،درباره چالشهاي
محيطزيست ايران با همشهري به گفتوگو نشست.

اگرچه اقليت كمي هم داريم كه بايد آنها را شناسايي
و از شــغل محيطباني خارج كنيم .متخلف در همه
دستگاهها بهصورت محدود وجود دارد و خب در بين
محيطبانها هم هستند.
قرار بود در مورد توقف توليد سالح
شــكاري با وزارت دفاع مذاكره كنيد .به كجا
رسيد؟

واهلل زورمان نميرســد .در شرايط اقتصادي كنوني
بهخصوص در مناطــق دورافتاده روســتايي ،افراد
براي تامين گوشت بهسوي حيوانات بيزبان هجوم
ميآورند .اما شرايط رو به بهبود است .فرهنگ مردم
نسبت به محيطزيست بهبود يافته است .ولي وقتي
با پديده «3ميليون اسلحه در دست مردم» مواجه
باشيد كار سختتر ميشود .اگر 3هزار نفر از اين افراد،
متخلف باشند و در سال 10يا 15بار به شكار بروند،
حدود 40هزار راس از حياتوحش شكار ميشود.

سازمان حفاظت محيطزيست دست
پايين را در اجراي طرحهاي توسعهاي دارد.اخیرا
اعالم شد 54طرح عمراني ملي بدون پيوست يا
مجوز زيستمحيطي در حال اجراست .چرا بايد
اين اتفاق بيفتد؟

شروع بسياري از طرحها مربوط به سالهاي قبل است
و هزاران ميليارد تومان هم براي هريك از آنها هزينه
شده است كه اساسا توقف اين طرحها صرفه اقتصادي
ندارد .از  3سال پيش تاكنون نيز هيچ طرح جديدي
بدون پيوست زيستمحيطي اجرا نشده است .شخص
رئيسجمهور هم دستور داده كه حتي سازمان برنامه
و بودجه ،بودجهاي براي طرحهاي بدون پيوســت
زيســتمحيطي درنظر نگيرد .در واقــع راه اجراي
طرحهاي عمراني بدون مجوز محيطزيستي بسته
شده است .اما خب طرحهايي داريم كه اجراي آنها از
25سال پيش شروع شده و پيوست زيستمحيطي
هم ندارد.

مشكل اينجاســت كه اگر پروژهاي
پيوست محيطزيستي نداشته باشد يا كارفرما
به تعهدات محيطزيستيپايبند نباشد ،دوباره
جلسهاي در هيأت دولت برگزار ميشود و كارفرما
با تعهدات جديد بهكار خود ادامه ميدهد .همين
موضوع خيال وزارتخانهها را راحت ميكند هر
كجا به مشكل برخوردند دوباره از دولت رأي به
ادامه كار بگيرند.

از شــروع دولت دوازدهم تاكنون طرح ملي جديدي

و اجراي آن منوط به ارائه ارزيابي زيســتمحيطي
شده است .با شــروع برنامه ششم توسعه ،پروژههاي
ملي بدون ارزيابي زيستمحيطي نبايد انجام شود و
پروژههاي قبلي نيز بايد با ارائه اصالحيه بهكار ادامه
دهند .اما بايد گفت؛ در ايــن موارد بخش خصوصي
بيشتر از دســتگاههاي دولتي تابع اين قوانين است.
بنابراين اگر سازمان برنامه و بودجه با سازمان حفاظت
محيطزيست همراه باشد ،چنين اتفاقاتي در كشور
رخ نميدهد؛ مگر شــركتهاي دولتي كه خارج از
بودجه دولت دست بهكار ميشوند .يكي از مشكالت
اصلي ما در اين زمينه معدن دارها هستند .با اصالح
قانون معدن در ســال  ،90اين شركتها بدون هيچ
مجوز زيستمحيطي در خارج از مناطق حفاظت شده
ميتوانند فعاليت كنند .با نفــوذي كه معدندارها و
وزارت صمت وقت بر نمايندگان مجلس داشتند ،قانون
تغيير يافت و ما از مجلس ميخواهيم كه براي اصالح
قانون اقدام كند .چون نميتوان كشــور را بهخاطر
استحصال معدن ويران كرد.

عكس :همشهري /علیرضا طهماسبی

هر دوی اين مسائل همزمان رخ ميدهد .با تشكيل
شورايعالي محيطزيســت ،نزديك به یک ميليون
هكتار به مناطق حفاظت شده اضافه خواهد شد .با اين
حال در برخي مناطق ،پس از بررسيهاي كارشناسي
در حوزه جانوري و شــكار ،ترجيــح ميدهيم قرق
اختصاصي تشكيل شود .بايد بگويم كه البته با همه
30درخواست قرق اختصاصي هم موافقت نخواهد
شد .ســاالنه معموالً با يك يادو درخواست موافقت
ميشــود .اين دو نيز تضادي با يكديگر ندارند و در
موازات هم هستند .برقراري قرق اختصاصي اتفاق
خوبي است .چون عمده شكارچيان سابق به حاميان
محيطزيست در اين مناطق تبديل شدهاند و نتايج
مطلوبي نيز گزارش شده است .مثال تعداد حيوانات
زياد و نگهداري از حياتوحش بهتر شده است.

شده و سازمان شما چه اقدام براي جلوگيري از
اين معضل داشت؟

زيستبوم
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جاده ســبالن كه با عرض 40متر در
حال احداث است و در تابستان 1400راهاندازي
ميشود نيز جزو همين موارد است؟

اطالعي در مورد اين جاده ندارم.

آيا اين شــرايط براي انتقال آب بين
حوضهاي هم حاكم است؟

بدون ارزيابي محيطزيستي وجود ندارد .اما بيش از
200مورد طر ح عمراني در كشور داشتيم كه برخي از
آنها تا 90درصد پيشرفت فيزيكي داشته اند كه البته
مجوز زيســتمحيطي ندارند .با تصويب مصوبهاي
در هيأت دولت ،قرار شــد در گروه  3نفره متشكل از
سازمان حفاظت محيطزيست ،سازمان برنامه و بودجه
و رياســتجمهوري در مورد ادامه پروژهها با ارزيابي
زيستمحيطي تصميمگيري شود .بر همين اساس،
پروژههايي مثل جاده قزوين به رحيمآباد در حد پروژه
روستايي انجام و بقيه آن متوقف شد .پروژه قزوين به
تنكابن نيز كه 2هزار ميليارد تومان براي آن هزينه شد
و از زيستگاههاي البرز مركزي عبور ميكند با اصالحيه
در حال اجراست .اين پروژهها عموما با بودجه استاني
شروع و بعد به «ملي» تبديل ميشــوند و سازمان
برنامه و بودجه بــدون اخذ نظر ســازمان حفاظت
محيطزيست به آنها بودجه تخصيص ميدهد .خب
نميتوان طرحي را كه هــزار ميليارد تومان براي آن
هزينه شده و با 10ميليارد تومان ديگر تمام ميشود
را رها كرد .قانونگذار و كشــور نيــز آمادگي تعطيل
كردن اين طرحهــا را ندارند .بســياري از طرحهاي
بزرگ ديگر مثل انتقال آب بهشــتآباد هم متوقف

انتقال آب بــدون مجــوز زيســتمحيطي ديگر
امكانپذير نيست .پروژه بهشتآباد اصفهان 7سال
است كه متوقف شده است .آنها از حدود 55كيلومتر
300متر هم تونل حفر كردهاند .ولي تا شرايط ما را
نپذيرند ما اجازه ادامه كار نخواهيم داد .هماكنون نيز
مراحل پاياني ارزيابي زيستمحيطي اين پروژه انجام
شده و بهزودي ارائه خواهند كرد.
مجوز زيستمحيطي بهمعناي دادن
اجازه براي اجراي پروژه است؟

اجازه اجراي پروژه بر عهده وزارت نيرو است .كار ما
ارزيابي زيستمحيطي براي اجراي پروژهها با كمترين
آسيب است .مأمور تخصيص آب ،وزارت نيرو است.
تصميم در مورد انتقال آب بين حوضهاي هم با وزارت
نيرو است و ما صرفا شرايط انتقال با حداقل آسيب را
تعيينميكنيم.

آسيبهايي كه به محيطزيست در
حوضهدهنده آب وارد ميشود را چهكسي بايد
پاسخگو باشد؟

اين مســائل را وزارت نيرو بايد پاسخ دهد .براساس
قانون اين اجازه و مسائل مربوط به آن بر عهده وزارت
نيرو است و به ما ربطي ندارد.

اخيرا ً حكم محكوميت شما در مورد
پرونده تيالپيا صادر شده است .دليل شما براي
صدور مجوز پرورش تيالپيا چه بود؟

9
اطالعي از اين پرونده و حكم نــدارم و چيزي از آن
نشنيدهام .پرورش تيالپيا در4استان كويري و خشك
كه رودخانــه منتهي به دريا ندارند (يزد ،ســمنان،
خراسانجنوبي و كرمان) بهصورت آزمايشي در حال
انجام است .حدود 6ميليون تن از اين ماهي در دنيا
پرورش مييابد .اكثر آنها هم در رودخانههاي جاري
كشورهايي اســت كه به دريا راه دارند .استانهاي
زيادي براي پرورش تيالپيا متقاضي هستند.
يكي ديگر از پروندههای در جريان
عليه شما بهعنوان رئيس سازمان محيطزيست،
طرحي موسوم به بايوجمي است .آن پرونده به
كجا رسيد؟

عدهاي ميخواهند با بودجهاي حدود 50هزار ميليارد
تومان رســوبات آلي در بندر انزلي را تخليه فيزيكي
كنند .امكان عملي اجراي چنين طرحي وجود ندارد.
750ميليون تن رسوبات را درصورت تخليه كجا بايد
ريخت؟ براي اين كار 36ميليون كاميون نياز است.
گروهي از دانشگاه صنعتي اصفهان بهصورت آزمايشي
نتايج خوبي در 4استخر شــيالت در انزلي بهدست
آوردند .در عرض دو ماه ،يك متر عمق استخر زياد شد.
نماينده و دادستان وقت انزلي جلوي اين طرح را بابت
سرطانزا بودن اكسيد تيتانيوم گرفتند .درحاليكه
اين ماده ،در مواردي خوراكي است و نانو هم نيست.
ميشد با 2درصد 50هزار ميليارد تومان ،انزلي را در
عرض 5سال نجات داد .مواد آلي تجزيه شده خوراك
ماهي ميشد .ولي مســائل اقتصاد سياسي ،مانع از
اجراي اين طرح شد.
عالوه بر سرطانزا بودن ،ايرادي كه
كارشناسان بر اين طرح وارد ميكردند اين بود
كه اساسا خزر در دوره متناوب چند ساله رو به
پسروي است و هزينه كردن براي بايوجمي و يا هر
طرح ديگري ،دور ريختن بيتالمال است.

اينها ميخواستند از بيتالمال 50هزار ميليارد تومان
دريافت كنند .درحاليكه طرح دانشــگاه اصفهان
700ميليارد تومان بود؛ يعني1.5درصد پول اليروبي.
آب تاالب از خزر نميآيد و عمدتــا از رودخانههاي
باالدست تامين ميشود85 .درصد رسوباتي كه در
تاالب تهنشين شــده ،مواد آلي است كه در شرايط
بيهوازي درون تاالب تشكيل ميشود .مواد آلي در
اين شرايط به هم ميچسبد و رسوب ميكند .وقتي
اكسيژن بهصورت ذرات نانو درميآيد ،فعالتر شده و
شروع ميكند به شكستن باندهاي پيوسته مواد آلي.
ذرات كه كوچكتر شــود روي آب ميآيد و خوراك
ماهيها ميشود .هماكنون نيز در 50هكتار پايلوت
درون تاالب ،آب از زير زمين به بيرون ميجوشــد و
دو ،سه متر رسوب برطرف شده ،اما جلوي اين پروژه
گرفته شده اســت .معموال وقتي مسائل مالي پيش
ميآيد اين اتفاقات هم رخ ميدهد.
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آگهي

23023629

ناسا به مسیری جدید میرود؟

جهان استارتآپي
تلويزيون بيسيم يك استارتآپ روسي

متخصصان حوزه فضا ميگويند :سياستهاي بايدن ممكن است برنامههاي آينده
فضايي ازجمله بازگشت انسان بهماه را تغيير دهد
عمادالدین قاسمیپناه

خبرنگار

معموالً وقتي صحبت از «كشــيدن ســيم» درخصوص تلويزيون
ميشــود ،تصور بر اين اســت كه كابل يا منبع تغذيه دستگاههاي
گيرنده را از تلويزيون جدا كرده و برنامهها را از طريق اينترنت وايفاي
تماشا كنيد .اما اســتارتآپ روســي رزونانس()Reasonance
برنامههاي بزرگتري در ســر دارد .به گزارش وبسايت نيواطلس،
نمونه اوليه تلويزيون بيسيم كه در  CES 2021به نمايش درآمد،
حذف سيم برق را نشان ميداد .طي دهههاي گذشته ،تلويزيونها
باريكتر و سبكتر شــدهاند و ميتوان آنها را حتي به ديوار آويزان
كرد ،اما سيمهاي مزاحم هنوز جلوه زشــتي را ايجاد ميكنند .آيا
انتقال جريان برق بدونســيم ميتواند انجام بگيرد؟ پاســخ اين
است :هنوز نه! اما اســتارتآپ رزونانس درحال كار روي آن است.
تلويزيون بيسيم اين شركت دوشــاخه برق را حذف كرده است و
يك فرستنده الكتريكي مستقل و يك ســيمپيچ گيرنده يكپارچه
در تلويزيون بهجايش گذاشته اســت .اين شركت توضيح ميدهد
كه فناوري آنها با ساير فناوريهاي تشــديد مغناطيسي در ايجاد
يك ميدان مغناطيسي از طريق جريان هدايت و جابهجايي متفاوت
است .آنها ادعا كردهاند كه بهرهوري تا 90درصد افزايش مييابد و اين
درحالي است كه هزينه نيز به اندازه كافي مقرون بهصرفه خواهد بود.
سيستم استارتآپ رزونانس ميتواند نيرو را به فواصل حداكثر يك
متر ارسال كند و حتي اگر سيمپيچ فرستنده و گيرنده كامال در يك
راستا نباشند ،ميتواند بهكار خود ادامه دهد .اين شركت ميگويد با
تنظيم اندازه سيمپيچها ميتوان فاصله انتقال را افزايش داد .نمونه
اوليه از اين تلويزيونها كه در نمايشگاه الكترونيك مصرفي2021به
نمايش درآمــد ،داراي يك ســيمپيچ گيرنده خارجي در پشــت
تلويزيون 40اينچي بود .اين شركت ميگويد سيمپيچ ميتواند در
قاب تلويزيون نيز پنهان شود؛ گرچه سيمپيچ فعلي ساختار صفحه
را پهنتر خواهد كرد .سيمپيچ فرســتنده روي يك ميز درست در
زير ،خارج از مركز و عمود نســبت به تلويزيون تنظيم شده است و
كارشناسان استارتآپ ميگويند كه حتي ميتوان آن را داخل ديوار
يا يك مبلمان نيز قرار داد ،بدون اينكه در كار اختاللي ايجاد شود .اين
سيســتم كه در تلويزيون به نمايش درآمده در  CES 2021بهكار
گرفته شده بود120 ،وات نيرو را با فركانس 20تا 120كيلوهرتز در
فاصله 50سانتيمتري منتقل ميكند.

#هوشمند

باوجود اينكه بيماري همهگير
فضا
كوويــد 19 -ادامــهدار،
امســال شــاهد برنامههــاي
هيجانانگيــزي در حوزه فضــا خواهيم بود.
كاوشگر استقامت (  )Perseveranceناسا
كمتر از يكماه با فــرود در مريخ فاصله دارد.
قرار اســت تلســكوپ فضايي جيمز وب در
هالووين پرتــاب شــود و سيســتم پرتاب
فضايي( )SLSكه قدرتمندترين موشك ناسا
تاكنون است ،احتماال در اواخر امسال ،پرتاب
افتتاحيه خود را انجام ميدهــد .به گزارش
سايت گيزمودو ،البته ماموريت آرتميس هم
در برنامهها قرار دارد كه يك زن و مرد را طي
3سال آينده به سطحماه بفرستد.
همچنين در هفتهها و ماههاي آينده
درباره سياســتهاي جــو بايدن،
رئيسجمهور جديد آمريكا درباره
ناســا و آنچه را که دولت او بهترين
راه پيشــرفت برنامههــاي فضايي
آمريكا ميداند ،چيزهاي زيادي خواهيم
دانســت .در مصاحبه با گيزمودو چند
نفر از متخصصان فضا به اين سؤال
كه «اولويتهاي بايدن در ناسا
چيست؟» پاسخ دادهاند.
جان لوگســدون ،استاد علوم
سياســي و امور بينالملل از
انســتيتوي سياســتگذاري
فضايي در دانشگاه جورج
واشــنگتن ميگويــد:
«من فكــر ميكنم
براي بايدن و دولت او
مهم است كه زودتر
تعهد خود را به حفظ
و ادامه تال شها براي
اكتشافات انساني در فضا،
با بازگشــت بهماه بهعنوان

نخستين هدف ،نشان دهد .جزئيات طرح
فعلي آرتميس احتماالً تغيير خواهد كرد،
اما براي اينكه آمريكا بار ديگر انسانها را به
مقصدي دور بفرستد ،زمان زيادي سپري
شده است».
هوارد مك كوردي ،اســتاد مسائل عمومي
در بخش مديريت دولتي و سياســتگذاري
دانشــگاه آمريكايي در واشنگتن دي سي،
اميدوار است كه بايدن چشم خود را به اين
فرصت مغتنم و ســاير فرصتهاي آينده
باز كنــد .او ميگويد :اولويــت اصلي او در
زمينه فضايي بايد ايجاد يك طرح اكتشافي
درماه يا مريخ باشــد كه بيش از 5سال به
طول ميانجامــد .بايــدن همچنين براي
آينده پروژه بوئينگ استارالينر ،راهاندازي
تلســكوپ فضايي[جيمز] وب و سرنوشت

تقويت ايســتگاه بينالمللــي فضايي بايد
تصميم بگيرد .بهنظر ميرســد كه بايدن
اولويتهاي علمي زيادي خواهد داشــت،
اما ظاهرا ناسا در صدر ليست اين اولويتها
نيست.
جسـ�يكا وسـ�ت ،مدير برنام ه �Project
 Plowsharesو ســردبير مجله شاخص
امنيــت فضايــي ميگويد :آينــده برنامه
آرتميس ضروري است .شركاي بينالمللي
ناسا خواهان اطمينان و شفافيت در مورد
تعهدات و جدول زماني آمريكا هستند .اين
همكاري هم براي موفقيت در اكتشــافات
فضايي و هم براي اطمينان از اينكه سياره ما
و بشريت در مزاياي آن سهيم هستند ،مهم
اســت .اين كار با ديپلماسي آغاز ميشود.
ناسا توافقنامه آرتميس را بهعنوان ابزاري
بهمنظور توسعه قواعد در زمينه اكتشافات
فضايي تهيه كرده اســت .بــا اين حال،
مشخص نيست كه چگونه اين همكاري
با جامعه بينالملل قابل توسعه خواهد
بود تا تبديــل به يك فراينــد فراگيرتر
شود؛ آن هم درست در زماني كه بسياري
از كشورها در مسير جاهطلبيهاي فضايي
قرار گرفتهاند.
پيتــر ســينگر ،استراتژيســت
حوزه فضا هم در مــورد نيروي
فضايــي( )Space Force
بهعنــوان جديدترين شــاخه
نيروهــاي مســلح آمريــكا
ميگويد :ترامــپ فرماندهي
فضايي را بيشتر به اين دليل
ايجاد كرد كــه بتواند در
رقابتها از آن بهعنوان
يك نكته مثبت براي
خــود اســتفاده كند.
اما سؤال اين است كه
چگونه ناســا و اين سازمان
نظامي جديــد در درازمدت با
هم كنار ميآيند.
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معماي انتقال بو

سالهاست كه شركتهاي فناوري بهدنبال مسيري
مناسب هستند تا بتوانند بو را به وسيله گجتهاي هوشمند
ازجمله تلويزيونهاي جديد منتقل كنند

زهرا خلجي

خبرنگار

فردريك دورنيك ،جواهرســاز نيست ،ولي
فناوري پروژه بعدي او گردنبندي اســت كه به جاي
يك سنگ قيمتي ،جعبهاي كوچك به اندازه
 ۵در ۵سانتيمتر به آن متصل است و از يك باتري و سيستم
بويايی تشكيل شده كه دورنيك آن را حباب بو ناميده است
و براســاس شــرايط مختلف ،رايحهاي پخش ميكند .اين
كارآفرين هلندي ،بنيانگذار استارتآپ  Scentronixاست
که پيش از اين ،دســتگاه چاپ بو را اختراع كرده است .اين
دستگاه از الگوريتمي پيروي ميكند كه براساس پاسخ كاربر
به يك پرسشنامه ،بوي موردنظر او را منتشر ميكند ،اما حاال
دورنيــك ميخواهد از هميــن فناوري بــراي يك قطعه
مينياتوري و قابل حمل استفاده كند.
طبق اختراع دورنيك فرد در حال تماشاي يك فيلم ميتواند
اپليكيشن بو را روي گوشي خود فعال كند تا در صحنههاي
مختلف ،بوهايي توليد كند .البته اين دستگاه نهايي فعال آماده
نيست ،اما بهگفته دورنيك ،اندازه و عمر باتري و همچنين
كيفيت بو از چالشهاي اصلي اين دســتگاه است« :من به
آينده اين طرح خوشبين هستم .در نمونه اوليه خود مفهوم
را اثبات كرديم و ميدانيم هماكنون هيچچيز مشابهي وجود
ندارد؛ بنابراين در حال ثبت اختراع هستيم ».او اميدوار است
در گام بعدي ،موفق به بهبود كيفيت دســتگاه و جلب نظر
ي شود.
سرمايهگذارها در حوز ه گجتهاي پوشيدن 
تالشي قديمي

اما دورنيك نخستين كسي نيست كه دست به چنين تالشي
زده است .در سال 1916نيز يك مالك سينما ،بازي فوتبال
آمريكايي ساالنه  Rose Bowlرا با رايحه روغن رز نمايش
داد .در سال  ۱۹۳۹نيز دستگاه  Smellovisionدر نيويورك
رونمايي شــد .اين دســتگاه مجموعهاي از لولههاي متصل
به صندلي مخاطب بود كه از طريق آنها رايحه متناســب با
تصاوير منتشر ميشــد .اما اين فناوري در سال  ۱۹۶۰براي
فيلم  Scent of Mysteryبه شهرت رســيد .در اين فيلم
بوي ســيگار از طريــق لولهها به مخاطب منتقل ميشــد.
البته دســتگاه  Smellovisionعملكرد ضعيفي داشت و
وقفه در زمانبندي آن ،باعث بروز مشــكالتي شد؛ از طرفي
بوها بهقدري پراكنده بودند كه تجربه كاربري خوبي منتقل
نميكردند .اما حتي در روزگار فعلي كه تكنولوژي به باالترين
حد خود رسيده است باوجود هدســت واقعيت مجازي ،باز
هم انتقال بو كار دشواري است .با اين حال دورنيك براي به
سرانجام رساندن تالش خود مصمم است ،اما با چالشهاي
متعددي روبهروست .شايد اساســيترين مشكل اين باشد

كه ما هنوز بهطــور كامل نحوه عملكرد حــس بويايي خود
را درك نميكنيم .بو مانند رنگ با اســتفاده از كد  RGBو
 CMYKتوليد نميشــود ،بلكه هر بو مولفههاي خاص خود
را دارد .موانع بيولوژيكي وجود دارد كه پيشبيني و بازسازي
مصنوعي بو را تبديل بهكار ســختي ميكند .بهگفته اوليويا
يزلر ،بنيانگذار شــركت  Future of Smellو استراتژيست
عطر ،پايگاه دادهاي براي ارجاع وجود ندارد يا به دانشمندان
در درك آن كمك نميكند .دومين مانع اصلي براي بازسازي
بو ،فرهنگ است؛ زيرا هر بويي وجههاي مشخص دارد .معموال
بو در ميان حواس پنجگانه در پايينترين رتبه قرار ميگيرد
و يكي از حوزههايي است كه كمتر مورد بررسي قرار گرفته
است .با اينحال در سال گذشــته بهدليل بيماري همهگير
كرونا ،بو اهميت بيشتري پيدا كرد؛ زيرا مردم بهدليل ابتال به
كوويد ۱۹-و از دست دادن موقتي حس بويايي ،بيشتر متوجه
اهميت آن شدند .دستگاه  Scenteeديگر دستگاه كارتريج
مبتني بر تحقيق مهندس آدريان چوك ،بنيانگذار مؤسسه
خيالپردازي مالزي بود .يك كارآفرين محلي تحقيقات او در
مورد بويايي را به توليد يك اسباببازي جيبي اختصاص داد.
قيمت آن هنگام فروش در سال 2013سي دالر(22پوند) بود
اما به سرعت متوقف شد .عدمموفقيت  Scenteeباعث شد
چوك تمركز خود را تغيير دهد و او هماكنون روي دستگاه
جديدي براي انتقال رايحه كار ميكند كه كام ً
ال متفاوت عمل
ميكند .اين دســتگاه گيرندههاي بويايي بيني را از طريق
الكترودهايي كه از طريق سوراخ بيني وارد ميشوند ،مستقيم
تحريك ميكند .اين كار ممكن اســت مشــكل جايگزيني
رايحهها را با كارتريجهاي گرانقيمــت حل كند ،اما باز هم
در نهايت با مشكالتي روبهرو هستند .چوك ميپرسد« :آيا
مردم در اتاق نشيمن خود مينشــينند و الكترودهايي را در
بيني خود ميچسبانند؟ مردم حتي در شرايط عادي تمايلي
به چنين كاري ندارند .ممكن اســت در شرايط عادي چيز
خوشايندي نباشــد ،اما در عصر ويروس كرونا ،اين بدترين
تحقيق ممكن است كه شما ميتوانيد انجام دهيد .من امسال
اص ً
ال روي آن كار نكردهام».
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روندنگرانكنندهابتالي
كودكان و نوجوانان به كرونا

مدلهایی برای بازگشت به زندگی
عكس :همشهري /امیر پناهپور

پس از کرونا

كرونا ســبك زندگي فردي
و اجتماعي همه ما را تغيير
داده است ،بسياري از افراد
با تغييرات بهوجود آمده كنار
آمدهاند و برخي ديگر هنوز
مهديه تقويراد
در فاز انكار بهسر ميبرند ،اما
خبرنگار
چه بخواهيم و چه نخواهيم
بايد به زندگي همراه با كرونا عادت كنيم ،همانطور
كه به زندگي دركنار آنفلوآنزا و ديگر بيماريهاي
واگيردار عادت كردهايم و تالش كرديم تا خود را با
اين شرايط وفق دهيم .كرونا غيراز تغيير در شرايط
زندگي فردي و اجتماعي فضاي شهري را نيز تغيير
داده است و كمكم شهروندان به اين تغييرات خو
گرفتهانــد و مقاومت كمتــري در برابر تغييرات
ناخواستهاي كه تمام زندگيشان را تحتالشعاع
قرار داده ،انجــام ميدهند .البته با دســتيابي به
واكسن كرونا اميدها براي برگشت به زندگي عادي
بيشتر شده است اما روانشناسان و جامعهشناسان
معتقدند بايد مســئوالن جامعه را بــراي عبور از
شرايط سخت كرونا و زندگي در دوران پساكرونا و
كاهش فشارهاي اين دوران آماده كنند.
اردشــير گراوند ،جامعهشــناس با بيــان اينكه
نميتوان جامعه را در ايام شيوع كرونا و پساكرونا به
حال خود رها كرد ،گفت :كرونا تجربه تلخي براي
تمام جوامع بود و شايد تا ساليان سال اين تلخي
در ذهن شــهروندان باقي بماند و عوارض سوئي
را بر جاي بگذارد .او در گفتوگو با همشــهري با
اشاره به اينكه باتوجه به شــيوع كرونا و عوارض
ناشي از آن ،تمام شهروندان نياز به فرايند مشاوره
رواني ،اجتماعي و فرهنگي دارند ،گفت :عوارض
رواني -عاطفي اين پديده براي جامعه ،خانوادهها

89

57383

یادداشت

كارشناسان اجتماعي در گفتوگو با همشهري راهكارهايي را براي عبور
جامعه از مشكالت روحي روزهاي كرونا و پساكرونا پيشنهاد ميدهند

و خصوصا سالمندان بسيار سنگين بوده و هست و
نميتوان جامعه را در اين روزها و خصوصا در ايام
پســاكرونا به حال خود رها كرد .بهگفته گراوند،
در يك سال گذشته بســياري از افراد درگير اين
ويروس شــده و يا عزيزان خود را از دست دادند
يا بســياري از خانوادهها بهدليل شرايط نامساعد
اقتصادي با آسيبهايي مواجه شدهاند و به همين
دليل مددكاران اجتماعي و جامعهشناســان بايد
مدلهايي را براي بازگشــت به زندگي معمولي و
سازوكار تطبيق با شرايط زندگي پساكرونايي ارائه
دهند چراكه احتماال يك مدل زندگي جديد را در
پساكرونا خواهيم داشت .كرونا باعث شد تا سبك و
سياق زندگي مردم نسبت به قبل از آن تفاوتهايي
را داشته باشد.
اين جامعهشــناس ادامه داد3 :نوع بررسي بايد
در اينباره انجام شود ،نخســت ،تجربيات فرد به
فرد انسانهاســت كه اين تجربيــات از فردي به
فرد ديگر متفاوت است ،سطح دوم بررسي سبك
زندگي خانوارها در تعامالت و رفتوآمدهاســت
كه مددكاران اجتماعي بايد وارد اين مقوله شوند
و در نهايت بررســي نظام كلي اجتماعي است كه
جامعهشناسان بايد برنامهريزي كنند كه چگونه
ميتوانيم به زندگي قبل از كرونــا برگرديم .او با
اشاره به اينكه براثر فشارهاي كرونا شاهد خمودگي
در جامعه بوديم ،گفت :بخشــي از اين خمودگي
براي فضاي تعاملي است كه در اين ماههاي اخير از
آن محروم شديم و بخشي ديگر مربوط به شرايط
اقتصادي جامعه اســت كه همين نامساعد شدن
شرايط اقتصادي نيز باعث شــد تا تعامالت بين
خانوارها كمتر از گذشــته شود .شرايط اقتصادي
و ملزومات زندگي در دوره كرونا در ماههاي اخير
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دست بهدســت هم دادند و باعث شدند تا بخش
عمدهاي از مردم تعامالتشــان را تعطيل و يا كم
كنند.
همين مسئله اگر به همين شــدت ادامه داشته
باشــد ،بهدليل اختالل در تعامــات فرهنگي و
اجتماعي مردم شــاهد بــروز بيماريهاي روان
در جامعه خواهيم بود؛ بايد مســئوالن ،نهادهاي
اجتماعي و ...با كمك جامعهشناسان و كارشناسان
بهدنبال راههايي براي شــادي در جامعه باشند.
همانطور كه براي تامين واكسن مورد نياز جامعه
تالشهاي گستردهاي صورت گرفته بايد چندين
برابر آن تالش كنيم تا بتوانيم روح و روان مردم را
به زندگي عادي برگردانيم در غيراين صورت شاهد
گسترش بيماران روحي در ايام پساكرونا خواهيم
بود .نشــاط اجتماعي و اقداماتي در اين راســتا
مهمترين نياز امروز جامعه ماست.
فضاهاي عمومي براي حضور مردم در روزهاي
كرونا مهياتر شود

عليرضا سرحدي ،نيز با بيان اينكه محدوديتهاي
اجتماعي در روابط بين فردي و زندگي شــهري
تأثيرگذار اســت ،گفت :ما در هفتههاي گذشته
بهدليل شــرايط ويژه كرونايي كه در كشــورمان
حاكم بود ،زندگي شبانه را از دست داديم و زندگي
روزانه نيز به تبع همين محدوديت شبانه ،محدود
شده اســت ،با نزديك شدن به ســاعات شب هر
كجا غيراز منزلمان هســتيم را ترك ميكنيم و
به خانه ميرويم و همين مســئله باعث شــده تا
اضطراب و اســترس بيشــتري را تجربه كنيم .او
در گفتوگو با همشهري ادامه داد :با شيوع كرونا
دورهم جمعشدنهاي خانوادگي و دوستانه كه تا

پيش از اين به نوعي سبك زندگي ايراني محسوب
ميشد ،به اقدامي ضدپروتكلهاي بهداشتي تبديل
شد و چنانچه فردي ميهماني برگزار كند ،از سوي
جامعه بهعنوان كاري زشت درنظر گرفته ميشود
و مورد نكوهش اطرافيان قرار ميگيرد كه البته در
اين شرايط واکنش درستي است ولي بايد درنظر
داشــت كه جامعه ايران ،جامعهاي بههم پيوسته
است و بخش مهمي از رفتارهاي ما در معاشرت با
خانواده ،دوستان و ...تعريف ميشود .از سوي ديگر
پاندمي كرونا تورم و افزايش قيمتها را تشــديد
كرده اســت و شاهد گســترش بيكاري هستيم؛
چالشهايي كه البته در كشورهاي ديگر هم شاهد
آنها هستيم ولي باتوجه به تحريمها مشكالت ما
عديدهتر از ديگر كشورهاست.
او ادامه داد :ما در جامعه شاهد افزايش اضطرابها،
ترسها ،خشمها و مشكالت ناشي از چالشهاي
ماههاي گذشــته هســتيم و به اعتقاد من اين
وضعيت محدوديــت ســاعتهاي رفتوآمد و
همچنين كاهش ديدارهاي خانوادگي و دوستانه
(اگر چه كه بهدليل حفظ سالمت افراد است) ولي
به روح و روان جامعه آسيب زده و در ادامه صدمه
خواهد زد .خانوادهها از يكديگر دور شــدهاند و
فعاليتهاي اجتماعي كم و كمتر شــده است و
براي حل اين موضوعات بايد برنامهريزي شــود
و پيشــنهادهايي به جامعه ارائه دهيم .بهگفته
سرحدي ،حاكميت و در كنار آنها مديران شهري
بايد با برنامهريزيهاي دقيقي شرايطي را ايجاد
كنند كه مردم با حفظ پروتكلها و بدون نگراني
در مكانهايي مثل بوســتانها ،كوههاي اطراف
شهرها ،تفرجگاهها و ...حضور شاد داشته باشند تا
شاهد كاهش فشار رواني در سطح جامعه باشيم.

االن مدتهاي مديدي است كه كودكان بهدليل
شــرايط كرونايي در خانه ماندهاند و بهترين ايام
عمرشــان در چهار ديواري خانه سپري ميشود
و آينده خوبي در انتظار آنها نيســت ،اما مديران
ميتوانند با كمي تدبير و البته زيرنظر ستاد ملي
مقابله با كرونــا كارهايي را بــراي تخيله انرژي
كودكان و بازي آنها با همساالنشان فراهم كنند.
همچنين بايد شــرايطي براي افزايش روابط بين
فردي خانوادهها و افراد در اين روزها و برگزاري دور
هميها با رعايت پروتكلها مهيا شود.
لزوم انعطافپذيري در برابر شرايط دشوار

تقي ابوطالبي احمدي ،روانشــناس نيــز با بيان
اينكه رخدادها در اجتماعات انساني و خانوادهها
و ...تأثيرات مثبت با منفي دارنــد ،گفت :فضاي
زندگي انسان بايد سرشار از آسايش ،آرامش ،رفاه،
امنيت و سالمتي باشد و اين موارد از نعمات بزرگ
است؛ اما نبايد اين نكته را فراموش كرد كه اقتضاي
زندگي انساني قرار گرفتن در خوف و رجا ،سالمتي
و بيماري و بودنها و نبودنهاســت .اين مشاور
خانواده در گفتوگو با همشهري ادامه داد :انسان
بهگونهاي آفريده شده كه توانايي تطبيق با شرايط
مختلف را دارد و ميتواند انتظارات خود را با توجه
به شرايط تعديل كند.
شيوع كرونا نيز واقعيتي است كه بخشي از مباحث
آن قابل پيشبيني بود و بخشي ديگر از آن غيرقابل
پيشبيني و بــه همين دليل بايــد در مقابل آن
انعطاف به خرج دهيم و با مقاومت كردن در برابر
شــرايطي كه تمام جهان به آن گرفتار شــدهاند،
كاري را نميتوان پيش برد و بايــد تابآوري در
جامعه افزايش پيدا كند.

در جلسه نشست شورای اجتماعی كشور مطرح شد

تصميمگيریبرایمواجهه
باآثار اجتماعیكرونا

رونــد بســتري در
بيمارســتا نهاي دانشگاه
ايران از اواسط آبانماه رو به
كاهش بود و ايــن را خبري
خوب ميدانيم .عالوه بر اين،
بابك عشرتي
متناظر با كاهش آمار مربوط
معاون بهداشتي دانشگاه
علوم پزشكي ايران
به مبتاليــان،مرگ بيماران
ناشــي از كرونا نيــز روندي
كاهشي را در پيش دارد كه اين اتفاق بهدليل زنجيرهاي
از اقدامات بهداشــتي ،رعايت پروتكلهاي بهداشتي و
سختگيريهاي اعمالشده محقق شــد اما ،به موازات
خوشــحالي از كاهش تعداد مبتاليان و جانباختگان،
نگراني جديدي براي ما در شبكه بهداشت و درمان كشور
ايجاد شده است كه اين نگراني هر روز در حال پررنگتر
شدن است .دادههاي ما نشان ميدهد ،روند بستري افراد
 5تا 17سال با وجود كاهش تعداد كلي افراد بستريشده
كاهش نيافته و همچنان مانند گذشته است و حتي در
مواردي رو به افزايش نيز بوده است.
براساس نمودارهاي تهيهشــده ،در اوايل آذر با وجود
كاهش موارد بســتري تعداد بيماران مبتــا به كرونا،
بستري تعداد افرادي كه در سنين  5تا 17سال بودند،
روندي را كه بايد در پيش نگرفته و نزولي نشــده است؛
بهگونهاي كه نسبت تعداد مبتاليان بستريشده در اين
گروه سني ،در مقايسه باماه قبل از آن و دوره تابستان
درحال افزايش است .بهنظر ميرسد ،جهشي كه اخيرا ً
ويروس در خاستگاه خود در انگلستان داشته است و ما نيز
در كشور آن را شناسايي كردهايم ،با تفاوتهايي نسبت
به ويروس اوليه درحال درگيركردن جوانها و نوجوانان
اســت .معموال در اين گروه ســني افراد دچار عالمت
ميشوند و وقتي بستري ميشــوند ،به نوعي قله كوه
يخي را نشان ميدهند كه عالمت ندارند .به اين معنا كه
بستريشدگان تنها بخش اندكي از مبتاليان هستند كه
فعال عالمتي ندارند و بستريشدگان نشانهاي از مجموع
مبتاليان بيعالمت باشند.اين دسته متأسفانه در حال
افزايش روزافزون بوده و از اينرو نگران هستيم كه بچهها
هدف اصلي و تازه ويروس كرونا در اين ايام شده باشند.
تحقيقات نشان داده است ،اين جهش در اين گروه سني
افراد را بيشــتر آلوده كند و به اين دليل ،انتقال ويروس
در جامعه بهدليل تعامالت بيشــتر بچهها ،نوجوانان و
جوانان با يكديگر و حضــور آزادانه آنها به نگراني جدي
براي چرخش ويروس تبديل شده است .از سوي ديگر،
با وجود اينكه روند ابتالي گروه ســني  5تا 17سال به
نسبت كل مبتاليان كاهشــي نبود و در برخي زمانها
افزايش نيز داشته است ،تعداد جانباختگان در اين گروه
سني كاهشي بوده و از اين منظر نميتوان گفت ويروس
جديد ،دليلي بر افزايش مرگ در افراد است .مسلم است
ويروس عفونتزايي باالتري به نسبت قبل دارد؛ عفونتي
كه ميتواند گروه سني سالمندان را بيشتر تحتتأثير
خود قرار دهد و از پاي درآورد .اطالعات ما نشان ميدهد
اگر قرار باشــد ويروس جديد در جامعه گسترش پيدا
كند ،دســتكم بايد منتظر افزايش 40درصدي موارد
ابتال باشيم و اين نگراني دور از انتظار و واقعيت نيست.
از سوي ديگر ،در اين شــرايط اگر سرعت بازگشت ما
به حالت عادي سريع باشــد ،افزايش تعداد مبتاليان تا
40درصد بدونشك رخ خواهد داد و با وقوع آن ،اتفاقات
ماه آبان چه از نظر افزايش تعداد بستريها و چه از نظر
تعداد جانباختگان بار ديگر تكرار خواهد شد.

خبر

چند روز ديگر مانده تا اعالم ورود رسمي كرونا به ايران يكساله
شود و حاال وزير كشور از ماجراي آسيبهاي اجتماعي ناشي از كرونا
و تصميمگيري در3سطح سخن به ميان آورده است .به گزارش مرکز
اطالع رسانی وزارت کشور ،اين در حالي است كه در ماههاي گذشته
با اعمال برخي محدوديتها براي قطع زنجيره شيوع كرونا ،مشاغل
زيادي آسيب ديدند و خانوادههاي زيادي با مشكالت معيشت مواجه
شدند .عبدالرضا رحماني فضلي ،روز گذشته در حاشيه يكصد و
سيوششمين نشست شوراي اجتماعي كشور ،به تصميمگيري
در 3سطح براي مواجهه با آثار اجتماعي كرونا اشاره كرد؛ سطح اول
شوراي اجتماعي كشور است كه برابر قانون مجاز است و ميتواند
در اين سطح تصميمگيري كند .ســطح دوم ،ستاد ملي مبارزه با
كروناست كه در آنجا در ســطح متناسب تصميمگيري میشود و
سطح سوم ،شورايعالي انقالب فرهنگي است كه به فرايندهاي
بلندمدتتر اختصاص خواهد يافت .براساس اعالم او ،بايد در اين
3سطح ،مصوباتي داشــت تا بتوان در درازمدت و ميانمدت در
همين زمينه اقداماتي انجام داد .رحماني فضلي در جمع خبرنگاران
گفت« :آسيبهاي اجتماعي ناشي از كرونا ،تمام ابعاد زندگي مردم،
جامعه ،روابط ،مناسبات و كاركردها در شرايط مختلف را تحتتأثير
قرار داده و بيتوجهي به اين آثار ميتواند در درازمدت مشكالتي را
ايجاد كند ».براساس اعالم رحماني فضلي ،در نشست روز گذشته،
دو دستوركار بررسي شد؛ يكي ارزيابي فعاليتهاي محققشده در
حاشيه شهرها و دوم بررســي آثار اجتماعي بيماري كرونا؛ «براي
بررسي اين موضوع مهم ،جلسات مختلفي در اين زمينه داشتهايم؛
ازجمله با استادان دانشگاههاي مختلف كشور و كارشناساني كه در
اين موضوعات بحثهاي نظري كرده و كامال مسئله را پيگيري كرده
بودند .در نشست ديروز هم دستگاههاي اجرايي دريافتها ،تجربهها
و مواجهه خود با مسائل اجتماعي اين موضوع را گزارش دادند كه
گزارشها كامال ميداني ،عملياتي و واقعبينانه بود ».بهگفته او ،قرار
بر اين شد تا ساير دستگاههاي اجرايي هم گزارشهاي خود را در
اين باره ارائه دهند تا اين موارد در قالب كارگروهها بررسي دقيقتر
شــود و جمعبندي نهايي را با رويكرد يافتن راه و روشهايي براي
بازدارندگي آثار منفي اجتماعي بيماري كرونا ،تقويت جنبههاي
مثبت بيماري كرونا و همچنين درمان برخي از آسيبهاي اجتماعي
داشته باشيم.

واگذاری اختيار واردات واكسن
كرونا به هيأت امناي ارزي
قرار است در روزهاي آينده نخستين بخش از واكسن
وارداتي كرونا وارد كشــور شــود .به گزارش وبدا ،اين
خبري است كه روز گذشــته وزير بهداشت اعالم كرد
و گفت كه اين واكســن از منابع مطمئني وارد كشور
ميشــود و اولويت هم با گروههاي آسيبپذير است.
حاال براســاس اعالم رئيــس مركــز روابطعمومي و
اطالعرساني وزارت بهداشــت ،هيأت امناي ارزي اين
وزارتخانه ،اختيار واردات واكسن را بهطور مستقيم يا
از طريق شــركتهاي خصوصي مجاز ،عهدهدار شده
است .براساس اعالم كيانوش جهانپور ،بررسي و تأييد
آييننامه ثبت سريع و صدور مجوز واردات اضطراري
واكسن كرونا در جلسه كميته ملي واكسن كوويد۱۹-
مرجع تأييد نهايي واكســن ازجمله خارجي يا توليد
داخل ،ســازمان غذا و دارو خواهد بــود .بهگفته او ،از
ابتدا تأكيد كميته ملي واكســن بر آن بوده كه هرگونه
انجام كارآزمايي باليني واكسنهاي خارجي در كشور
منوط به مشاركت در توليد و انتقال فناوري خواهد بود.
رئيس مركز اطالعرســاني وزارت بهداشت از برگزاري
12نشست همانديشي و جلســه كميته ملي واكسن
كوويد 19-در ماههاي گذشته خبر داد و گفت كه در اين
جلسهها ،عالوه بر رهگيري و هدايت و برنامهريزي براي
واكسيناسيون همگاني اثربخش و ايمني عليه بيماري
كوويد ،۱۹-موضوع تسهيل دستيابي به واكسن توليد
ي شده كه نتايج
داخل مســتمر پيگيري و تصميمساز 
خوبي تاكنون دربرداشته اســت .بهگفته او ،در جلسه
يازدهم كميته ملي واكســن كوويــد ۱۹-در آذرماه،
آييننامه ثبت سريع و صدور مجوز واردات اضطراري
واكسن كروناي پيشنهادي سازمان غذا و دارو هم پس
از بحث و بررسي ،مورد تأييد اعضاي كميته قرار گرفته
و براي ابالغ ،به مراجع ذيربط داده شده است .جهانپور
اين را هم اضافه كرد كه برنامه كلي واكسيناسيون عليه
كوويد ۱۹-تغييري نداشتهاست .
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تلگرام با مردم @bamardom_hamshahri ................................

پروتكلهاي بهداشــتي در بهشت ســكينه رعايت
نميشود

براي دفن پدرم كه به دلیل ابتال به كرونا فوت شــد  4نفر همراه
جنازه رفتيم و از دور و غريبانه پدر را به خاك سپرديم .متأسفانه
در گوشه گوشه بهشت سكينه كرج جمعيت انبوه مشغول انجام
مراســم خاكســپاري بودند و از نزديك ديدم كه روي فرد فوت
شــده آهك و مواد ضدعفوني ميريختند چون با بيماري كرونا
درگذشــته بود ،اما جمعيــت اهميتي براي ايــن موضوع قائل
نبود و دور جنازه حلقه زده بودند .كســي هم جلوي اين وضع را
نميگرفت.
رسول از كرج

احمدآباد مستوفي منطقهاي زيبا با ورودي بسيار بد

احمدآباد مستوفي در جنوب غرب تهران درصورت توجه مديران
شهري با دارا بودن فضاي ســبز موجود ميتواند محلي آبرومند
و ديدني باشد .متأسفانه به دليل بيتوجهي در ورودي اين شهر
به خاطر فعاليت معادن شن و خاك كه با كمترين توفان صدها
تن خاك را به حلقوم شــهر تهران ميريزد و همينطور فعاليت
خريداران و فروشــندگان دام هاي زنده و پسماندهاي شهري
احمدآباد به محلي مشــمئزكننده تبديل شده است .به جاست
فرمانداري اسالمشهر ،شوراي شهر و شهرداري احمدآباد فكري
به حال اين معضل بكنند.
بهمن حيدري از تهران

آب بدطعم و غيراســتاندارد مردم كردستان را كالفه
كرده است

آب بسياري از شهر و روســتاهاي كردســتان غيراستاندارد و
غيركيفي اســت و حل اين معضل تنها نيازمند همت مسئوالن
آبفاي استان است .بعيد است در استان آبخيز كردستان اين همه
مشكل آب باشد.
فواد كاسبي از سنندج

بازگشايي مدارس از اول بهمن كار درستي نيست

اينكه مدارس بازگشايي شوند براي بچهها و خانوادههارؤيا شده
است ،اما بازگشايي در اين شرايط آن هم كودكاني كه چندان قادر
به رعايت پروتكلها نيستند ،بسيار خطرناك است .ضمن اينكه
دانشآموزان اول و دو م ابتدايي اغلب همراه والدينشــان راهي
مدرسه ميشوند كه اين خود خطرآفرين است.
خدري از تهران

نظارت و برخورد جدي مقدمه كنترل اوضاع نابسامان
اقتصادي است

تا وقتي نظارت بر گرانفروشــي و داللي با يــك جريمه مختصر
يا تذكر كتبي و شفاهي انجام ميشــود نبايد توقع بهبود اوضاع
داشــته باشــيم؛ جا دارد برخوردها با عامالن و دالالن بســيار
سختگيرانه باشد.
دانشمند از همدان

پروندههاي قضايي بسيار معطل ميشوند

رسيدگي به پروندههاي قضايي و حقوقي تنها يك شعار است و
تاكنون نشنيدهام پروندهاي يك روزه و چند هفتهاي رسيدگي
شود .پرونده من پس از  2سال معطلي اكنون كه به مرحله حكم
رسيده 4ماه است معطل صدور حكم است .واقعا توقع بيشتري از
مسئوالن قوه قضاييه داريم.
داوودي از تهران

ســرگرداني بــراي دريافت پول بازخريــد و حقوق
بازنشستگي

در سال  85بازنشسته شدم و 5سال بازنشستگي دريافت كردم ،اما
بعد از 5سال مرا بازخريد اعالم كردند که نه پول بازخريد گرفتم نه
بازنشسته شدم12 .سر عائله داشتم و هفت پسرم بهعنوان سرباز
به اين مملكت خدمت كردند .از هيچ نهاد و سازماني پاسخ نگرفتم
كه علت چيست و چرا مرا از حقوق اوليهام محروم كردند.
مشتاق فرد از اسالمشهر

يارانه با توجه به خط فقر اعالم شده قطع نشود

وقتي خط فقر 10ميليون اعالم ميشــود چرا يارانه كسي را كه
حدود 9ميليون حقوق ميگيرد قطع ميكنيد .با 20سال سابقه
كار و 5سر عائله و فرزندان كوچك و همســر خانه دار و مدرك
كارشناســي ،يارانهام را قطع كردهاند و در پاسخ اعتراض فيش
حقوقي و خودروي شخصيام را يادآوري ميكنند.
ابوذري از تهران

قدرداني
بازكردن دوربرگردان مسجد جامع كمالشهر بسيار بجاست

بازكردن دوربرگردان سرمســجد جامع كمالشهر به سمت مسير
غرب خيابان قزوين خواسته ديرينهاي بود كه خوشبختانه محقق
شده و جا دارد از مسئوالن بابت اين اقدام ضروري تشكر كنيم .از
روزنامه همشهري نيز بابت چاپ مكرر اين مشكل سپاسگزاريم.

پاسخ مسئوالن
مخزن مقابل بانك كشاورزي در شريعتي با اندكي جابهجايي
نصب ميشود

روابط عمومي منطقه 3شــهرداري تهران پيرو چاپ پيام مردمي
با عنوان «انباشــت زبالــه در مقابل بانك كشــاورزي در خيابان
شريعتي» در ستون با مردم روز 24ديماه پاسخ داده است« :بارها
نسبت به نصب مخزن در اين محل اقدام شده كه بهدليل شكايت
رئيس اسبق بانك كشاورزي مبني بر تهديد امنيت بانك نسبت
به جمعآوري آن اقدام شــده اســت .لذا بهدليل درخواستهاي
متعدد شهروندان طي مذاكره مجدد با رياست كنوني بانك مقرر
شد نســبت به نصب مخزن چند متر پايينتر از بانك كشاورزي
اقدام شود».
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در چالدران
3نفر از اعضاي يك گروه جوينده
داخلي گنج زمانــي كه بــراي يافتن
اشياي عتيقه وارد غار بابااحمد
چالدران شده بودند بهاي ماجراجوييشان را
با جانشــان پرداخــت كردند .بــه گزارش
همشهري ،روز شنبه به هاللاحمر آذربايجان
غربي خبر رسيد كه در جريان حادثهاي تلخ
3نفر در غار بابااحمد چالدران گرفتار شدهاند.
درون اين غار كه يك شــكاف طبيعي است
گازهاي سمي متصاعد ميشود و ورود به آنجا
خطر مرگ دارد .شواهد نشان ميداد اين 3نفر
از اعضاي يك گروه 8نفري هستند كه در آن
منطقه بهدنبال يافتن گنج بودند .از مدت ها
پیش بين اهالي منطقه شايعه شده بود كه در
غار بابااحمد گنجهاي افسانهاي وجود دارد و
اگر كســي بتوانــد وارد آنجا شــود و طال و
جواهراتي را كه در غار دفن شــده پيدا كند
زندگياش زيرو رو ميشــود .به همين دليل
بود كه سال گذشــته براي اينكه جويندگان

گنج جانشــان به خطر نيفتد ،دهانه غار با
ديواري بتني پوشانده شــده بود .با اين حال
معلوم نبود كــه 3مرد حادثهديــده چطور
توانستهاند از ديوار بتني عبور كرده و خود را
به غار برسانند.
زماني كه امدادگران به محل حادثه رسيدند
معلوم شــد كه جويندگان گنــج با تخريب
ديوار بتني در دهانه غار توانستهاند وارد آنجا
شوند .ابتدا 2نفر از آنها وارد غار شده و 6نفر
ديگر منتظر بودند اما با طوالني شــدن اين
انتظار يك نفر ديگر نيز براي روشنشــدن
سرنوشــت 2عضو گروه وارد غار شده اما او
نيز ديگر برنگشته اســت .در اين شرايط بود
كه ساير اعضاي گروه كه ميديدند كاري از
دستشان ساخته نیست از هاللاحمر كمك
گرفته بودند .هيچكس به درستي نميدانست
كه بر ســر 3جوينده گنج چه آمده است اما
ســختگذر و مرموز بودن غار بــر نگرانيها
ميافزود .با وجــود اين تيمهــاي حرفهاي

غارنوردي خود را به محل حادثه رســاندند
و همزمان تيمهاي مختلفي از هاللاحمر به
پشتيباني از آنها پرداختند .حدود 12ساعت
از آغاز اين عمليات ميگذشت كه غارنوردان
موفق شدند يكي از افراد مفقود شده را پيدا
كنند .او در گوشهاي از غار افتاده بود و شواهد
نشان ميداد بهدليل وجود گازهاي سمي در
غار دچار خفگي شده و جانش را از دست داده

كمكبهايتامشرطاوليايدمبرايبخششقاتل

خانواده زني جوان كه قرباني كينه
جنايي دوستش شده ،با دريافت ديه قاتل را
بخشيدند تا اين پول را صرف كمك
به ايتام و نيازمندان كنند.
به گزارش همشهري19 ،ديماه  95گزارش قتل
زني جوان به تيم جنايي پايتخت اعالم شد .جسد
اين زن در خانهاش در جنوب شــرق تهران پيدا
شده و نخستين فردي كه پليس را خبر كرده بود،
شوهر وي بود .اين مرد در تحقيقات گفت :صبح روز
حادثه مانند هميشــه به محل كارم رفتم و غروب
وقتي برگشتم هرچه زنگ زدم كسي در را باز نكرد.
با كليد در را باز كردم و وارد شدم اما هر چه همسرم
را صدا زدم ،جوابي نداد .به موبايلش زنگ زدم اما
پاسخي نداد .نگران شــدم و اتاقها را جستوجو
كردم كه ناگهان چشمم به صحنه تكاندهندهاي
افتاد .پاهاي همسرم از زير تختخواب بيرون زده و با
شالي بسته شده بود .او را از زير تخت بيرون كشيدم
و با ديدن صورتش وحشــت كردم .تمام صورتش
خونآلود بود و دستانش نيز با روسري بسته شده
بود .با داد و فرياد همسايهها را خبر كردم و ماجرا را
به پليس و اورژانس خبر دادم.
نخستين فرضيه :سرقت

تيم پزشكي كه در صحنه حضور داشت علت مرگ
را خفگي ناشــي از فشــار بر عناصر حياتي گردن
اعالم كرد .از ســوي ديگر آثار ضرب و جرح روي
صورت مقتول نيز ديده ميشد كه بهنظر ميرسيد
صورتش را به ديوار كوبيدهاند چرا كه لكههاي خون
روي ديوار وجود داشت .عالوه بر اين در تحقيق از
همسايهها مشخص شد كه آنها روز حادثه صداي
درگيري و مشاجره از داخل خانه مقتول را شنيده
اما احتمال داده بودند كه دعواي خانوادگي است و
دخالتي نكرده بودند.

در ادامه تحقيقات شــوهر مقتول گفت كه همه
طالهاي همسرش به همراه گوشي موبايلش سرقت
شده است .بهگفته مرد جوان ،همسرش تعدادي
النگو ،گردنبند ،انگشتر و دستبند داشته كه همه
آنها دزديده شده بود.
اگر چه در ابتدا فرضيه سرقت مرگبار مدنظر قرار
گرفته بود اما با توجه به ســالم بودن قفلهاي در
مشخص شــد كه قتل از ســوي يك آشنا صورت
گرفته اســت .او به راحتي وارد خانه شده و بعد از
درگيري با زن جوان دســت به جنايــت زده بود.
تيم جنايي احتمــال داد كه ســرقت طالها نيز
ي بوده است.
صحنهساز 
مظنون دوست مقتول بود

اگرچه همســرمقتول در مظان اتهــام بود و با
دستور قاضي بازداشت شد اما وقتي ثابت كرد
كه هنگام قتل در محل كارش بوده اســت ،آزاد
شــد .اما هنوز اســرار اين جنايت برمال نشده
بود و كارآگاهان براي كشــف حقايق به بررسي
مكالمات تلفني مقتول پرداختند .با انجام اين
بررسيها سرنخي از عامل جنايت بهدست آمد.
آنطور كه كارآگاهان متوجه شدند مقتول مدتي
بود كه با پسري جوان به نام مهران آشنا شده بود.
بررسيها نشان ميداد كه او آخرين بار با مهران
در تماس بوده اســت .در اين شــرايط دستور
بازداشت مهران صادر شد اما او فراري شده بود و
همين مسئله نشان ميداد كه كسي جز او عامل
جنايت نيست.
اقرار به جنايت

نام مهران در ليست افراد تحت تعقيب قرار گرفت
تا اينكه مدتي بعــد ردي از وي بهدســت آمد و
مأموران دستگيرش كردند .متهم وقتي شواهد را

دختر فراري ،سارق خودرو شد

دختر جواني كه پــس از فرار از خانــه اقدام به
سرقت خودرو كرده بود ،زماني كه داخل ماشين
خوابيده بود توســط مأموران غافلگير شــد .به
گزارش همشهري ،چند روز پيش مأموران گشت
يگان امداد پليس تهران در حوالي بزرگراه بسيج،
متوجه يك پرايد قرمز رنگ شدند كه كنار خيابان
پارك بود .آنچه توجه مأموران را جلب كرد اين
بود كه داخل ماشين كسي نبود و درهاي آن نيز
قفل نشده بود .در اين شرايط مأموران كه حدس
ميزدند خودرو سرقتي است به آن نزديك شدند
و از شيشه ماشين دختر جواني را ديدند كه روي
صندلي عقب خوابيده بود .يكــي از مأموران به
شيشه ماشين كوبيد و دختران جوان خوابیده که بيدار شده بود با ديدن مأموران به وحشت افتاد.
او در ماشين را باز كرد اما به محض پياده شدن پا به فرار گذاشت .مأموران به تعقيب او پرداختند و
در نهايت پس از حدود يك كيلومتر تعقيب و گريز موفق شدند او را دستگير كنند .از سوي ديگر
با استعالم شماره پالك پرايد قرمز صاحب آن شناسايي شــد و گفت كه يك روز قبل درحاليكه
مقابل يك نانوايي توقف كرده و پياده شــده بود كه نان بخرد ،دختري خودش را به پشت فرمان
ماشين رسانده و آن را ســرقت كرده بود .با اين اطالعات دختر جوان به اداره پليس منتقل شد و
در بازجوييها گفت :يك روز قبل بهدليل اختالفاتي كه با خانوادهام داشتم تصميم به فرار از خانه
گرفتم .در خيابانها سرگردان بودم كه چشمم به پرايد قرمزي افتاد .رانندهاش درحاليكه ماشين
روشن بود پياده شد كه نان بخرد و همان موقع پشــت فرمان نشستم و آن را دزديدم .پس از آن با
ماشين مسروقه در خيابانها ميگشتم تا اينكه تصميم گرفتم گوشهاي پارك كنم و كمي داخل
ماشين بخوابم كه مأموران سر رسيدند و دستگير شدم .بهگفته سرهنگ سلمان آدينهوند ،فرمانده
يگان امداد پليس پايتخت ،پس از اعترافات متهم ،پرونده او در اختيار مرجع قضايي قرار گرفت.

عليه خود ديد لب به اعتراف گشود و اسرار جنايت
را فاش كرد .او گفت :مدتي قبل در فضاي مجازي
با شهره (مقتول) آشنا شــدم .اوايل نميدانستم
متاهل است و با هم چت ميكرديم تا اينكه چند
وقت بعد از آشــناييمان رازش را فــاش كرد .او
گفت متاهل است اما با شــوهرش اختالف دارد.
ميگفت قرار است بهزودي از شوهرش جدا شود
و من كه عاشق شهره شــده بودم منتظر بودم تا
او طالق بگيرد و با هــم ازدواج كنيم .او اما زد زير
همه حرفهايش و گفت تصميم دارد به زندگي با
شوهرش ادامه بدهد .وي ادامه داد :او ميخواست
مرا از زندگياش بيرون كند .روز حادثه به او زنگ
زدم و باز هم همان حرفهــا را تكرار كرد .اين در
حالي بود كه من بهخاطر ازدواج بــا او تبديل به
كالهبردار حرفهاي شــده بودم تا برايش زندگي
مرفهي فراهم كنم .من به بهانه برنده شــدن در
مسابقه پيامكي يا راديو جوان ،براي افراد مختلف
پيامك ميفرستادم و ميگفتم كه براي دريافت

است .كشف پيكر بيجان نخستين جوينده
گنج اميدها را براي زنده ماندن 2فرد گمشده
ديگر كمرنگ كرد ،چراكه آنها توانسته بودند
بيشتر وارد غار شوند.
پيشــروي در غار بهدليل تنگي ،سختگذر
بودن و وجود گازهاي ســمي با دشــواري
ادامه داشت تا اينكه ســرانجام اعضاي گروه
جستوجو توانستند 2نفر ديگر را كه آنها هم

بخشش پيش از اجراي حكم قصاص

پرونده براي انجام مقدمات اجراي حكم به شــعبه
چهارم اجراي احكام دادسراي جنايي تهران فرستاده
شــد و پيش روي قاضي مريم خليفه قرار گرفت.
با دستور وي ،تيم صلح و ســازش تشكيل شده و
رايزنيها براي جلب رضايت از اولياي دم شروع شد.
خانواده مقتول اصرار بر قصاص قاتل داشتند تا اينكه
شنيدند او در زندان توبه كرده و درخواست بخشش
دارد .توبه قاتل و تالش تيم صلح و سازش دادسراي
جنايي تهران براي بخشش قاتل نتيجه خوبي داشت
و خانواده مقتول حاضر شــدند از قصاص صرفنظر
كنند .آنها شرط گذاشتند كه متهم هرچه زودتر ديه
را بپردازد تا آنها پول را صرف امور خيريه كنند .قاتل
خيلي زود ديه را تهيه كرده و به اين ترتيب با بخشش
اولياي دم از مجازات مرگ رهايي يافت.

جايزهشــان بايد پاي دســتگاه عابربانك بروند و
بعد فريبشــان ميدادم و كاري ميكردم كه همه
موجودي حسابشان را بهحساب من واريز كنند.
با پولي كه از اين راه بهدست ميآوردم براي شهره
هداياي گرانقيمت مانند طــا و چيزهاي ديگر
ميخريدم و بــراي همين وقتي گفــت كه ديگر
نميخواهد مرا ببيند ،عصباني شدم.
اين مرد ادامه داد:روز حادثه به او زنگ زدم و گفتم
ميخواهم او را ببينم .به مقابــل خانهاش رفتم و
زنگ كه زدم در را باز كــرد .من عصباني بودم و با
او درگير شدم .صورتش را به ديوار كوبيدم و بعد
خفهاش كردم .وقتي ديدم نفس نميكشــد تازه
فهميدم كه چه اشــتباه بزرگي مرتكب شــدهام.
تصميم گرفتم صحنهسازي كنم تا انگيزه قتل را
سرقت نشان بدهم .به همين دليل دست و پايش
را با شال و روســري بستم و جســد را زير تخت
گذاشــتم .ســپس طالهايش را به همراه گوشي
موبايلش دزديدم و آنجا را ترك كردم.
متهم به قتل بعد از اقرار به جنايت بازداشــت شد
و بعد از مدتي در دادگاه كيفري پاي ميز محاكمه
رفت .او به اتهام قتل عمدي به قصاص محكوم شد
و حكم به تأييد قضات ديوان عالي كشور رسيد.

پزشک تگزاسی سارق واکسن کرونا
پزشك اورژانس يكي از بيمارستانهاي تگزاس به اتهام
سرقت يك شيشه واكسن كرونا دستگير و از محل كارش
اخراج شــد .به گزارش همشــهري به نقل از سيانان،
اين پزشك تگزاسي كه در سايت واكسیناسيون منطقه
هريس مشغول بهكار بود ،در آخرين روزهاي سال گذشته
ميالدي يك شيشه واكسن كرونا حاوي 9دوز واكسن را
سرقت كرد تا به بســتگانش تزريق كند .او يكهفته بعد
زماني كه با يكــي از همكارانش در حــال صحبت بود از
ماجراي سرقت شيشه واكسن گفت و همين باعث شد كه
همكار او ماجراي سرقت را به رئيس بيمارستان گزارش
کند .بهدنبال اين ماجرا ،تحقيقات درباره سرقت واكسن
آغاز و با بررسي دوربينهاي مداربسته شواهدي بهدست
آمد كه نشان ميداد پزشك تگزاسي كه گوكال نام دارد

باید بازداشت شود.
با دســتگيري او ،مسئوالن بيمارســتان اعالم كردند كه
وي بهدليــل سوءاســتفاده از مســئوليتش و همچنين
سرقت از بودجه دولتي از كار اخراج شده است .همچنين
دادستان منطقه هريس نيز گفت كه اين مرد قصد داشته
با سوءاســتفاده از موقعيت خود ،خانــوادهاش را زودتر
از بقيه افراد جامعه واكســينه كند و بايــد در اين زمينه
پاسخگو باشد .قرار اســت اين مرد بهزودي در دادگاه به
اتهام سرقت محاكمه شود و احتمال دارد كه به يكسال
حبس و پرداخت 4هزار دالر جريمه محكوم شود .گوكال
پزشك اورژانس در هيوستون است كه در جريان يكدهه
فعاليتش در بيمارستانهاي مختلف مشغول بهكار بوده
است.
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جان خود را از دست داده بودند كشف كنند.
در همين حال حســن محمدزاده ،فرماندار
چالدران با تأييد خبر جانباختن اين 3نفر با
انگيزه يافتن گنج در غار به فارس گفت :غار
بابااحمد ،تاريخي نيســت بلكه يك شكاف
طبيعي اســت و وجود گازهاي سمي در اين
غار ،امدادرساني به گرفتارشدگان را با مشكل
مواجه كرده بود .او ادامه داد3 :نفر بهمنظور
يافتن اشــياي تاريخي و باســتاني وارد اين
غار شــده و جان خود را از دست دادند .سال
گذشــته براي جلوگيري از چنين حوادثي
دهانه شكاف بابااحمد بتنريزي شده بود كه
در چند روز گذشــته با تخريب ديواره بتني
3نفر وارد آن شــدند .از ســوي ديگر سجاد
اســماعيلزاده ،رئيس جمعيت هاللاحمر
ماكو جزئيات بيشتري از اين حادثه را بازگو
كرد و گفت :تا عصر يكشنبه پيكر يكي از ۳نفر
گرفتار در غار سمي بابااحمد چالدران كشف
و به بيرون منتقل شده است و تالشها براي
انتقال 2پيكر ديگر نيز همچنان ادامه دارد.
وي در ادامــه گفت :اين  ۳نفــر ۴روز در غار
گرفتار شده بودند و هيچكس از اين موضوع
اطالعي نداشــت تا اينكه دوستانشان اين
ماجرا را خبر دادند و تالشهــا براي نجات
آنها آغاز شد اما در نهايت به جان باختن هر
3نفر منجر شــد .جان باختن اين 3جوينده
گنج يادآور يــادآور 2حادثه تلخ ديگري بود
كه در آذر و ديماه ســال 97در همين غار
اتفاق افتاد .در ايــن 2حادثه تلخ نيز 2نفر به
اميد يافتن گنج وارد غار شده اما جان خود را
از دست داده بودند.

كاله ميلياردي بر سر
سارق گاوصندوق
مردي با نقشــه پســرعمهاش بــه خانه
مدير شركت وي دســتبرد زد اما فكرش
را نميكرد كه طراح نقشــه ســرقت به او
ركب بزند و اموال مسروقه را براي خودش
بردارد.
به گزارش همشــهري ،تحقيقات در اين
پرونده از روز چهارم شهريورماه شروع شد.
آن روز مردي به پايگاه يكم پليس آگاهي
تهران رفت و از ســرقت خانهاش خبر داد.
وي گفت :صبح سوم شهريورماه از خانهام
در اقدسيه خارج شدم و ظهر وقتي برگشتم
با خانهام كه كامال به همريخته بود روبهرو
شــدم .پس از جســتوجو متوجه شدم
يكي از گاوصندوقهايم كه داخل آن طال،
ساعتهاي گرانقيمت،پول و ارز بوده نيز
سرقت شده است.
با اين شكايت ،مأموران راهي محل سرقت
شدند و در نخستين گام به بررسي تصاوير
دوربينهاي مداربسته كه در اطراف خانه
شاكي بود پرداختند .تصاوير نشان ميداد
كه دقايقي پس از خروج شــاكي از خانه،
موتورســواري كه صورتش را پوشــانده و
مقابل خانه شاكي به كمين نشسته بود ،با
كليد وارد آنجا شد .سارق پس از 20دقيقه
درحاليكه در دو دســتش 2كيسه سفيد
رنگ بود از خانه خارج شده و سوار بر موتور
شــد تا فرار كند .اما كمــي جلوتر يكي از
كيسهها از موتور به زمين افتاده و وسايل
داخل آن پخش زمين شد .حتي شاهدان
هم با ديدن وســايل داخل كيسه تعجب
كرده بودند كــه دزد با عجله وســايل را
جمعآوري كرده و متواري شد.
در ادامــه تحقيقــات ،مأموران بــا انجام
رديابيها موفق شــدند هويت ســارق را
شناســايي و او را دســتگير كنند .او پس
از انتقــال به پايــگاه يكم پليــس آگاهي
تهران به سرقت اعتراف كرد و گفت نقشه
را پســردايياش كه كارمند دفتر شاكي
بوده كشــيده و كليد را در اختيارش قرار
داده است .متهم گفت :اموال سرقتي را به
خانه پدرم بردم و داخل انباري گذاشــتم.
شب پسرداييام پيش من آمد و با يكديگر
مدارك ســرقتي را آتش زديم .اما اموال
قيمتي را در اختيار پسرداييام قرار دادم تا
با فروش آنها ،سهم مرا بپردازد اما او به من
ركب زد .او فراري شــد و دراين 7ماه يك
ريال هم به من براي سرقتي كه انجام دادم
پرداخت نكرد.
در هميــن حــال ســرهنگ ســيدعلي
شــريفي ،رئيس پايگاه يكم پليس آگاهي
درخصوص اين خبر گفت :دومين متهم در
مخفيگاهش دستگير و در بازرسي از آنجا
تعدادي از اموال مسروقه كشف و تحويل
مالباخته شد .متهمان با قرار قانوني روانه
زندان شدند.
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شوراي صنفي نمايش؛ انحالل يا اعتراض

خبر
جایزه زخم سرخ
برای گرافیست ایرانی

در سالهاي اخير ،برخي ناشــران همت خود را صرف انتشار
مجموعههــاي جناييـ جاسوســي كردهاند كــه يكي از
جذابترين ژانرهاي ادبي براي كتابخوانان آماتور و حرفهاي
است .هيجان ،تعليق ،رازآميزي و گرهگشايي نهايي عواملي
هستند كه باعث ميشوند يك رمان جنايي جذاب شود و بتواند
خوانندهاش را با خود همراه سازد .نشر «ورا» مدتي است كه
تعدادي رمان جنايي را به بازار عرضه كرده كه ميتوانند براي
عالقهمندان به اين ژانر بسيار جذاب و سرگرمكننده باشند.

اوج و افول حراج تهران و بازار هنرهاي تجسمي ايران

گم شدن زيباي خفته

آيا ازبينرفتن حراج تهران به نفع هنرهاي تجسمي ايران است؟
مرتضي كاردر
روزنامه نگار

رونق هنرهاي تجسمي در سالهاي اخير تابعي از رونق بازار
تجسمي اين هنرها بوده است .رشــد قيمت آثار هنرمندان ايران در
بازارهاي بينالمللي سبب شد كه بسياري از مجموعهداران
بينالمللي به آثار هنرمندان ايراني توجه نشان دهند و رونق بازار هنرهاي
تجسمي سبب رونق همه هنرها و حرفههاي مربوط به هنرهاي تجسمي شده
اســت؛ از گالريداري و مجموعهداري تا كارگاهها و كالسهاي نقاشــي و
گرايش عمومي به هنرهاي تجسمي.
توجه بــه هنرمندان خاورميانه ،بهويــژه ايران ،بهعنــوان پديدههاي تازه
بازارهاي بينالمللي چشمگير بوده است ،حتي هنرمندان ايراني كه سالها
در كشورهاي اروپايي و آمريكا مشــغول فعاليت حرفهاياند نيز از ميزان
توجه به هنرمندان ايراني اظهار شگفتي كردهاند .همچنين رونق هنرهاي
تجسمي در ايران سبب شده است بسياري از هنرمنداني كه سالها خارج از
ايران بودهاند ،به ايران برگردند و نمايشگاه برگزار كنند و نسل نو دوستداران
هنرهاي تجسمي ايشان را دوباره كشف كنند.
اگر بخواهيم اتفاقي را بهعنوان نقطه شــروع ماجرا مشخص كنيم ،بايد به
بخش خاورميانه حراج كريستي دوبي برگرديم .در سال« 1387پرسپوليس»
اثر پرويــز تناولي بــه مبلغ 2/8ميليــون دالر در چهارميــن دوره بخش
خاورميانه حراج به فروش رسيد؛ عددي كه هنوز هم در مقياسهاي جهاني
شگفتانگيز محسوب ميشود .پس از آن بود كه حراجيها و مجموعهداران
و گالريهاي بينالمللي بيشتر متوجه آثار هنرمندان ايراني شدند.
چند ســال بعد حراج تهران تشكيل شــد كه نمونهاي ايراني از حراجهاي
بينالمللي باشد .حراج خيلي زود توانســت خود را بهعنوان اتفاق تازهاي
در بازار هنرهاي تجســمي خاورميانه جا بيندازد .هنرمندان بسياري در
13دوره حراج تهران به بازارهاي بينالمللي معرفي شدند .اتفاقهاي ديگري
مثل بازار هنر (آرتفر) و حراجهــاي ديگر نيز پس از موفقيت حراج تهران
شكل گرفتند.
اما حراج تهران از روز نخست با مخالفتهايي مواجه بوده است .كم نبودند
كساني كه سياســتهاي حراج تهران در ارائه و خريد و فروش آثار هنري
موردپسندشان نبوده است و حراج تهران را متهم به پولشويي يا توجه به گروه

و دسته خاصي از هنرمندان يا خريد صوري آثار و ...كردهاند.
اما حراج تهران هيچگاه به اندازه دوره ســيزدهم مورد هجمه قرار نگرفته
است .ارائه اثري از آيدين آغداشلو كه در ماههاي گذشته متهم به آزار جنسي
شماري از شاگردان خود شده است ،سبب حملههاي بسياري به حراج تهران
شد .عجيبتر اينكه اثر او به مبلغ 12ميليارد تومان به فروش رسيد و ركوردي
تاريخي به جا گذاشت.
آنچه در حراج تهران اتفاق افتاده ،بيترديد اشتباهي استراتژيك بوده كه نه
فقط به اعتبار حراج تهران لطمه بسيار وارد كرد ،بلكه موج تازهاي از حملهها
به آيدين آغداشلو را نيز سبب شده است .حراج تهران كه هيچگاه به مخالفان
و منتقدان توجه نكرده است ،اينبار نيز هشدارهاي دلسوزان را جدي نگرفت.
اما فارغ از جايگاه آيدين آغداشــلو در هنر امروز ايران و فــارغ از رفتارها و
ن پاسخ دهند،
سياستهاي حراج كه طبيعتاً برگزاركنندگان حراج بايد بدا 
رفتار جامعه هنرهاي تجســمي ايران با حراج تهران قدري عجيب بهنظر
ميرسد.

در شــمار مخالفان و منتقدان بســياري از هنرمندان حوزههاي گوناگون
هنرهاي تجسمي قرار دارند؛ يعني كساني كه به هر حال گالريها را بهعنوان
نهاد اصلي هنرهاي تجسمي به رسميت شــناختهاند ،آثار خود را آنجا ارائه
ميكنند .قاعدتاً شماري از آثارشــان را مجموعهداران نيز خريدهاند .اما آيا
حراج براي ارائه آثار راهي جز از طريق گالريها و مجموعهداران دارد و آثار را
از جايي خارج از بدنه هنر ايران به حراج ميآورد؟ اگر حراج تهران بهعنوان
جايي براي عرضه و ارائه آثار ايراني و دروازه ورود هنرمندان ايراني به بازارهاي
بينالمللي بسته شود ،مسئله حل خواهد شد؟ اگر سرمايهگذاراني كه به حراج
تهران ميآيند به حوزههاي ديگر بروند و از چشم منتقدان حراج پنهان شوند،
منتقدان آرام خواهند گرفت؟ شايد رونق بازار هنرهاي تجسمي براي بسياري
قابل تحمل نباشد ،اما عجيب است كه خود هنرمندان نيز حراج را در معرض
حمله قرار ميدهند .چه ناگفته پيداست كه اگر حراج تهران و اتفاقهايي كه به
بازار هنر ايران در سالهاي اخير رونق دادهاند ،تعطيل شوند ،همه هنرمندان
حوزههاي گوناگون تجسمي ضرر خواهند كرد.

بهتر است
اسمت را عوض كني
آرش نهاوندي
روزنامه نگار

از نيكسون تا پوتين

مكث

لــريكينــگ ،مجــري
ياد
اسطورهاي و از مشهورترين
چهرههاي رسانهاي آمريكا
و جهان در 87سالگي بر اثر ابتال به كرونا
درگذشــت .لري كينــگ در دورهاي كه
ســتارههاي دنياي خبــر و مجريهاي
بسياري وجود داشتند ،توانست سري در
ميان ســرها درآورد و تبديــل به يكي از
سرآمدترين مجريها و مصاحبهگرهاي
دوران معاصر شود .او طي دوران فعاليت
خود در عرصه رسانه ،ركورد بينظيري از
خود برجاي گذاشــت و با30هــزار نفر از
رئيسجمهور جرالد فورد گرفته تا باراك
توگو كرد.
اوباما گف 
تدترنر ،بنيانگذار ســيانان در بيانيهاي
نوشــت :لري كينگ ،يكــي از عزيزترين
دوستانم بود و از نظر من بهترين خبرنگار
تلويزيوني تمام دورانها بود .اگر كسي از
من بپرسد بزرگترين دستاوردهاي زندگي
من چه بودهاند ،خواهم گفت ،يكي تاسيس
«سيانان» و ديگري استخدام لري كينگ.
من نيز مانند بسياري از افرادي كه با لري
كينگ كار كردهاند ،معتقدم او يك حرفهاي
كامل و يــك الهامبخش شــگفتانگيز و
دوستي خوب براي همه بود .او يك اسطوره
واقعي و به تمام معنا بود.

جف زوكر ،مدير ســيانان میگوید :اين
مرد جوان اهل بروكلين در دوران فعاليت
حرفهاي خود تاريخســاز شد .كنجكاوي
او درباره آنچه در دنيــا رخ ميداد ،برايش
جوايز زيادي در دوران فعاليت حرفهاياش
به ارمغان آورد.
وندي والكر ،تهيهكننده اجرايي برنامههاي
لري كينگ درباره ويژگيهاي شخصيتي
وي ،ميگويد :لري كينگ بــا تمام افراد
مصاحبهشونده از رهبران كشورها تا مردم
عادي ،رفتاري يكسان داشــت .او افزود:
كينگ بيش از همهچيز دوست داشت در
برابر دوربين باشد .او مرد جالبي بود ،اما در
آن يك ســاعتي كه در طول روز در برابر
دوربين قرار ميگرفت ،تبديل به يك مرد
كامل و بينقص ميشد.
كينگ بيشتر از اين جهت شناخته شده

بود كه بــراي آماده كــردن گفتوگوها
وقت صرف نميكــرد .او ترجيح ميداد با
كنجكاوي طبيعي خود مسير گفتوگوها
را هدايت كند .شايد سختترين مرحله كار
ما آماده كردن لري كينگ براي گفتوگو
بود .او هيچگاه نميخواست براي گفتوگو
آماده شود .او تمام روز كتاب و مقالههاي
روزنامههــا را ميخوانــد و اخبار گوش
ميكــرد؛ بنابراين او اطالعــات كاملي از
وقايع روز داشــت .او واقعا ميخواست به
صحبت مهمانانش گوش دهد و ســپس
با توجه بــه روند گفتوگو پرســشهاي
خود را مطرح كنــد .برنامههايي كه لري
كينگ بهعنوان «تاك شو» اجرا ميكرد،
او را بهعنوان يكي از مطرحترين چهرههاي
شــبكههاي تلويزيوني و همچنين يكي
از مشــهورترين خبرنگاران رسانهاي به

ازجمله سیاســتمداران آمريكايي كه در برنامههاي گفتوگومحور لري كينگ
شركت كردهاند ،ميتوان به جورج بوش پدر ،جورج بوش پسر ،باراك اوباما ،كالين
پاول وزير امورخارجه اسبق آمريكا ،هيالري كلينتون و نانسي ريگان همسر رونالد
ريگان رئيسجمهور اسبق آمريكا اشــاره كرد .لري كينگ همچنين با محمود
احمدينژاد ،رئيسجمهور سابق ايران و والديمير پوتين ،رئيسجمهور روسيه
نيز گفتوگو كرده است .ازجمله شخصيتهاي 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 اشاره كرد.

رمان «گم شــدن زيبــاي خفته»،
نوشــته راس مكدانلــد ،داســتان
كارآگاه خصوصــياي به نام لو آرچر
است كه با زني زيبا آشنا ميشود ،اما
چيزي از آشنايي آنها نگذشته كه زن
غيبش ميزند .آرچر در جستوجوي
زن با خانواده او ارتباط ميگيرد و با
رسيدن نامهاي براي دريافت خونبها
به خانواده زن مشــخص ميشود كه
او ربوده شــده اســت .آرچر تصميم
ميگيرد هرطور شــده زن را پيدا كند.
راس مكدانلد نام مســتعار كنث ميالر ،جنايينويس آمريكايي
ـ كانادايي است كه به نوشــتن رمانهاي جنايي شهرت دارد .لو
آرچر نام كارآگاه خصوصي سرسخت و بدقلقي است كه در بيشتر
رمانها و داستانهاي كوتاه مكدانلد حضور داشت و نخستينبار
در داستان كوتاه «زن را پيدا كن» در سال 1946سروكلهاش پيدا
شــد .پس از آن ،آرچر در 18رمان بلند مكدانلــد با پروندههاي
مختلفي دست و پنجه نرم كرد كه اولينشان «هدف متحرك» در
سال 1949بود و اقتباسي سينمايي از آن با حضور پل نيومن فقيد
در سال 1966ساخته شد .گم شــدن زيباي خفته يكي از آخرين
رمانهاي مكدانلد با حضور لو آرچر بود كه در سال 1973منتشر
شده است .مكدانلد در سال 1983در 67سالگي درگذشت .اين
كتاب را عباس كريميعباسي ،دبير مجموعه جنايي ـ معمايي نشر
ورا ،ترجمه كرده است.
هدف متحرك

«هدف متحرك» سرآغاز ماجراهاي
لو آرچر اســت .زني متمول از آرچر
درخواست ميكند همسرش را كه از
خانه فراري شده ،پيدا كند و بفهمد
او با چه كســاني در ارتباط اســت.
مكدانلــد اين كتاب را بــا نام جان
مكدانلد منتشــر كرد؛ چون از قرار
معلوم در آن زمان كه قصد انتشار اين
رمان را داشت ،همسر وي ،مارگرت
ميالر نيز نويســندهاي تازهكار بود و
مكدانلد نميخواست حرفه او را تحتالشعاع
قرار دهد؛ به همين دليل ،در نهايت از نام كوچك پدرش ،جان براي
انتشار اين كتاب اســتفاده كرد .او بعدها بهدليل شباهت نام جان
مكدانلد به نويسندهاي ديگر ،نام راس مكدانلد را براي خودش
برگزيد .يكي از كارهاي جالبي كــه مكدانلد در اين كتاب كرده،
ساختن شهري خيالي به نام ســانتا ترازاست كه شهر سانتا باربارا
را در خاطر تداعي ميكند .آرچر در ايــن كتاب براي اينكه بتواند
شوهر زن را پيدا كند ،بايد از جنايت پشت جنايت پرده بردارد و در
ضمن ،با شخصيتهاي عجيب و غريبي سروكله بزند .مترجم اين
كتاب پرويز نصيري است.
بازي مخوف

مروري بر زندگي و فعاليتهاي حرفهاي
توگوي تلويزيوني
لري كينگ ،اسطوره گف 

بهرام غروي ،گرافيســت ايراني و از همكاران
روزنامه همشــهري ،جايزه نخست طراحي
آن خود كرد .زخم
پوستر «زخم ســرخ» را از ِ
سرخ جايزهاي اســت كه انجمن بينالمللي
پيوند اعضاي بــدن در تايوان برگزار ميكند.
حكومت كمونيســتي چين سالهاي زيادي
اعضاي بــدن زندانيــان ،بهويــژه زندانيان
سياســي و عقيدتي ،خود را بهطور نظاممند
برميداشتند و در بازار به فروش ميرساندند.
اتفاقي كه سبب ميشد بسياري از متقاضيان
پيوند اعضا از اقصينقاط جهان به چين سرازير
شــوند و پيوندهاي خود را آنجا انجام دهند.
غافل از اينكه اعضاي پيوندي به اجبار از بدن
زندانيان خارج شده اســت .زخم سرخ شكل
گرفته تا يادماني باشد براي همه زندانياني كه
قرباني جنايت وحشتناك چين شدهاند .اين
بار طرحهايي كه بهرام غروي براي همدردي
با زندانيان گمنام چيني طراحي كرده است،
جايـزه نـخسـت را
بهدست آورد.
«زخـــم ســـرخ»
همواره خـــواستار
همدلي و هـمراهي
هــنــرمـنـــدان
كشورهاي گوناگون
بوده است.

معرفي چند رمان جنايي كه براي خوانندگان اين
ژانر ادبي جذاب خواهد بود

عكس :سعيد ربيعي

براي دوســتداران ســينما سالهاست كه
خبرهاي ظهر دوشــنبه رنگ و بوي تازگي
و تنوع در ســينماها را با خود داشــت اما
كرونا اجازه نداده كه در يكســال گذشته،
دوشــنبهها و تازههاي اكران بــا يكديگر
همزلف شوند .شــوراي صنفي نمايش كه
جلســات هفتگي اعضايش در دوشنبهها
معموال با خبر بســته شدن قرارداد نمايش
فيلمهاي تازه همراه بود حاال چنان گرفتار
رخوت شــده كه بعضي منابع از انحالل آن
خبر ميدهند .هر چنــد هيچ مرجعي اين
انحالل را تأييد نكرده اما آنچه واضح است
اينكه اين جلسات بهخاطر وضعيت اسفناك
ســينماها نه با جديت برگزار ميشود و نه
اگر برگزار شود دستور جلسه مهمي دارد.
واقعيت اين اســت كه در ماههاي ابتدايي
ظهور كرونا برخي فيلمســازان بــا اتكا به
خبرهاي حمايتي سازمان سينمايي تصميم
گرفتند آثارشــان را در شــرايط دشوار به
نمايش دربياورند .ســازمان سينمايي قول
داده بود تا هم به فيلمســازان كمكهاي
خوبي اختصاص دهد و هم براي تشــويق
ســينمادارها مزاياي خاصي درنظر بگيرد.
هرچه اما روزهاي ســخت كرونا بيشــتر
بر زندگيها ســايه انداخــت ،تجميع اين
حمايتها هم انگار مختل شد و حاال كار به
جايي رسيده كه شوراي صنفي نمايش در
جلسات دوشــنبههاي خود هيچ داوطلبي
براي اكران ندارد تا وضعيتش را بررســي
كند و اينگونه است كه جلسات عمال از فاز
اجرايي خارج شده اســت .همين موضوع
هم ســبب شده تا اعضاي شــوراي صنفي
نمايش از برخي مديران فرهنگي و سازمان
سينمايي دلخور باشند چون نرسيدن بموقع
كمكهاي مالي و بســتههاي حمايتي به
فيلمسازان و سينمادارها سبب شده تا عم ً
ال
چرخه اكران در كشــور بيحركت بماند و
همه منتظر بمانند تا روزهاي ديگر.
فــارغ از اينكه شــوراي صنفــي نمايش
درآســتانه انحالل خودخواسته يا اجباري
و يا ســاماندهي اعتراضي جدي است بايد
به اين موضوع اشاره كرد كه از مدار خارج
شــدن بخشهاي مختلف ســيكل توليد
و نمايش عمال ســبب شــده تا تنها ركن
بيپشتوانه نظارت در سينماي اين مملكت
هر روز بيشتر از قبل به چشم بيايد.

عكس :همشهري /منا عادل

روزنامه نگار

رازهايي كه برمال ميشود
و ترسهايي كه در جان ميخلد

باالخره نخستين جشنواره سينمايي سال سخت
بهصورت فيزيكي برگزار شد و جماعت فيلمساز و
رسانهاي در كنار هم كه نه ،با فاصله چند صندلي
از هم فيلم تماشا كردند .انجمن سينماي جوانان
ايران هرچند سالهاســت رخوت سالمندي را با
خــود دارد و خبري از طــراوت و خالقيت جواني
در برنامههايش به چشــم نميخورد اما امسال با
شجاعت براي برگزاري جشنواره سيوهفتم فيلم
كوتاه تهران دل به دريا زد .ديشب آخرين فيلمها
به نمايش درآمدند و امروز برندگان معرفي خواهند
شــد .فارغ از كيفيت فيلمها بايد گفت نتيجه اين
شجاعت بد نبود...

دوشنبههاي پر دردسر
مسعود مير

كتاب

ياور يگانه

روزنامه نگار

همگان شناساند .ستون ثابت لري كينگ
در روزنامه «يواساي تودي» كه بهمدت
20ســال بدون وقفه چاپ شد نيز سبك
متفاوت وي در نگارش را بر همگان آشكار
ساخت.
لري كينگ از مادري اهل ليتواني و پدري
اوكراينــي در ســال  1933در بروكلين
ك زاده شــده بود .او پــدرش را
نيويــور 
در10سالگي از دست داد .مرگ پدر ،تأثير
بسيار عميقي بر لري كينگ گذاشت .لري
كينگ در ســال 2015در گفتوگويي با
روزنامه گاردين درباره مرگ پدرش گفته
بود :تا پيش از مرگ پدرم دانشآموز خوبي
بودم ،اما از آن زمان به بعد ديگر عالقه خود
را به درس خواندن از دست دادم .مرگ پدر
ضربهاي واقعي بود ،امــا بعد من ناراحتي
و خشــم خود از مرگ پدر را تحت كنترل
خودم درآوردم؛ چراكه ميخواســتم پدر
و مادرم به من افتخــار كنند .پدرم در من
حس طنز و عالقه به ورزش را برانگيخت.
فعاليت حرفهاي پرفراز و نشيب

اســتخدام او بهعنوان مجري يك برنامه
موســيقي در ميامي زندگــي و نامش را
تغييرداد .لري كينگ بــه ياد ميآورد كه
رئيسش دراين باره به او گفته بود؛ «بهدليل
سختي تلفظ نام «لري زيگر» بهتر است
اســمت را عوض كنــي؛ چراكــه مردم
نميتوانند بهدرستي اين نام را تلفظ كنند و

بهخاطر بسپارند ».در همين ميامي بود كه
لري كينگ براي نخستينبار ازدواج كرد و
دوران طوالني ازدواجهاي شكستخورده
وي آغاز شد( .لري كينگ در طول حيات
خود 8بار ازدواج كرد ).او سالها در ميامي
زندگي كــرد و در ســال 1965بهعنوان
ســتوننويس در روزنامه «ميامي هرالد»
استخدام شد .در ســال 1971او به اتهام
مشاركت در يك ســرقت بزرگ دستگير
شد ،اما اين اتهام هيچگاه اثبات نشد .با اين
حال ،مديران ميامي هرالد از استخدام او
سر باز زدند .او مدتي را نيز خبرنگار بدون
مرز بود و بعد هم برنامــه راديويي «لري
كينگ شو» را ســاخت كه در 118شهر
آمريكا اين برنامه قابــل دريافت بود .او در
سال 1985براي نخستينبار برنامه«لري
كينــگ زنــده» ()Larry King Liveرا
اجرا كرد .ايــن برنامه ،هر شــب بهمدت
25سال اجرا ميشــد .او از سال 2012تا
2020نيــز مجريگــري در برنامه«لري
كينــگ نــو» ( )Larry King Nowدر
شــبكههاي «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 .او در
دوران فعاليت حرفهاي خود بهدليل مهارت
در مجريگري در راديو و تلويزيون 2جايزه
«پي بادي» ،يك جايزه«امي» و 10جايزه
«كيبلاي سياي» كسب كرد.

نشر ورا در كنار اين دو رمان جنايي
مكدانلد كه بايــد آنها را نمونههايي
كالسيك به شــمار آورد ،به انتشار
رمانهاي جنايــي ـ معمايي جديد
هم توجه دارد .رمان «بازي مخوف»
اثر ارني ليندســي ،داستاني مهيج و
جذاب و نخســتين كتاب از سهگانه
«معماي ســارا وينتروپ» اســت.
ارني ليندسي ،نويســنده آمريكايي
داســتانهاي معمايي ،در اين كتاب
ما را به دنياي زني ميبرد كــه براي نجات
خانوادهاش ناچار از قدم گذاشــتن در بازي مخوفي اســت .سارا،
معاون يك شــركت در حال رشــد بازيهاي كامپيوتري است .او
با پشتكارش توانسته در 8ماه ،درآمد شــركت را بيشتر از  ۵سال
گذشته كند .او در عين حال مادري موفق و فعال است و درحاليكه
شوهرش تركش كرده ،از 2دختر دوقلو و پسر كوچكش نگهداري
ميكند .شوهر سارا 2سال پيش ،وقتي مثل هميشه براي ورزش
به باشگاه رفت ،ديگر هرگز برنگشــت .ماشين شوهرش پيدا شد،
اما پليس مدرك قابل اعتمادي بــراي اظهارنظر پيدا نكرد و حاال
درست در آخرين روز قبل از تعطيالت تابســتان 3كودك او هم
گم ميشوند .ســارا زير برفپاككن ماشينش يك يادداشت پيدا
ميكند كه روي آن نوشته شده است :آيا آماده بازي هستيد؟ نفيسه
غفاريمقدم اين كتاب را به فارسي برگردانده است.
گذشته مخوف

پس از رمان موفق «بازي مخوف» كه
نخســتين كتاب از سهگانه «معماي
سارا وينتروپ» بود ،اينبار و در ادامه
كتاب اول ،ليندسي بازي هولناكش
را ادامــه ميدهد و بار ديگــر ما را با
تعليقي جذاب درگيــر ميكند كه
تا آخرين ســطرهاي كتاب نفس را
در ســينه حبس ميكند .حاال سارا
فرزندانش را پيدا كرده اســت؛ غافل
از اينكه ماجــراي مخوف ديگري در
انتظارش است؛ اين بار پاي امنيت ملي وسط
است .اين كتاب را هم نفيسه غفاريمقدم به فارسي ترجمه كرده
است.
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سرگرداني گارد ملي در واشنگتن

كارل بيلت

وزير خارجه پيشين سوئد

اما درحاليكه دولتها و ســازمانهاي اروپايي آماده پاســخ به
فراخوان آمريكا هســتند ،نبايد تصور كنند كه اين كار سادهاي
خواهد بود ،زيرا شــرايط تغيير كرده اســت .نظرسنجي شوراي
روابط خارجــي اتحاديه اروپا ( )ECFRدر 11كشــور عضو اين
اتحاديه ،نشــان ميدهد كه نگرش اروپاييها به آمريكا در زمان
رياســتجمهوري ترامپ تغيير چشــمگيري پيدا كرده است.
براساس اين نظرسنجي ،بيشتر پاســخدهندگان معتقدند :نظام
سياسي آمريكا از هم گسيخته است؛ اروپا نميتواند براي دفاع از
خود روي آمريكا حساب كند؛ در يك دهه آينده چين از آمريكا
قدرتمندتر خواهد شد و اروپا در رقابت بين آمريكا و چين نبايد
سمت هيچيك از طرفين را بگيرد.
در بين كشورهاي شــركتكننده در نظرسنجي51 ،درصد فكر
ميكنند كــه آمريكا نميتواند بر بحرانهــاي داخلي خود غلبه
كند و در مواجهه با مشكالت مهم جهاني كه آينده اروپا را تهديد
ميكند ،نقش مؤثري داشته باشد .گرچه تفاوتهايي بين كشورها
وجود دارد ،اما اين تفاوتها ناچيز اســت .حتــي در انگليس كه
«روابط ويژهاي» با آمريكا دارد81 ،درصد افراد معتقدند كه نظام
سياسي آمريكا «كامال» يا «تا حدودي» از هم گسيخته است .فقط
در مجارستان و لهستان ،نتايج برخالف اين است.
عالوه بر اين ،درحاليكه نظرســنجيهاي ديگر نشــان ميدهد
كه نگرشها به چين در سرتاســر اروپا نســبت به قبل منفيتر
شــده60 ،درصد اروپاييها ترجيح ميدهند كــه اتحاديه اروپا
خود را از رقابت بين چين و آمريكا ،كنار بكشــد .فقط 22درصد
پاسخدهندگان در اين نظرسنجي فكر ميكنند كه اروپا بايد در
كنار آمريكا بماند6 ،درصد نيز ميگويند كه اروپا بايد جانب چين
را بگيرد .بهطور كلي ،ديدگاهها نسبت به آمريكا محتاطانهتر شده
و اعتماد به توانايي اروپا در شكل دادن به آينده خود افزايش پيدا
كرده است .اما اينكه آيا اين نتايج ،واقعيت را نشان ميدهد يا خير،
موضوع ديگري است.
اين تغيير در نگرش اروپاييها درســت در بدترين زمان ممكن
روي داده است .در دنيايي كه روابط قدرتها در حال تغيير است،
همكاري اروپا و آمريكا يك نياز فوري است .هيچكدام از 2طرف
به تنهايي نميتوانند بر چالشهاي جهاني غلبه پيدا كنند .پيوند
فراآتالنتيك ستوني است كه بايد شــبكههاي همكاري جهاني
گستردهتر بر پايه آن استوار شود.
اما نگراني اروپاييهــا بهدنبال وقايع اخير در آمريكا به آســاني
برطرف نخواهد شــد و ادامه خواهد يافت .اين موضوع ،دستكم
بر ديپلماسي و سياستگذاريها تأثير ميگذارد .خطر فوري اين
است كه آشفتگي سياسي آمريكا ،گفتماني كه از قبل خواهان جدا
شدن مســير اروپا و فاصله گرفتن اين قاره از جهان بود را تقويت
كند .اگر متحد قديمي اروپا ديگر قابل اعتماد نباشد ،چه جايگزين
ديگري وجود دارد؟ اين سؤالي است كه محور بحثهاي سياسي
و استراتژيك اروپا را تشكيل ميدهد.
البته بيشتر كشــورهاي اروپايي با آغوش باز به استقبال بايدن
ميروند ،اما زمان زيادي الزم اســت تا پاســخ اين سؤال كه آيا
ترامپ يك انحراف تاريخي بود يا پيشــرو جرياني كه هنوز ادامه
دارد ،مشخص شود.
به اين ترتيب ،تغيير در ديدگاه عمومي اروپاييها يك چالش براي
رهبران آمريكا و اروپاست .دولت بايدن بايد هرآنچه ميتواند براي
جلب اعتماد دوباره نسبت به آمريكا انجام دهد و رهبران قاره سبز
نيز بايد شهروندان شــكاك خود را متقاعد كنند كه پيوندهاي
فراآتالنتيك بايد دوباره مستحكم شود .نظرسنجي شوراي روابط
خارجي اتحاديه اروپا نشــان ميدهد كه مقامهاي اروپا مســير
ســختي در پيش دارند .اما به هر حال با آمــدن دولت جديد در
واشنگتن ،اكنون زمان آن رسيده كه مطمئن شويم كابوس 4سال
گذشته هرگز تكرار نخواهد شد.

كيوسك

سربازان مسئول حفاظت از مراسم تحليف رئيسجمهور آمريكا
از ساختمان كنگره به يك گاراژ منتقل شدند

اروپا دوباره به آمريكا اعتماد ميكند؟

وقتي پيــروزي جو بايدن و شكســت
دونالــد ترامــپ در انتخابــات
رياستجمهوري  2020آمريكا قطعي
شــد ،اروپا نفس راحتي كشــيد .روي كار آمدن دولت جديد در
آمريكا به اين معنا بود كه بعد از 4ســال تنش در روابط دو سوي
آتالنتيك ،عصر همكاري سازنده در موضوعهاي دوجانبه و جهاني
فراخواهد رسيد.
اما در هفتههاي اخير كه صحنه سياست آمريكا شاهد اتفاقهاي
ناخوشايند جديدي بود ،اين حس تســكين در بين اروپاييها،
جاي خود را به احساس نگراني داده اســت .حمله به ساختمان
كنگره آمريكا در روز 6ژانويه (17دي) كه تصاوير آن را همه نقاط
جهان ديدند ،بــه اين زودي از حافظهها پاك نخواهد شــد .اين
دمكراسيستيزي با رفتن ترامپ از بين نخواهد رفت و ميليونها
نفر از هواداران او در سرتاســر آمريكا اين باور نادرســت كه در
انتخابات تقلب شده را همچنان حفظ خواهند كرد .ترامپ زخم
عميقي بر تن جامعه آمريكا به جا گذاشت؛ ميراث او براي اروپا نيز
يك حس نگراني از آينده متحد قديمي خود است.
از اوايل دســامبر 2020يعني حدود 2ماه پيش كه كميســيون
اروپا ،ســند راهبردي تجديدنظر در همكاريهاي اروپا و آمريكا
را منتشر كرد ،خيلي چيزها تغيير كرده است .در اين سند آمده
است كه رهبران اروپا ،با توجه به تغيير دولت در آمريكا ،ضرورت
شكلگيري يك اروپاي قدرتمند و نياز به بازسازي جهان بعد از
كرونا ،بهدنبال ايجاد يك چارچوب جديد براي روابط ميان اروپا
و آمريكا هستند .چشمانداز روشــني در پيش بود و بايدن و تيم
مشاورانش ،اعالم كردند كه در كنار دوستان و متحدانشان براي
مبارزه با چالشهاي جهاني مانند تغييرات آبوهوايي ،مشكالت
سالمت عمومي و قدرت گرفتن چين ،ميايستند.
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تونس در بنبست

دولت تونس در حالی برای اجرای برنامههای ریاضتی از سوی صندوق بینالمللی پول زیر فشار است
که میزان نارضایتیهای اقتصادی در این کشور  10سال بعد از انقالب ،بار دیگر تشدید شده است
سياوش فالحپور
روزنامهنگار

خيابانهــاي تونس باز هم
گزارش نــاآرام اســت؛ اعتراضات
مردمــي در پايتخــت اين
كشــور به تازگي وارد هفتمين روز خود
شده اســت .علت اعتراضات چيست؟ باز
هم فقر ،باز هم بيكاري!  2سرفصل اصلي
كه انقالب سال 2011براساس آنها شكل
گرفت و نهتنها سرنوشــت تونس ،بلكه
سراسر جهان عرب را تحتتأثير خود قرار
داد .معترضان كه از ســوي سنديكاهاي
كارگري و كارمندي هدايت ميشــوند از
شرايط اقتصادي كشور بهشدت ناراضي
هستند و معتقدند؛ پيشبينيهاي دولت
براي دستمزدها و اشتغالزايي در بودجه
ســال 2021به هيچ عنوان بــا نيازهاي
جامعه همخواني ندارد .در مقابل اما دست
دولت براي اعمال هرگونه تغييري ،مطابق
خواست معترضان در بودجه سال جديد
بسته است؛ چرا كه مانعي قدرتمند بر سر
راهش وجود دارد؛ صنــدوق بينالمللي
پول ،نهادي كه قرار است كسري بودجه
دولت تونس را جبران كرده و در ســايه
بحرانهاي مالي ناشي از ويروس كرونا ،از
اقتصاد اين كشــور حمايت كند .شــرط
اصلي اين حمايتها در تمام كشورهاي
دنيا ،اجراي برنامههاي رياضتي صندوق
پــول اســت؛ اقداماتــي نظيــر كنترل
دستمزدها يا كاهش يارانههاي دولتي .به
اين ترتيب ميتوان گفــت دولت تونس،
10سال پس از انقالب اين كشور حاال باز
هم در دوراهي سختي گرفتار شده است؛
تعهد به شروط صندوق بينالمللي پول و
عبــور از كســري بودجه يــا همدلي با
معترضان براي افزايش دستمزدها و آرام
كردن فضاي داخلي.
گره اصلي كجاست؟

هشــام المشيشي ،نخســتوزير تونس
اعالم كــرده بــود دولت اين كشــور در
ســال ميالدي جاري با كســري بودجه
6.5درصــدي روبهرو ميشــود و بر اين
اساس مطابق هر ســال ،مذاكرات خود
را بــا صنــدوق بينالمللي پــول براي
دريافــت كمك آغــاز كرده اســت .اما
صندوق در بيانيه اخير خــود از احتمال
افزايش كســري بودجه تونــس تا بيش
از 9درصد خبر داده و خواســتار اجراي
برنامــه رياضــت اقتصادي توســط اين
كشور شده اســت .به اين ترتيب دولت
نيز در مذاكراتي فوري با ســنديكاهاي
كارگري و كارمندي ،چشــمانداز 2ساله

خود را براي تعيين وضعيت دســتمزدها
اعالم كرد .اين چشمانداز شامل افزايشي
بسيار ناچيز در پايه حقوقي بوده و متعاقبا
خشم سنديكاها را بهدنبال داشته است؛
ســنديكاهايي كه برخالف بخش عمده
كشــورهاي عربي از جايــگاه ويژهاي در
مناســبات سياســي و حقوقــي تونس
برخوردارند .روزنامــه العربي الجديد در
اينباره مينويسد :قدرت خريد شهروندان
تونســي طي 2سال گذشــته دستكم
30درصد كاهش يافته اســت و بنابراين
نميتوان انتظار داشــت كه ســنديكاها
بهعنوان نمايندگان اقشار كارگر و طبقه
متوسط ،به سادگي در مقابل برنامههاي
جديد دولت بــراي ثابت نگاه داشــتن
دستمزدها و كاهش يارانهها سكوت كنند.
اما از ســوي ديگر ،كمكهــاي صندوق

بينالمللي پول نيز مســئلهاي نيست كه
دولت تونس بتواند به سادگي از آن چشم
بپوشــد .بخش اعظم بودجه سال2021
اين كشــور (معادل 37درصد) براساس
كمكهاي صندوق به ميــزان 7ميليارد
و 200ميليون دالر تنظيم شــده است.
اين كمكها بر مبنــاي برنامهاي جامع
قرار است بهترتيب براي حمايت غذايي،
تامين سوخت و تقويت بخش حملونقل
عمومي تونس هزينه شود .اين كشور در
سال گذشته نيز براي اخذ كمك 3ميليارد
دالري با صندوق بينالمللي پول به توافق
رســيد ،اما در نهايت بهدليل عدماجراي
اصالحــات اقتصادي كافــي ،تنها موفق
به دريافت یک ميليــارد و 400ميليون
دالر از اين مبلغ شــد .براساس آمارهاي
رســمي ،نزديك به یک ميليــون نفر از
جمعيت 11ميليونــي تونس در معرض
خطر بيكاري قرار دارند؛ آن هم درحاليكه
دولت اين كشور هيچ چشمانداز روشني
براي حل معضل اشــتغال ،دستكم در
آينده نزديك ندارد.
كرونا چه بر سر اقتصاد تونس آورد؟

10سال بحران اقتصادي

انقالبي كه با شــعار «شــغل ،آزادي و
كرامت» آغاز شــد حاال پس از گذشت
يك دهه با معضالتي بهمراتب جد يتر
از دوران ديكتاتــوري زينالعابديــن
بنعلي در ســطح اقتصــادي روبهرو
اســت؛ اگرچه در اين ميان نميتوان از
پيشرفت چشمگير تونس در سطح فضاي
سياسي و حقوقي پس از انقالب سال2011
چشم پوشيد .رشد اقتصادي تونس در
ســال ،2020به بيش از 3درصد رسيده
بود؛ رقمي كه اكنون منفي 6درصد اعالم
شده اســت .ميزان تورم اين كشور نيز
از 4.4درصد در ســال 2010به بيش از
6درصد افزايش يافته اســت .كاهش
توليد و تضعيف گردشگري (به استثناي
ســال )2019از ديگر نتايــج اقتصادي
براي تونس طي يك دهه گذشــته بوده
است .مجموعه اين تحوالت وابستگي
بيسابقه دولتهاي تونسي به كمكهاي
صندوق بينالمللي پول براي اداره كشور
را بهدنبال داشته اســت؛ امري كه بايد
با اجراي برنامههاي رياضتي شــديد از
سوي دولتها جبران شــود .آيا تداوم
اين روند بار ديگر تونس را به نقطه آغاز
باز ميگرداند؟

بدون شــك ركــود حاكــم بــر حوزه
گردشگري ،ســهم بزرگي در بحرانهاي
اقتصادي تونس طي يك ســال گذشته
داشته است .براســاس آمارهاي رسمي
منتشر شده توســط دولت تونس ،تعداد
گردشگران خارجي كه طي سال 2020به
اين كشور سفر كردهاند 78درصد كاهش
داشته اســت .به گزارش شبكه الجزيره،
اين وضعيت بحراني در طول تاريخ تونس
بيسابقه اســت؛ آن هم درحاليكه فعال
نشانهاي جدي از بهبود شــرايط كرونا و
بازگشت شرايط به قبل از انتشار جهاني
اين ويروس ديده نميشود .تبعات منفي
ويروس كرونا بــراي اقتصاد تونس زماني
بهتر درك ميشود كه بدانيم اين كشور
در سال 2019با جذب بيش از 9ميليون
گردشــگر ،رشــدي قابل توجه را در اين
حوزه ثبت كرده بود.
گردشــگري يكــي از مهم تريــن منابع
اقتصاد تونس به شمار ميآيد؛ اين صنعت
اصليترين كانال واردات ارز به كشور بوده
و پــس از كشــاورزي ،بزرگترين عامل
اشتغالزايي در تونس اســت .پيشبيني
ميشود با سقوط چشــمگير درآمدهاي
گردشگري طي يك سال گذشته ،اقتصاد
تونس در ســال 2021دستكم 7درصد
كوچك شود .به نوشــته روزنامه العربي
الجديد ،تنها 10درصد از هتلهاي تونس،
آن هم در بهترين حالت با نصف ظرفيت
طي يك سال گذشته فعال بوده است.

ورود بمبافکنهای اتمی چین به حريم هوايي تايوان
وزارت دفاع تایــوان اعالم
آسيا
كرد کــه در مجمــوع ۱۵
فرونــد هواپیمــای چینی
شامل  ۱۲جت جنگنده وارد حریم هوایی
تایوان شدهاند .به گفته دولت تایوان در
این پروازها ،بمبافکنهای «اچ۶-کی»
چین بــا قابلیــت حمــل کالهکهای
هستهای و جتهای «جی  »۱۶شرکت
داشــته اند .ایــن دومین روز اســت كه
هواپیماهای نظامی چین به حریم هوايي
تایوان وارد ميشــوند .اين منطقه داراي
پدافند هوایی اســت .پرواز جنگندههای
چینی در حريم هوايي تایوان ،اگرچه به
شــدت هميشــه مورد اعتراض تایوان و
آمریکا واقع میشود ،اما يك اتفاق تكراري
اســت .با این حال ،خبرگــزاری رویترز

مینویســد که هرگز پرواز جنگندههای
چینی در ایــن منطقه به ایــن تعداد و
وسعت نبوده است .چین تایوان را جزوی
از قلمرو خود به شمار میآورد ،اما تایوان

میگوید کشوری مستقل است و هرگز به
چین ملحق نخواهد شد.
چين اعالم كرده در راستاي حفظ امنيت
ملي خود در حال انجام رزمايش اســت.

انتشار تصاويري از سرگرداني هزاران نيروي گارد ملي آمريكا در پاركينگ
يك مركز قضايي در اطراف ساختمان كنگره ،واكنش منفي مردم و مسئوالن
اين كشور را بهدنبال داشته است .اين سربازان براي برقراري امنيت مراسم
تحليف رئيسجمهور جديد اين كشور ،از 50ايالت آمريكا به پايتخت گسيل
شده بودند .در اين تصاوير ،تعداد زيادي سرباز بهصورت نشسته يا خوابيده
روي زمين ديده ميشوند؛ برخي خود را در پتو پيچيده بودند و برخي ازآنها
ماسك بهصورت نداشتند .اين در حالي است كه گفته ميشود تست كروناي
تعدادي از سربازان مثبت بوده است .تا روز چهارشنبه اول بهمن كه مراسم
تحليف جو بايدن برگزار شد ،چند بخش از ساختمان كنگره براي استراحت
و تغيير شيفت سربازان درنظر گرفته شده بود .اما صبح پنجشنبه از سربازان
خواسته شد كه ساختمان را ترك كنند و به گاراژي در نزديكي كنگره بروند
كه امكانات گرمايشي و رفاهي مناسبي نداشت .يكي از سربازان به سيانان
گفته است« :احساس ميكنيم كه به ما خيانت شده است .تا يك روز قبل
همهچيز خوب بود و نمايندگان با ما عكس ميگرفتند ،اما به محض اينكه
مراسم در آرامش و امنيت برگزار شــد و ديگر نيازي به نيروهاي حفاظتي
نبود ،ما را به گوشه يك گاراژ فرستادند ».حدود 26هزار سرباز از  50ايالت
براي برقراري امنيت مراسم تحليف رئيسجمهور جديد آمريكا با توجه به
خطرات امنيتي و ترس از آشوب مجدد بعد از حمله طرفداران دونالد ترامپ
به ساختمان كپيتال در 6ژانويه (17دي) از روزها قبل با هواپيما و اتوبوس به
پايتخت آمده بودند .در نهايت اين مراسم در آرامش نسبي و با دستگيري
تعداد كمي به پايان رسيد .اين نيروهاي امنيتي در سرتاسر پايتخت آمريكا
پراكنده شده بودند تا به برقراري امنيت در ساختمان كنگره ،اماكن تاريخي،
وروديهاي مترو و مركز شــهر كه از روزها قبل از مراسم تحليف به حالت
تعطيلي درآمده بود ،كمك كنند.
واكنش مقامهاي آمريكا
تصاوير استراحت ســربازان در گاراژ ،باعث اعتراض نمايندگان كنگره از
هردو جناح شده است .تيم رايان ،نماينده دمكرات كنگره گفته كه دليل
اين تصميم بايد مشخص شود .جو بايدن نيز ناراحتي خود را از رفتاري كه
با سربازان شده به دنيل هوكانســون ،رئيس گارد ملي آمريكا اعالم كرد.
چاك شومر ،رهبر اكثريت سنا كه جمعه به ديدار ســربازان رفته بود ،به
سيانان گفت كه اجازه نميدهيم
چنين اتفاقي دوباره تكرار شود.
هزينه مراسم تحليف
در نهايت ،پنجشنبه شب سربازان
معموال مراســم معارفه رؤساي
از گاراژ به مركز مالقات ساختمان
جمهور در آمريكا حدود100ميليون
كنگره منتقل شــدند .جايي كه
دالر هزينه دارد .اما امسال بهدليل
جيل بايدن ،همســر جو بايدن،
شيوع كرونا و كاهش تعداد جمعيت
به ديدارشان رفت و از آنها براي
شركتكنندگان از ابتدا پيشبيني
حفاظت از خانوادهاش تشكر كرد.
ميشــد كه هزينهها كمتر باشد.
دفتر گارد ملــي آمريكا اعالم
تا پيش از حادثه حمله هواداران
كرده كه انتقال سربازان به گاراژ
ترامپ بــه كنگره يعنــي دقيقا
به دستور مقامهاي پليس كنگره
2هفته پيش از مراســم تحليف،
انجام شده است .اما پليس گفته
هزينهها حــدود 45ميليون دالر
آنها از ســربازان نخواستهاند كه
تخمين زده ميشد .اما با توجه به
محوطه را ترك كنند .با اين حال،
ضرورت افزايــش تدابير امنيتي
2افسر پليس كنگره كه نخواستند
بهنظر ميرسد مخارج دولت آمريكا
نامشان منتشر شود ،اعالم كردند
براي برگزاري اين مراسم بيشتر
كه مقامهاي رده باالي پليس اين
از ميزان گفتهشــده بوده است.
دســتور را دادهاند .روز جمعه،
هنوز رقم دقيق هزينههاي مراسم
گارد ملــي و پليــس كنگره در
سوگند بايدن كه از محل ماليات و
بيانيه مشتركي اعالم كردند كه
كمكهاي مردمي تأمين ميشود،
«فضاي مناسبي» درون محوطه
اعالم نشده است.
كنگره براي استراحت سربازان
در حال انجام وظيفه فراهم كردهاند .براســاس اين بيانيه ،براي سربازاني
كه ماموريتشان تمامشــده نيز هتل و محل اقامت مناسب درنظر گرفته
شده است.
بازگشت سربازان
سرويس اطالعاتي آمريكا اعالم كرد كه وضعيت امنيتي ويژه براي برگزاري
مراسم سوگند بايدن بهصورت رسمي ظهر پنجشنبه به پايان رسيد .گاردين
در گزارشي نوشت كه بيش از 15هزار سرباز گارد ملي طي  5تا 10روز آينده در
حال آماده شدن براي ترك واشنگتن هستند .دفتر گارد ملي آمريكا گفته
كه ممكن است فرستادن همه ســربازان به خانههايشان چند روزي طول
بكشد .نيروهاي امنيتي بايد تجهيزات خود را تحويل بدهند ،براي سفر خود
برنامهريزي كنند و تست كرونا بدهند .گفته شده از حدود 26هزار سرباز
كه به پايتخت آمده بودند10 ،هزار و 600نفر همچنان در آمادهباش هستند.
برخي مقامهاي امنيتي در واشنگتن خواستار ادامه حضور سربازان گارد ملي
شدهاند و پيشبيني ميشود 7هزار سرباز تا پايانماه جاري ميالدي (هفته
آينده) همچنان در خيابانها بمانند .يك هفته پيش نيز انتشار تصاويري از
سربازان گارد ملي آمريكا در حال استراحت در ساختمان كنگره خبرساز
شده بود .سخنگوي گارد ملي سپس اعالم كرد سربازاني كه خواب بودند در
حال ماموريت نبودند و بين شيفتهايشان استراحت ميكردند.

روزنامه نيويوركتايمز [آمريكا]

بازداشت  2هزار نفر در روسیه

نيويوركتايمز نوشــته است كه پلیس روسیه
بیش از  2هزار نفر را که در تظاهراتی در حمایت
از الکســی ناوالنی ،مهمترين منتقد والديمير
پوتين ،در شهرهاي مختلف اين كشور شرکت
کرده بودند ،دستگیر کرده است .ده ها هزار نفر
از مردم در تجمعهاي خياباني كه گفته ميشود
بزرگترين تجمع اعتراضي عليه پوتين شمرده
مي شود شركت كردند .ناوالني هفته گذشته در
پي بازگشت از آلمان ،در فرودگاه بازداشت شد.
او از هوادارانش دعوت كرد در سراســر روسيه
دســت به اعتراض بزنند .ناوالني سال گذشته
ميالدي در روسيه مسموم شده و براي مداوا به
آلمان رفته بود.

روزنامه واشنگتن پست [آمريكا]

 30.573ادعاي دروغ ترامپ

واشنگتن پست نوشــته كه ترامپ در طول
 4ســال حضور خود در كاخ سفيد30.573 ،
ادعاي دروغ مطرح كرده اســت .به عبارت
ديگر ،او به ازاي هــر روز حضورش در قدرت،
به طور متوسط  21دروغ گفته است .حدود 500
ادعا تنها مربوط به  100روز نخست حضور او در
قدرت بوده است .واشنگتن پست نوشته او در
سال نخســت كمترين دروغ را داشته است؛
 6دروغ به ازاي هر روز .در سال دوم ،اين تعداد
به  ،16در سال سوم به  22و در سال چهارم به
 39دروغ در هر روز رسيده است.

روزنامه ژاپن تايمز [ژاپن]

استراتژي چين -بايدن

ژاپن تايمز نوشته است كه در ميان چالشهاي
پيش روي جو بايدن در عرصه سياست خارجي
آمريكا ،مسئله چين يكي از مهمترين آنهاست.
اين روزنامه نوشته كه بسياري از سياستهاي
ترامپ در صحنه جهاني را رئيسجمهور جديد
آمريكا ميتواند با صدور فرمانهايي بازگرداند
اما آنچه ميان واشنگتن و پكن گذشته ،بسيار
پيچيده تر از آن است كه با يك فرمان حل شود.
به نوشته ژاپن تايمز ،آمريكا نميتواند از اقدامات
چين در آبهاي استراتژيك درياي چين جنوبي
چشمپوشيكند.

مقامهــاي چين گفتهاند كــه تايوان در
نهايت بايد به خاك چين ملحق شود .شي
جين پينگ ،رئيس جمهور چين ،ســال
گذشته ميالدي طي سخناني تاكيد كرد
كه هيچ كســي حق ندارد اين واقعيت را
انكار كند كه تايوان «بخشي از خاك چين
اســت» .او به اين بسنده نكرد و گفت كه
اســتفاده از «گزينه نظامي» براي متحد
كردن خاك چين روي ميز است.
تايوان كه خــود را «جمهــوري چين»
ميخواند ،جزيرهاي كوچك با وســعت
 36هزار كيلومتر مربع در ميانه آبهاي
درياي چين اســت كه همواره نسبت به
«جمهوري خلــق چين» بــا بيش از 9
ميليــون كيلومتر مربع وســعت ادعاي
مالكيت داشته است .همين وضعيت در
ســمت مقابل هم جريان داشته و پكن،
مدعي حاكميت بر تايوان بوده است.
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نجات پس از 14روز حبس زير زمين

زبالههاي اورست اثر هنري ميشود

ثروتمندي كه تقاضاي كمك مردمي كرد

كتك زدن همسر در پي سوءتفاهم

شــاندونگ :امدادگران چيني پــس از  ۱۴روز تالش
سرانجام توانســتند  ۱۱معدنچي را كه در معدن طالي
«هوشان» واقع در استان شاندونگ چين زير زمين حبس
شــدهاند ،نجات دهند .به گزارش يورونيــوز ،امدادگران
محل  ۱۰نفر از اين معدنــكاران را در عمق  ۵۸۰متري
و يك نفر را در عمق  ۶۲۹متري زمين شناســايي كرده
بودند ،اما هنوز نتوانســتهاند از سرنوشــت  ۱۱نفر ديگر
اطالعي كسب كنند.

نپال :زبالههاي كوه اورست در راستاي يك پروژه به آثار
هنري تبديل و به نمايش گذاشــته ميشوند .به گزارش
اســپوتنيك ،بطريهاي اكســيژن ،چادرهاي پارهشده،
طناب و قوطيهاي فلزي ازجمله زبالههايي هســتند كه
توسط كوهنوردان در «اورست» بلندترين قله جهان رها
ميشوند .سال  ۲۰۱۹دولت نپال اعالم كرد  ۲۴۲۰۰پوند
زباله طي يك عمليات پاكســازي  ۴۵روزه از كوه پايين
آورده شد.

تگزاس :زني كه با هواپيماي خصوصي راهي شهر كپيتال
هيل واقع در واشــنگتن شــده بود تا همــراه معترضان
جمهوريخواه راهي كنگره شــود ،اكنــون براي پرداخت
جريمهاش از مردم كمك خواســته اســت .بــه گزارش
نيوزايتين ،اين زن 50ســاله در حساب توييترش نوشت:
براي پرداخت جريمه و وثيقــه آزاديام كه براي احياي
آمريكا تالش كردم ميتوانيد كمكهــاي نقدي خود را
ارسال كنيد.

مكزيكوســيتي :زني در مكزيك هنگامي كه عكس
دختر ديگري را كنار همسرش در گوشي تلفن همراهش
يافت ،دچار سوء تفاهم شــد و او را با چاقو مصدوم كرد.
بهگزارش ديلي ميل ،اين درحالي بود كه شوهر اين مرد
ثابت كرد دختر يادشده در واقع خود همسرش است .گويا
اين زن سالخورده عكس جوانيهاي خودش را تشخيص
نداده و گمان كرده دختر ديگري كنار شــوهرش عكس
گرفته است.

يادداشت

گداخت جان كه شود كار دل تمام و نشد
دليل راه قدم
به كوي عشق منه بي ِ

عيسي محمدي

بسوختيم در اين آرزوي خام و نشد

كه من به خويش نمودم صد اهتمام و نشد

افســردگان خام را ميســوزان َد و ميگويد« :خامي و
ناالن حافظ،
ِ
دو ِد آ ِه سينه ِ
سادهدلي ،شيوه جانبازان نيســت /خبري از ب َ ِر آن دلب ِر عيار بيار» او خر ِد خام را
«خيال ِ
زلف تو پختن ،نه كا ِر هر خاميست» در نگاه
به ميخانه ميبرد و ميداند:
ِ
خواجه ما« ،در مذهب طريقت ،خامي نشان كفر است» و براي گذر از كوي رندي،
«رهروي بايد ،جهانســوزي ،نه خامي ،بيغمي»؛ همانگونه كه ديگران از ِ
طمع
ِ
سخن خام،
خيال خام،
خشــت خام ،باده خام،
خام ،سوداي خام ،سيم و ز ِر خام،
ِ
ِ
فك ِر خام و ...ياد كردهاند.
خاقاني ميگويد« :سوز غمها ،كا ِر من كرده است خام» و ميافزايد« :آن را كه نه
عشق پخت ،خام است» او به تجربه دريافته است« :گفتم كه به صبر از تو ،هم پخته
شود كارم /امروز يقينم شد ،كه انديشه خام است آن»
سعدي بر آن است كه «بسيار سفر بايد تا پخته شود خامي» ،و پند ميدهد« :گمان
«آتش روي تو زينگونه كه در خلق
مبر كه برآيد ز خام ،هرگز دود» او ميسرايد:
ِ
گرفت /عجب از سوختگي نيست ،كه خامي عجب است!»
صائب ميگويد« :هر كه بردارد مرا از خاك ،اندازد به خاك /ميوه خامم ،به سنگ
از شاخسار افتادهام» و «بر دانه ناپخته دويديم چو آدم /ما كار خود از روز ازل خام
گرفتيم»

روزنامه نگار

ممنونيم آقاي لري كينگ!
از همان روزگار نوجواني دوســت داشت
برود و پشت ميكروفن قرار بگيرد .تا اينكه
يك روز دست بر قضا ،در يك استوديوي
راديويي كاري گير آورد .مثال يك پادو
بود .تا اينكه يكبار شــانس به او رو
آورده و مجري برنامه مريض شد و
نيامد .سردبير برنامه هم به لري
گفت كه برود پشت آن ميكروفن
و شروع كند به صحبت كردن .البته لري محبوب ما ،اولش
كه پشت ميكروفن قرار گرفت ،رسما و كام ً
ال و قطعا و يقينا
هنگ كرد و نميدانست كه بايد چه كار كند .تا اينكه سردبير
برنامه توي گوشي به او گفت كه پسر ،تو بايد صحبت كني و
كار ما صحبت كردن و سرگرم كردن مردم است ،ميفهمي؟
و چنين شــد كه لري كينگ ،از همان استوديوي كوچك
شروع كرد و به قول بعضيها ،توي عمرش توانست 50هزار
مصاحبه بگيرد .او اصال با مصاحبه زنــده بود و جالب اينكه
چنين هم نبود كه دهها و صدها ساعت قبل از هر مصاحبه
مطالعه كند .همينطور مينشست و صحبت ميكرد؛ مردي
كه همه رئيسجمهورهاي آمريكا در زمان زندگياش را پاي
مصاحبههايش كشانده بود؛ مردي كه خودش ،غالبا باالتر از
مصاحبهشوندههايش بود.
هميشــه اين مرد عينكي را دوست داشتم .شــايد يكي از
داليلش آن باشد كه كمي شبيه خودم بود؛ الغر ،بدريخت و
عينكي .مردي كه كارش را با راديو شروع كرد و بزرگترين
رســانههاي تصويري جهان مشترياش شــدند .مردي كه
هزاران كيلومتر اينســوتر ،حضورش به من انگيزه ميداد.
اويي كه اصال شايد هيچ وقت نفهميد روزنامهنگاري مثل من
در اين طرف دنيا هست كه عاشق اوست .هرچند كه ميدانم
مانند من ،بسيار بودند كساني كه عاشق او بودند.
من هميشه عاشق اين دســت آدمها هستم؛ مردان و زناني
كه دنياي خودشــان را به قبل و بعد از خودشــان تقسيم
ميكنند .يعني نه اينكه بخواهند چنين كاري بكنند ،بلكه
سير طبيعي كار و بارشان بهگونهاي است كه عم ً
ال و بهصورت
طبيعي دست به چنين كاري ميزنند .اصال شما آيا ميتوانيد
صنعت و تكنيك تاكشــو در جهان را بدون حضور او تصور
كنيد؟ او يكپاي همه پروندههاي مطبوعاتي و رســانهاي
در باب تاكشوها بوده و هســت و خواهد بود .اصال چنين
پروندههايي بدون وجود او معنايــي ندارد .خب ،يك آدم از
دنيا چه ميخواهد؟ چقدر يك آدم بايد سعادتمند باشد كه
به چنين جايگاهي برسد ،نه؟
لري كينــگ از آن دســت آدمهايي بود كه هيــچ وقت به
واســطه بزرگي مهمانان خودش جا نخــورد .البته حق هم
داشــت؛ وقتي كه در بزرگترين رسانههاي جهان كار كني
و بزرگترين برند جهان در حوزه تاكشــو را ساخته باشی،
البد چنان اعتماد به نفســي هم خواهي داشت كه از حضور
كسي جا نخوري.
نكته بعدي درباره لري كينگ ،آن اســت كه چرا ما واقعا در
كشورمان ،امثال او را نداشته يا كم داريم؟ البته بيشتر اين
بحث به انحصاري بودن رسانه اصلي صدا و تصوير در كشور
ما بر ميگردد؛ يعني صداوســيما .اما بخش ديگر آن هم از
اينجا ناشي ميشود كه اساسا ما ،حتي اگر تاكشويي هم
راه مياندازيم ،بيشتر به چهرهها نظر داريم تا به استعدادها و
پديدهها .واقعا چند نفر از كساني كه تاكشوها را اجرا كرده
يا ميكنند ،به واســطه مهارتي كه در اين كار دارند انتخاب
ميشــوند؟ يا بازيگرند ،يا فوتباليســت يا هنرمند و ....ولي
هيچكدامشــان يك روزنامهنگار صوتي و تصويري نيستند؛
يا حتي يك روزنامهنگار مكتوب كه اساسا بلد است صحبت
كند و بلد اســت ســؤال كند و از اطالعاتش استفاده كند و
گفتوگو را در بياورد.
بله آقاي لري كينگ ،ما عاشق شــما هستيم و ممنونيم كه
به ما آموختي كه تاكشــو يعني چه و چگونــه بايد بود در
اين حــوزه و ممنونيم كه به ما
ياد دادي كه ميشود از هيچ
آمد و بزرگترين شد و باز هم
ممنونيم كــه به ما آموختي
كه رسانه ،ميتواند از همه
بزرگتر و مهمتر باشد؛ حتي
از رئيسجمهورها و هنرمندان
و خواننــدگان و آكتورها؛ چرا
كه كســي مثل لــري كينگ
را ميتواند پــرورش بدهد و
داشته باشد...

بسيار سفر بايد

فضاي مجازي

فواد بدري
روزنامهنگار

سيلي به مجري قانون

واكنشها به يك فيلم در فضاي مجازي
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فرزام شيرزادي

نويسنده و روزنامهنگار

درازگويي ماللآور ممنوع
يكي از مهمترين تكنيكها در داستاننويسي،
نوشتن گفتوگوهاي به جا و به سامان است.
هر نويســنده كاربلدي ،عالوه بر نگاه دقيق
گوش شــنوا هم داشــته
و نكتهســنج بايد ِ
باشد؛ شــنوا براي اينكه راحت از پس نوشتن
گفتوگوها برآيد.
شــايد گفتوگونويســي يــا همــان
«ديالوگنويسي» آسانترين كار بهنظر برسد،
اما وقتي داستان پيشميرود ،دشوارترين كار
همين گفتوگونويســي است ،چون وظايف
زيادي بر دوش گفتوگوست .مثال گاهي بايد
گفتوگوهايي را بنويســيد كه همزمان سه،
چهار يا پنج كار را با هم انجام بدهد.

بايد حرف شــخص را ،آنچــه را او فكر كرده،
آنچه را از ديگران مخفي كرده ،اســتنباط و
سوءبرداشــتهاي ديگران از حرفهاي او و
مواردي از اين دست را فقط از طريق گفتوگو
فاش كنيد .ضمن اينكه گفته او  -كســي كه
گفتوگويش را مينويســد  -بايد بهشكلي
موجز بيانگر جوهره شخصيت و كليت نگرش
خاص او باشد.
در رمان «اعتماد» اثر «آريــل دورفمن» كه
عبداهلل كوثــري آنرا به فارســي برگردانده،
بيش از 80درصد كتاب برپايه گفتوگوست.
آن هم گفتوگوي تلفني كه درست و باورپذير
نوشــتنش سخت دشــوار اســت .در چنين

گفتوگوهايــي بايد لحن هر يــك از طرفين
گفتوگو ،خشم ،شادي ،غضب ،شوربختي يا
حتي خوشبيني آنها را نشــان بدهيد .ضمن
اينكه نويسنده حق ندارد و نبايد بيش از نوشتن
گفتوگو در حاالت شخصيتها دخالت كند و
مثال بنويسد آقاي «م -ادريسي» با خنده گفت،
حس مســرت،
با عصبانيت گفت و ...بلكه غمِ ،
لحن ديالوگ
محنت يا هر ِ
حال ديگري بايد در ِ
باشد و اين حس با خواندن ديالوگ به خواننده
داستان منتقل شود.
حاال شــايد اين ســؤال به ذهــن بيايد كه
گفتوگو در داســتان بايد از كجــا به ذهن
نويسنده بيايد؟ گفتوگو برخاسته از آگاهي
و حافظه نويسنده است .شما بهمحض اينكه
برخي عبارات و جمالت را بشنويد ،ديگر هرگز
فراموششان نميكنيد .مثل انداختن دلو در
چاه است كه عموماً وقتي باال ميآيد پر از آب
است .موقع نوشتن داســتان انگار همهچيز
بهكار ميآيد؛ گفتهاي كه در اتوبوس يا مترو

ويترين

رويدادهاي فرهنگي و هنري
گوگل تسليم ناشران فرانسوي شد
گوگل اعالم كرد با ناشران فرانسوي
قــراردادي منعقد كرده اســت تا
بتواند از دادههاي آنالين منتشــر
شده توسط آنها استفاده كند.
به گزارشهاليــوود ريپورتر ،طبق
قرارداد گوگل با ناشــران فرانسوي
قرار اســت مطالــب و محتواهاي
آناليــن ناشــران فرانســوي مثل
كتابهاي چاپي بــا برخورداري از
حقوق مؤلفان آنها طبق كتابهاي
چاپي محاسبه شود .اين قرارداد كه
در نوع خود نخســتين بار در قاره
اروپا اتفاق ميافتد ،بعد از شكايت ناشران فرانسوي از گوگل صورت گرفت.
پيش از اين ناشران فرانسوي به دادگاههاي اين كشور شكايت كرده بودند كه گوگل از مطالب آنها بدون مجوز
استفاده ميكند.
حاال با استناد به قانون تصويب شده در كشور فرانسه ،گوگل بايد براي تمام جستوجوهاي خود در بين مطالب
آنالين ناشران اين كشور به آنها پول پرداخت كند .در ســالهاي گذشته ناشران بارها شكايتهاي متعددي
عليه گوگل مطرح كرده بودند.
پيش از اين دادگاهي در شهر پاريس گوگل را براي استفاده از محتواي ديجيتال روزنامهها و خبرگزاريهاي
فرانسوي محكوم كرده و اين موتور جســتوجو را مجبور به پرداخت جريمه كرده بود .يك گروه حمايت از
حقوق مصرفكنندگان در فرانسه مشغول تنظيم شكايتي عليه شركت گوگل است كه اين شركت را به نقض
قوانين مربوط به حفاظت از اطالعات اتحاديه اروپا متهم ميكند.

شــنيدهايد يا گفتوگويي را كه در جايي به
دقت به آن گوش كردهايد همان چيزي است
كه موقع نوشتن به ذهنتان ميآيد .بهعنوان
نكته آخــر اين را هم بگويم كــه گفتوگوها
ضمن كاركرد داشــتن و پيش بردن پيرنگ
و خط داستاني ،بايد باورپذير باشند .مثال اگر
شخصيتهاي داستان ما آد مهايي معمولي
هستند و بهظاهر مشــغول حرف زدن درباره
مباحث و مسائل پيشپاافتادهاند ،قرار نيست
جمالتي از ارسطو و ســقراط بگويند يا آينده
جهان را پيشبيني كنند.
هــر گفتوگويــي بايد متناســب بــا طراز
شــخصيتها ،موقعيــت اجتماعــي آنها و
كاركردي كه بايد در داســتان داشته باشند
نوشــته شــود .حتما بايــد از گفتوگوهاي
طوالني كه فقط وراجي محســوب ميشوند
پرهيز كرد؛ يعني همــان كه به آن ميگويند
اطنــاب ُممِــل؛ درازگويي و طويلنويســي
ماللآور.

لكه
رمان «لكه» نوشته ماني پارسا ،خاطرهنگاري
ِ
راوي از زندگي ســياوش شــباويز است كه
بهمــدت  2ســال از خدمتش در حراســت
هواپيماهاي پروا ِز خارجي گذشــته است .او
مأموري مخفياست؛ سرهنگ نيروي انتظامي
كه تغيير محل خدمت داده است و....
داســتان در  15فصل با زاويه ديد محدود به
ذهن سرهنگ شباويز ،زندگي در آسمان او را
روايت ميكند .قصه با نثري شيوا نوشته شده است و روند روايت
رمان بهصورتي است كه مطلقاً احســاس نميكنيد با متني فرمي يا بالغي
روبهرو هستيد.
فضاي كل كار با اينكه خيال محض است و ماني هم در ابتداي رمانش بر آن
تأكيد ميكند اما با توافق نانوشته خواننده و نويسنده بهدستآمدني است.
رمان نوعي هماوردي با كارهاي آپارتماني و واقع در فضاهاي داخلي است.
ماني با بازتوليد لحن كالسيك روايي كارهاي قصهگو و واقعهمحور ،متن را پر
از اشارههاي روانشناختي ،اجتماعي ،رفتاري و سياسي ميكند .رمان با تكيه
بر پرواز هواپيما ،به پرواز خيال دامن ميزند .با اينكه كل رمان بر خط روايي
زندگي شباويز استوار است اما پر از خردهروايتهايي است كه بعضيهاشان
داستان كوتاههاي درخشاني بهحســاب ميآيند .شخصيت استفان كه در
دهكدهاي مرزي در بلغارستان اســت و مدام به آن ارجاع بيدليل و بادليل
ميشود يكي از تكنيكهاي جالب اين رمان 160صفحهاي است.
انتشارات كتاب فانوس اين كتاب را با شمارگان 500نسخه ،به بهاي 32هزار
تومان منتشر كرده است.

طي چند روز گذشــته پخش فيلمي از يكي از نماينــدگان مجلس در توييتر و
كاربران فضاي مجازي در پي
اينستاگرام واكنشهاي بسيار زيادي را از ســوي
ِ
داشت .در اين فيلم سرباز پليس راهور از جفايي كه بر او از طرف نماينده مجلس
رفته و ســيلي كه خورده ســخن ميگويد .اين فيلم كوتاه به سرعت در فضاي
مجازي خبرساز ميشود.
ســيدمصطفي ميرســليم ،نماينده مجلس در اينباره توييت كــرد« :جريان
عنابستاني مشــكوك بهنظر ميرســد .هيأت نظارت بر رفتار نمايندگان بايد با
دقت رســيدگي كند ،مبادا در وراي اين جريان افــرادي ميخواهند مجلس را
بدنام كنند».
عباس عبدي ،روزنامهنگار و تحليلگر مسائل سياسي هم در توييتر نوشت «:چندي
پيش يك سرباز را بهدليل انجام وظيفهاش در مازندران كتك زدند .فوري سر و
ته ماجرا را بههم آوردند .ببينيم مــورد اخير را چه كارش خواهند كرد؟ اجباري
به سربازي بروي ،از حقوق خبري نباشد ،كتك هم بخوري؟ انتظار داريد فردا از
وطن دفاع كنند؟»
سيدمرتضي فاطمي از كاربران توييتر با اشــاره به سردار شهيد قاسم سليماني
نوشت« :يك سردار داشتيم كه ميگفت به من بگيد سرباز».
علي اعطا ،سخنگوي شوراي شــهر با نقل يك داستان از چرچيل به اين موضوع
واكنش نشان داد« :نقل است چرچيل در ميانه جنگ جهاني دوم با عجله از مسير
كوتاه اما ورودممنوع به جلسه مهمي ميرفت .افسري ماشين را متوقف و جريمه
كرد ،با اينكه ميدانست ماشين نخستوزير است .راننده ميگويد جريمه شديم
در بمباران مانديم و به جلسه نرسيديم .چرچيل ميگويد ،اما جنگ را ميبريم،
چون قانون حاكم است».
رامتين،يكي از كاربران در توييتر به خاطرهاي از شــهيد بروجردي ،معروف به
مسيح كردستان اشاره كرد و نوشت« :سربازي زد تو گوش فرماندهاش .فرمانده
ِ
آن طرف صورتش را برد جلو و گفت :دست ســنگيني داري پسر! يكي هم اين
طرف بزن و صورت سرباز را بوسيد! اسم آن فرمانده محمد بروجردي بود كه امروز
بايد جاي امثال عنابستاني نماينده مجلس بود .اما خب ...در جنگ شهيد شد!»
مينو خالقي ،فعال اجتماعي هم در اينســتاگرام نوشــت« :اينكه يك ســرباز
زحمتكش راهور ،جلوي بيقانوني و تردد نماينده مجلس از مسير ويژه را ميگيرد
و بابتش سيلي ميخورد ،يعني يك نماينده خود را فراي ملت ،فراي قانون و داراي
قدرتي مطلق و با پشــتوانه ميداند كه چنين بيمحابا هم ناسزا ميگويد و هم
سيلي ميزند .البته تا اينجاي كار سيلي را كه تكذيب کرده اند؛ حداقل در فيلم
عيان است كه در خط ويژه با دناپالس معروف ،مسير تردد مردم را بستهاند .واقعا
اين سرباز وظيفه با اين شرايط سخت دوره سربازي ،در كرونا و سرما و آلودگي
هوا ،كتك زدن دارد؟ نمايندگي ملت ،مسئوليتي بيشتر براي داشتن سعه صدر
مضاعف و احساس سراپا خدمت به مردم است نه طلبكاري از آنها و كتك زدن و
پرخاش به آنها .به كجا ميرويد؟»

تجسمی
همهچيز
از آن شب آغاز شد

فروش2.8ميليون دالري اثر پرويز تناولي
در حراج كريستيز دبي

حافظ روحاني �������������������������������������������������������������������������������
تصميم حراجخانه كريستيز براي تأسيس حراجخانهاي در دبي درماه
می سال (2006ارديبهشت سال  )1385در كمتر از 2سال شكل هنر
در منطقه خاورميانه را تغيير داد .چهارشنبه11 ،ارديبهشتماه سال
1387حراج هنر معاصر و مدرن بينالمللي در هتل جميره دبي برگزار
شد و خبر فروش مجسمهاي برنزي از مجموعه پرسپوليس پرويز تناولي
خيلي زود در تهران سروصدا به پا كرد .فروش اين اثر به مبلغ2.8ميليون
دالر كه 2.5ميليون دالر به جيب مالك اثر واريز ميكرد بسياري را به
سوي هنر تجسمي ايران جلب كرد .عالوه بر اين اثر ،در آن دوره حراج
كريستيز198اثر از هنر بينالمللي عرضه شده بود كه 75اثر سهم ايران

بود .مبلغ نهايي هنر ايران از اين دوره حراج معادل 11ميليون دالر بود.
پايه قيمت اين اثر بين 400تا 600هزار دالر بود كه بعد از اثري از رابرت
اينديانا دومين برآورد قيمت باالي حراج را داشت .بانك پاسارگاد بعدتر
تأييد كرد كه اين اثر را در حراج شركت داده بود كه از فروش2.8ميليون
دالرياش2.5 ،ميليون دالر بهدست آورده است و باقي 300هزار دالر
سهم حراجخانه از اين فروش است .اما فراتر از اين فروش ،تصور مبلغ
در گردش هنر ايران شكل هنر ايران را متحول كرد؛ تعداد گالريهاي
هنري به سرعت افزايش يافت و رؤياي ثروتمندشدن باعث شد كه در
طول يكدهه بعد شاهد سيطره اقتصاد بر هنر باشيم؛ اتفاقي كه از آن
شب اوايل ارديبهشت در هتل جميره دبي آغاز شد.
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عكس يادگاري نمايندگان هشتمين دوره مجلس شوراي اسالمي

ديدارايراني
باشبكههاياجتماعي
فيسبوك چطور محبوب شد و ناگهان هم
نامش در ذهن كاربران ايراني از بين رفت

محمد كرباسي ���������������������������������������
آشــنا شــدن كاربــران ايراني با
شبكههاي اجتماعي از هر بعدي كه به
آن نگاه شود تحولي بزرگ بهحساب
ميآيد؛ از فناوري اطالعات گرفته تا
سياست و اجتماع .در اين ميان نقش
فيسبوك بهعنوان نخستين پلتفرم
مهمي كه در ايران موردتوجه كاربران
قرار گرفت بسيار چشــمگير بوده
است .تا قبل از فيسبوك ارتباطات
اجتماعي ايرانيها در فضاي مجازي
به شبكههاي تحت داس موسوم به
بيبياس ،گروههاي چت ياهومسنجر
و شــايد اوركات محدود ميشــد.
شناخت و آمدن فيسبوك اما باعث
شــد تا در برههاي همه مثل مردم
كشــورهاي ديگر جهان مبهوت و
جذب اين شــبكه اجتماعي شوند.
تقريبا در ســال  86و  87بود كه سر
زدن به فيســبوك كمكم به يكي از
عادتهاي روزانه و حتي شبانهروزي
كاربران ايراني تبديل شــد .عالوه
بر ســرگرمي و ارتباط با دوستان،
فيســبوك تبديل به محفلي براي
خواندن اخبار و گزارشهايي شــده
بود كه از مســيرهاي رسمي و حتي
روزنامههاي كشور بهدست كاربران
نميرسيد.
بهتدريج فيسبوك تبديل به پيجها
و صفحههاي مختلفي براي افرادي با
عالقهمنديهاي گوناگون شد .خيلي
از كســاني كه آن زمان فيسبوك را
تجربه كردهاند خاطــره خوش پيدا
كردن دوســتان قديمي يا مهاجرت
كرده را در سوي ديگر دنيا به ياد دارند.
شبكههاي اجتماعي باعث شده بود
كه فاصله آدمها كمتر شود و هر كسي
سريعتر از حال ديگري خبردار شود،
هر چند گرو ههاي زيادي هم به اين
وضعيت در فضــاي مجازي معترض
بودند .شايد براي نسل جديد با تجربه
شبكههايی مثل اينستاگرام اكنون
هيجان اين تجربه قابلفهم نباشــد
اما تأثيرات فيسبوك در ايران باعث
شد كه از روز اول تا سال  1388اين
شبكه اجتماعي 2بار فيلتر و دوباره
آزاد شود.
اتفاقات سال  1388اما باعث شد كه
فيســبوك براي هميشه به فهرست
سايتهاي فيلترشــده اضافه شود.
فيلترينگ گســترده اين شــبكه
اجتماعي و آمدن پلتفر مهاي ديگر
بدون فيلتر باعث شــد تا برخالف
نقاط ديگر جهان فيسبوك بهصورت
ناگهاني جذابيت خود را براي كاربران

ايراني از دست بدهد .درحاليكه هنوز
ميلياردها نفر در جهان از فيسبوك
استفاده ميكنند اكنون كمتر كسي
را ميتــوان در ايران پيــدا كرد كه
بهصورت مرتب به اين شبكه اجتماعي
سر بزند.
در شــهريورماه  ،92غالمحســين
محسني اژهاي ،دادستان كل كشور،
از امكان رفع فيلتر فيسبوك خبر داد.
يك روز پس از آن محمدرضا آقاميري،
عضو كارگروه تعيين مصاديق محتواي
مجرمانــه از امكان رفع مشــروط
فيلترينگ فيسبوك به شرط تفكيك
محتواهاي مجرمانه از محتواي مفيد
توسط نرمافزار هوشمند فيلترينگ
يا الزام فيسبوك به تبعيت از قوانين
ايران گفت.
بهويژه آنكه در تحوالت موسوم به بهار
عربي يا بيداري اسالمي هم فيسبوك
نقش جدي داشت؛ ازجمله كاربران
تونسي و مصري بهشدت از اين شبكه
اجتماعي در اعتراضهاي اين كشور
استفاده ميكردند.
اين بار يك تحول مهم جهاني در شرف
وقوع بود .ناراضيهاي سراسر جهان
عرب بهزودي متوجه شدند كه انقالب
اينترنت ،توازن قدرت را به نفع آنها
بههم زده است.
چند سالي ميشــود كه فيسبوك
در رتبــه پرمخاطبترين شــبكه
اجتماعي دنيا قرار گرفتهاســت و
طبق جديدترين آمارگيري جهاني
كه در ســال  2019انجام شده ،تعداد
كاربران فيسبوك در دنيا بيش از .2
 3ميليارد نفر اعالم شده است .اين
در حالي است كه هنوز آماری جزئي از
تعداد كاربران فيسبوك در هر كشور
ارائه نشده است .وضعيت ايران نيز به
همين صورت است و بهطور رسمي
آماري درخصوص تعــداد كاربران
ايراني فيسبوك ارائه نشده است.
ســال  98درنظرســنجي مركــز
افكارسنجي دانشــجويان ايران در
مجموع  3 .2درصد از شركتكنندگان،
فيسبوك را بهعنوان شبكه اجتماعي
مورداســتفاده ذكر كردهبودند .البته
حدود 30درصد افــراد نيز گفتند كه
از هيچ شــبكه مجاز يای استفاده
نميكنند.
درصورتي كــه جمعيت كشــور
80ميليون نفر باشــد و  3 .2درصد
از آنها از فيســبوك استفاده كنند،
ميتوان اينطور نتيجــه گرفت كه
حدود  8 .1ميليون از ايرانيان هنوز
عضو فيســبوك بوده و از اين شبكه
اجتماعي استفاده ميكنند.

عليرضا احمدي�������������������������������������
فضاي سياسي ايران در آغاز سال،1387
همچنان تحتالشعاع انتخابات هشتمين
دوره مجلس شوراي اسالمي قرارداشت
كه در24اســفند1386برگزار و دور دوم
آن به ســال جديد موكول شد؛ انتخابات
در شرايطي برگزار ميشــد كه ايران در
فضاي بينالمللي بهشدت تحتفشار قرار
گرفتهبود و قطعنامههاي شوراي امنيت
عليه برنامه هســتهاي ايران يكي پس از
ديگري صادر ميشد و شــرايط سختي
را براي كشــور رقم ميزد .در شــرايطي
كه احساس ميشــد با افزايش فشارهاي
جهاني ميزان مشاركت مردم در انتخابات
كاهش مييابد ،اما درنهايت شمارش آراء
مشخص كرد درصد مشاركت از 51درصد
در انتخابــات مجلس هفتم بــه بيشاز
55درصد رسيدهاست.
دراين انتخابــات هم احــراز صالحيت
كانديداهاي نمايندگي مجلس ،هرچند
كمتر از گذشــته با حاشــيههايي همراه
بود ،اما نهايتا از ميان حدود 7هزار نفري
كه ثبتنام كــرده بودند4 ،هزارو500نفر
تأييدصالحيــت و وارد كارزار انتخاباتي
شــدند؛ كارزاري كــه محلي شــد براي
صفآرايي 2جريان اصلي سياسي كشور
كه هركدام بــا 2فهرســت در انتخابات
شــركت كردند .در ميــان اصولگرايان
2فهرســت ميانداري ميكردند؛ «جبهه
متحــد اصولگرايان» و «ائتــاف فراگير
اصولگرايان (جمعيت آبادگران جهادي)».
جبهه متحد محصول رايزنيهاي گسترده
براي ائتالف در ميان اصولگرايان بود كه
پس از انتخابات ســومين دوره شوراهاي
شهر و روســتا و با محوريت دولت شكل
گرفت و 3ضلع داشــت« :جبهه پيروان
خط امام و رهبري»« ،جمعيت ايثارگران
انقالب اسالمي» و «ائتالف رايحه خوش

خدمــت (حاميان احمدينــژاد و دولت
او كه پيشتر در انتخابات شــوراي سوم
توانسته بودند كرسيهاي قابلتوجهي را
در سراسركشور بهخود اختصاص دهند)».
اصالحطلبــان هــم اگرچــه نااميدانه و
گاليهمند از رد صالحيــت كانديداهاي
خود ،اما با 2فهرست در انتخابات حضور
يافتند؛ «ائتالف اصالحطلبان» و «حزب
اعتماد ملي» .اعتمادملي حزب نوپديدي
بود به دبيركلي «مهدي كروبي» كه پس از
شكست وي در انتخابات رياستجمهوري
سال1384و استعفاي او از دبيركلي مجمع
روحانيون مبارز تشكيل شد ،اما نخستين
حضور جدي آنــان در انتخابات چندان
خوشيمن نبــود و اصالحطلبان بازهم
نتوانســتند اكثريت را تشكيل دهند و به
اقليت ضعيف بسنده كردند.
در مرحله نخســت انتخابــات مجلس
هشــتم كــه در آخريــن روزهــاي
زمستان1386برگزار شد ،از 205كرسي
موردتأييد شوراي نگهبان (آراي 3حوزه
انتخابيــه باطــل شــد) 29اصالحطلب
(معادل 14درصد)153 ،اصولگرا(معادل
74/5درصــد) و 23كانديداي مســتقل
(معــادل 11/5درصــد) ،بــه مجلــس
هشــتم راهيافتند .در مرحلــه دوم هم
كــه در 6ارديبهشت1387برگزارشــد،
18اصالحطلــب (معادل21/5درصــد)،
46اصولگــرا (معادل 57درصــد) و
18كانديداي مستقل (معادل21/5درصد)
به پيروزي رسيدند و در 7خرداد1378كار
خود را آغاز كردند.
تركيب مجلس هشــتم از اكثريت مطلق
اصولگرايان تشــكيل شــده بــود كه با
احتساب مســتقلهاي متمايل به آنان،
حدود 217كرســي ،معــادل 75درصد
كرســيهاي مجلس را تصاحب كردند و
اصالحطلبان نيز با حدود 58نماينده ،بر
25درصد كرســيهاي اين مجلس تكيه

زدند .چند روز بعد هــم در12خردادماه
«علي الريجاني» كــه از قم وارد مجلس
شده بود ،با كسب 237رأي نمايندگان،
بهعنوان رئيس دائم سال نخست مجلس
هشتم انتخاب شد و ابوترابي و باهنر نيز
نواب رئيس اول و دوم شدند.
اما در بهار1387تنهــا انتخابات مجلس
هشــتم نبود كه فضاي سياســي كشور
را معطــوف خــود كــرد ،در شــامگاه
24فروردينماه و در روزهايي كه تب دور
دوم انتخابات ميان جريانهاي سياسي
باال بود ،همه نگاهها متوجه شيراز شد؛ در
جلسه هفتگي «كانون رهپويان وصال»
در اين شهر بمبي منفجر شــد كه بر اثر
آن 14نفر به شــهادت رسيدند و بيش از
200نفر نيز مجروح شــدند .مسئوليت
اين انفجار از ســوي گــروه ضدانقالب
تندر (انجمن پادشــاهي) پذيرفته شــد
و شناسايي و دســتگيري عوامل آن در
دستوركار دستگاههاي اطالعاتي كشور
قرارگرفت كه به دســتگيري تعدادي از
آنها انجاميد .در نهايــت 3نفر از متهمان
اصلي ايــن انفجار به نامهاي «محســن
اسالميان»« ،علياصغر پشتر» و «روزبه
يحييزاده» بــه اعدام محكوم شــدند و
يك نفر ديگــر از عوامل به نام «مجيد» با
خوردن سيانور خودكشي كرد.
فعاليتهــاي گســترده اطالعاتــي
بــراي شناســايي عوامــل نفــوذي
ضدانقــاب در كشــور در طــول
سال1387دستاوردهاي مهمتري
هم داشــت كه شناســايي چند
شبكه جاسوسي موساد از جمله
آنهاســت .در مهرماه «علي اكبر
سيادت» جاسوس موساد ،زماني
كه قصد داشت به همراه همسرش
از كشــور خارج شــود ،از سوي
نيروهاي اطالعاتي كشور دستگير
شــد .او در ســال1383جذب

موساد شده بود و درقبال دريافت 60هزار
دالر ،اطالعات طبقهبندي شده كشور را
به رژيم صهيونيستي منتقل ميكرد كه
نهايتا به اعدام محكوم شد .در آبانماه نيز
فردي به نام «علي اشتري» كه متخصص
تجهيزات فني و الكترونيــك بود و براي
موساد جاسوســي ميكرد ،دستگير شد.
5آذرماه هم دادســتان عمومي و انقالب
تهران از دســتگيري اعضاي يك شبكه
جاسوسي ديگر موســاد خبرداد .اعضاي
اين تيم جاسوســي پــس از جمعآوري
اطالعات با لپتاپي مجهز ،آنها را از طريق
تجهيزات ماهوارهاي براي افسران موساد
ارسال ميكردند .در آذرماه همچنين يك
گروه 4نفره تروريســتي مرتبط با موساد
در كردســتان عراق شناسايي و دستگير
شدند.
درسال1387و با وجود استمرار فشارهاي
جهاني عليه پرونده هستهاي ايران ،شاهد
اعالم خبرهاي مهمي در يكــي ديگر از
حوزههاي حساســيتزا بــراي غربيها،
يعنــي صنايع موشــكي كشــور بوديم؛
موشــكهاي بالستيك «ســجيل »1و
«شهاب »3آزمايش شدند .در 19تيرماه
نسل جديد موشــك بالستيك شهاب3با
بــرد 2هزاركيلومتر و بــه وزن يك تن با
موفقيت آزمايش شــد .اين نخســتين
موشك بالستيك ميانبرد ايران محسوب
ميشــد كه دقتش در اصابت به اهداف
تعيين شــده ارتقا يافتهبود .بهدنبال آن
در آبانماه نيز نخستين موشك زمين به
زمين دوربرد دو مرحلهاي ايران با سوخت
جامد و با نام «ســجيل» رونمايي شــد.
اين موشك بردبلند بالســتيك 2هزار تا
2هزارو500كيلومتر بردعملياتي داشت
و «دقت باال در اصابت به اهداف»« ،زمان
بسيار كوتاه آمادهسازي سامانه پرتاب»،
«النچر متحرك» و «شتاب بسيار باال» از
مهمترين ويژگيهايش بهحساب ميآمد.

احقاقحق

«علي مطهري» 7 ،خرداد ،1387
نماینده مجلس شــوراي اسالمي
شد
حميدرضا محمدي ����������������������
آقازاده اســت؛ پدرش واقعا آقا
بود و اســتاد ،در فقه و فلسفه .او
را حركتدهنده شــوراي انقالب
ميدانســتند و تنها رجل پس از
انقالب هم بود كه امام در سوگش
گريست.
«علي مطهــري» كه 12ســال،
نمايندگي مردم تهران در مجلس
شوراي اسالمي را تجربه كرد ،براي
نخستينبار،درتاريخنظامجمهوري
اســامي ،با ابرام و اصرار بسيار ،از
يكيازحقوققانونيمجلس،ناظربه
اصل88قانوناساسياستفادهكرده
و توانست آن را به كرسي بنشاند:
«در هر مورد كه حداقل يكچهارم
كل نمايندگان مجلس شــوراي
اسالمي از رئيسجمهور و يا هر يك
از نمايندگان از وزير مسئول ،درباره
يكي از وظايف آنان ســؤال كنند،
رئيسجمهور يا وزير موظف است
در مجلس حاضر شــود و به سؤال
جواب دهد و اين جــواب نبايد در
مورد رئيسجمهور بيش از يكماه و
در مورد وزير بيش از 10روز به تأخير
افتد مگر با عذر موجه به تشخيص
مجلس شوراي اسالمي».
او در رأس ســؤالكنندگان بود.
ســؤال اگرچه در 5تيــر ،1390
اعالم وصول شد و يكصد نماينده،
ذيل آنرا امضــا كردند اما ماجرا
آنقدر كشوقــوس پيدا كرد كه
بــا كناركشــيدن 21نماينده، ،
سرانجام در 24اسفند همانسال
سؤال از رئيسجمهور اجرايي شد.
نمايندگان و مطهري به نمايندگي
از آنان ،در متن ســؤال خود ،كه
در 16بهمن ،منتشــر شده بود،
10سؤال را برشمردند .از جمله آنكه
«مجلس در رأس امور نيست» كه
محمود احمدينــژاد گفته بود به
چالش كشــيدند و يا در پرسشي
ديگر ،ضرورت عزل وزير خارجه
در سنگال مطرح شد كه سببساز
«تحقير شــخصيت ايشــان» و
همچنين «آسيب به نظام جمهوري
اســامي ايران در سطح جهان»
شــد و البته «ترويج مكتب ايران
بهجاي مكتب اسالم» موردسؤال
قرارگرفت كــه «ضديت با مباني
انقالب اسالمي» داشت.
پس از اين اتفاق تاريخي ،مطهري،
عمليكردن اين اصل قانون اساسي
را «نشــانه اقتدار مجلس و وجود
مردمساالري در ايران» دانست كه
منجر به شكستن «تابوي سؤال از
رئيسجمهور» شد.

چهرهاول
بار ديگر نويسندهاي
كه دوست ميداشتيم
نادر ابراهيمي در شانزدهم
خرداد از دنيا رفت

محمد مقدسي ������������������������������������������������������������������������
نادر ابراهيمي بيش از هر چيز داستاننويس بود؛ داستاننويسي پركار
و خستگيناپذير كه هيچچيز مانع پيش رفتن او نميشد .ابراهيمي
ذهني لطيف و آرماني داشــت ،آرمانگرايانه زيســت و نوشت .او كه
نوشتن را از نوجواني و پانزدهسالگي آغاز كرده بود ،وقتي كتاب اولش
«خان هاي براي شب» چاپ شد ،در زندان بود .در زندان بود كه جدي
خواند و آموخت؛ تجربه زندان اثرش را در رمان كوتاه «بار ديگر شهري
كه دوست ميداشتم» نشان داد .شهروندان دنياي آرماني نادر ابراهيمي
تنها آدمبزرگها نبودند ،براي همين در سالهاي دهه ،1350عالوه بر

نوشتن براي بزرگساالن نوشتن براي كودكان و نوجوانان را هم آغاز
كرد و به همراه همسرش ،فرزانه منصوري و ياري انتشارات اميركبير
مؤسسه مطالعاتي «همگام با كودكان و نوجوانان» را تأسيس كرد .در
همان سالها ابراهيمي براي آثارش جايزه شوراي كتاب كودك و كانون
پرورش فكري كودكان و نوجوانان را برد .از يك زماني به بعد ،حرفهاي
نادر در كتابها نميگنجيدند؛ او از همان سالها فيلمنامهنويسي را هم
شروع كرد و خودش فيلم ساخت .مجموعه «سفرهاي دور و دراز هامي
و كامي» و «آتش بدون دود» حاصل اين دوران بود .قصه آتش بدون
دود در سالهاي بعد گسترش پيدا كرد و حاصلش در ابتداي دهه1370

صادقانه و آرمانگرايانه زندگي ميكرد و مينوشت .نگاه كمالگرايانهاي
كه در نثر و زبان داســتانهاي ابراهيمي بود آنهــا را به نمونه اعالي
پاكيزهنويســي تبديل كرده بود .ابراهيمي مستمر و طوالني نوشت؛
يكي از آخرين آثارش رمان «يك عاشــقانه آرام» كه در سال1374
نخستينبار منتشر شد ،با60چاپ يكي از پرفروشترين و ماندگارترين
آثار ادبيات داستاني ماست .او هر چند محبوب روشنفكران و منتقدان
نبود ،اما راهش را به ميان دلها و ذهنهاي مردمش خوب باز كرد .اگر
باور داشته باشيم كه نويسنده به خوانده شدن و زيستن در جهان متن
زند ه است ،نادر ابراهيمي از زندهترين نويسندههاي روزگار ماست.

رمان هفتجلدي آتش بدون دود شد .وقتي سالهاي انقالب و جنگ از
راه رسيد ،ابراهيمي برخالف بسياري از همنسالنش وارد عرصه خالقيت
شد و براي حوزه هنري كالسهاي داستاننويسي و فيلمنامهنويسي
برگزار كرد و حتي همراه شاگردانش ،ابراهيمحاتميكيا و كمال تبريزي
در جبهه جنوب حاضر شد .حاصل اين دوران ادبي او كتاب دو جلدي
او با نام «ســه ديدار با مردي كه از فراسوي باور ما ميآمد» ،روايتي از
ديدار خيالي ابراهيمي با امام خميني و كتاب يادداشتهايش از سفر
به جبهه جنوب با نام «با سرودخوان جنگ در خطه نام و ننگ» بود.
نادر ابراهيمي هيچگاه در پي محبوبيت براي دسته و گروه خاصي نبود.
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اقتصاد

سالپربارانرژي

مجتمع پتروشيمي جم افتتاح شد

عليرضا احمدي ������������������������������������������������������������������������������������������������������
1387سال پرباري براي اقتصاد ايران در حوزه انرژي بود .در پاييز مجموعه نيروگاه
بادي بينالود در استان خراسانرضوي 19مهرماه به بهرهبرداري رسيد .اين نيروگاه
با هزينهاي درحــدود 280ميليارد ريال باهــدف تامين برق با اســتفاده از انرژي
تجديدپذير باد و جلوگيري از آلودگي محيطزيست در زميني به مساحت 37هكتار
و در محدوده منطقه بينالود بنا شد .همچنين پااليشگاه فازهاي 7 ،6و  8ميدان گازي
پازسجنوبي كه عمليات توسعه آن از بهمنماه  1382ازسوي كنسرسيومي متشكل
از شركتهاي ايراني و 3شركت از ژاپن و كرهجنوبي آغاز شده بود ،در مهرماه1387
به بهرهبرداري رسيد.
كشف ميادين نفتي و گازي جديد هم از اخبار اقتصادي مهم سال 1387بود .ميدان
نفتي اروند از اليه فهليان دراين سال كشف شد .حجم نفت درجاي اين ميدان نفتي
در حدود يك ميليارد بشكه برآورد ميشد كه با حصول ضريب بازيافت 15درصدي،
ميزان نفت خام تجمعي قابل برداشت آن به 150ميليون بشكه ميرسيد .اين ميدان
همچنين داراي بيش از 14ميليارد مترمكعب گازخشك و 55ميليون بشكه ميعانات
گازي در مخزن خود بود .ميدان نفتي باالرود هم كه در شمال استان خوزستان و در
محدوده شهرستان انديمشك قرار گرفته بود ،در سال 1387كشف شد .در آن زمان
پيشبيني ميشــد اين ميدان نفتي بيش از يك ميليارد و 101ميليون بشكه نفت
خام2 ،تريليون فوت مكعب گازطبيعي و 91ميليون بشكه ميعانات گازي را در خود

فکاهی

سالسو ِ
گ
كاريكاتور
شروان اميرزاده ����������������������������������������������������������������������

اردشير محصص 18مهر  1387در غربت از دنيا رفت .جواد عليزاده در
مجله طنز و كاريكاتور يادداشتي به ياد او نوشت ،با اين عنوان« :اردشير
خودكشي نكرد ،خودكشي كرد».

قاتلدوچرخهسوار

حوادث

اين قاتل سريالي در طول 4سال16 ،نفر را بيرحمانه به قتل رساند

جواد عزيزي ����������������������������������������������������������
فريد بغالني را به دو دليل بايد منفورترين قاتل سريالي
ايران ناميد .نخست اينكه بيشــتر قربانيانش دختران
خردســالي بودند كه بيخبر از همه جا و كامال ناگهاني
هدف حمله او قرار گرفتند و با ضربات ميله آهني كه به
سرشان وارد شده بود به قتل رســيدند و دوم ،بازداشت
افرادي بيگناه بهخاطر قتلهايي كه او مرتكب شده بود
اما در وهله اول بهنظر ميرسيد كه جنايتهايي هستند
خانوادگي .اين قاتل بيرحم كــه 15زن و دختر و يك
پسربچه را به قتل رسانده بود ،جنايتهايش را از سال 83
شروع كرد اما 4سال طول كشيد تا اينكه معلوم شد زنان
و دختراني كه در آبادان و منطقه بهمنشير كشته شدهاند،
قرباني جنايت خانوادگي يا انتقامجويي فاميلي نشدهاند،
بلكه توسط يك قاتل سريالي به قتل رسيدهاند.
بدون شك نقطه عطف اين پرونده سال 87و زماني بود كه
3قتل پاياني فريد رقم خورد و بررسي اين 3قتل فرضيه
قتلهاي سريالي را پيش روي پليس قرار داد.
14فروردينماه  ،1387بهدنبال گم شدن زني 58ساله به
توجو براي پيدا كردن او شروع شد تا اينكه
نام كامله ،جس 
يك روز بعد جسد برهنه اين زن در جوي آبي در آبادان
پيدا شد .كامله بر اثر ضربات هولناكي كه به سرش وارد
شده بود كشته شده بود.
24روز بعد از اين جنايت ،دختربچه هشتســالهای به
نام فاطمه زماني كه مقابل خانهشان در شهرك مرواريد
بازي ميكرد ،ربوده شــد و يك روز بعد جسد برهنهاش
درحاليكه خاكمالي شــده بود ،پيدا شد .علت مرگ او
نيز وارد شدن ضربات جسم سنگين به سر گزارش شد.
حدود 50روز بعد از اين اتفاق ،دختري یازدهساله به نام
خديجه در كوي وليعصر آبادان به قتل رسيد و معلوم شد
كه او نيز هنگام بازي در مقابل خانهشــان ناپديد شده و

نگارخانه

نرخ

همشهری

كمي بعد جسدش در نزديكي نهر آب پيدا شده بود .آثار
وارد آمدن ضربات جسمي شبيه به لوله آهني روي سر اين
دختر هم مشاهده ميشد و از همان زمان بود كه فرضيه
قتلهاي سريالي در دادستاني آبادان شكل گرفت و كميته
ويژهاي از كارآگاهان و بازپرسان جنايي براي رازگشايي
اين جنايتها تشكيل شد.
26شهريورماه همان سال نخســتين سرنخ پيش روي
كميته ويژه قرار گرفت .مأموران پليس آن روز باخبر شدند
كه زن 33سالهای به نام فوزيه در منطقه بهمنشير هدف
حمله مردي قرار گرفته و با ضربات چاقو مجروح شده اما
جان سالم به در برده و در بيمارستان بستري است.
كارآگاهان با حضور در بيمارســتان و با كمك فوزيه به
چهرهنگاري مهاجم پرداختند و از آنجا كه احتمال ميرفت
وي سابقهدار باشــد ،تصوير چهرهنگاري شده مهاجم با
تصوير90نفر از مجرمان سابقهدار كه در سالهاي گذشته
به اتهام حمله به زنان و دختران يا آزار آنها دستگير شده
بودند ،مطابقت داده شد .هر چند تصاوير89نفر از مجرمان
هيچ شباهتي با تصوير چهرهنگاري شده نداشت اما يكي
از آنها شبيه هماني بود كه فوزيه ترسيم كرده بود؛ مرد
چهلسالهاي به نام فريد بغالني كه در سال 74بهخاطر
حمله به زنان بازداشت شده و 5ســالي در زندان به سر
برده و پس از آن آزاد شده بود .اين مرد دستگير شد و هر
چند همه تالشش را كرد كه خود را بيگناه جلوه دهد اما
در نهايت قفل سكوت را شكست و عالوه بر 3قتلي كه در
سال 87مرتكب شده بود ،به 13قتل ديگر بين سالهاي
 83تا  87نيز اعتراف كــرد .جناياتي كه بهگفته مقامات
قضايي آبادان ،از آنجا كه شــباهت زيــادي به قتلهاي
خانوادگي داشــتند ،حتي باعث شــده بودند كه افراد
بيگناهي بهعنوان مظنون بازداشت شوند كه در نهايت با
اثبات بيگناهيشان آزاد شدند .فريد در جريان جلسات

جماعت
خوابزده
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احمد مرشدلو خيلي زود مسير پيشرفت حرفهاي را طي كرد .بعد از نخستين نمايشگاه
انفرادياش در اول دهه 1380در گالري طراحان آزاد ،در طول دهه 1380نامش بهسرعت
بر ســر زبانها افتاد و آثارش بعدتر به مجموعههاي مشهور و همچنين حراجيهاي آثار
هنري راه يافت .او كه در ابتدا پيكرههاي مسخشدهاش را با رنگهاي بيفام نقاشي ميكرد
بهتدريج رنگ را كنار گذاشت و كارش را با خودكار ادامه داد و چندين مجموعه را با خودكار
خلق كرد .رويكرد او به مسایل اجتماعي در كنار تكنيك منحصر به فردش در به شهرت
رسيدنش اهميت فراوان داشت .اين اثر از مجموعه خواب در ميانه دهه 1380خلق شدهاند،
زماني كه مرشدلو با نگاهي به وضعيت اجتماعي پيكرههايي را در حالت خواب نقاشي كرد.
مجموعه خواب به يكي از موفقترين مجموعههاي كاري احمد مرشدلو تبديل شد و بعدتر
با استقبال خريداران آثار هنري هم مواجه شد.

نگاهي به آمارهاي اقتصادي سال 1387

شاخصهاي ساالنه

سال 1387

رشد اقتصادي

 0.83درصد

 -7.01واحد

تورم

 25.4درصد

 6.9واحد

شاخص كل سهام

7966.5

 21.0درصد

واردات

 53,368ميليارد تومان

 19درصد

صادرات غير نفتي

 17,465ميليارد تومان

 23درصد

دالر آمريكا

 967تومان

 3.3درصد

سكه طال (تمام)

 231,649تومان

 5درصد

حداقل دستمزد

 219,600تومان

 20درصد

متوسط قيمت

قيمت آپارتمان قيمت آپارتمان قيمت اجارهبهاي
در شهرهاي منتخب در تهران آپارتمان در تهران
612,700

1,778,100

7,131

قم
852,600

منطقه 1
4,217,900

منطقه 3
11,355

اروميه
369,100

منطقه 20
1,078,500

منطقه 19
4,608

اردبيل
45
بجنورد
17

منطقه 22
48
منطقه 7
3

منطقه 20
43

درصد تغيير نسبت به سال قبل

7

درصد تغيير نسبت به سال قبل

78

درصد تغيير نسبت به سال قبل

23

باالترين متوسط قيمت
(شهر يا منطقه)
كمترين متوسط قيمت
(شهر يا منطقه)
بيشترين درصد رشد
(شهر يا منطقه)
كمترين درصد رشد
(شهر يا منطقه)

برج ميالد افتتاح شد

يكي از ويژگيهاي برج ميالد اين اســت كه از باالي آن ميتوان بهخوبي ديد ،مردم
شــهر درون چه هواي آلودهاي زندگي ميكنند .در 16مهر سال  1387فاز اول برج
ميالد كه مراحل ساخت آن از سال 1376شروع شــده بود ،به پايان رسيد .شهردار
تهران در مراسم افتتاح آن كه در سالن همايشهاي برج برگزار شد ،گفت كه اين برج
با ارتفاع 435متر (از نوك سازه فلزي تا زمين) چهارمين برج بلند دنياست .مديرعامل
شركت يادمان سازه هم تحريمها ،پيچيدگي فني و نياز به مصالح استاندارد واتفاقاتي
مانند سرماي شديد سال گذشته را دليل كندي اجراي پروژه بيان كرد .اين مراسم با
حضور انبوه خبرنگاران و بهصورت مستقيم از تلويزيون پخش شد .شايع بود كه برج
ميالد در هنگام طراحي و براساس برنامه ساخت بايد رتبه برتري را در ميان برجهاي
بلند جهان يا منطقه بهدست ميآورد اما طوالني شدن عمليات عمراني باعث شده
است كه برجهاي ديگر در اين رقابت از ميالد جلو بزنند .از اين سال به بعد تصوير برج
ميالد بهعنوان نمادي از تهران مدرن مورد استفاده قرار گرفت .درصورت پاك بودن
هوا ،اين برج از نقاط مختلف شهر قابل مشاهده است .درست در همين روز مديرعامل
شركت كنترل كيفيت هواي تهران اعالم كرد كه در 6ماه ابتداي سال گذشته ،تنها
3روز هواي ناسالم داشتيم اما اين عدد در سال  87به 43روز افزايش پيدا كرده است.
طرح كاهش آلودگي هوا كه در سال  79تصويب و در سال  83بازنگري شده بود در
عمل تأثيري در كم كردن آلودگي نداشــت و گازوئيل مورد استفاده در اتوبوسها
10برابر اســتاندارد جهاني گوگرد داشــت .حتي اتوبوسهاي جديد شهرداري كه

سریال

18

30

25

21
9

17

منطقه 15
2

استاندارد يورو  3داشتند بهدليل سوزاندن گازوئيل پرگوگرد ،باعث آلودگي بيشتر
هوا ميشدند .در اين سال دياكسيد گوگرد ،دياكسيد نيتروژن و ذرات معلق هوا
سنجش ميشــد اما بعضي آاليندههاي ديگر اندازهگيري نميشد .روز 19آبان نيز
پرديس سينمايي ملت در جنوب پارك ملت و مجاور بزرگراه نيايش بهدست عزتاهلل
انتظامي ،بازيگر پيشكسوت افتتاح شد .اين ســاختمان كه روي زميني با مساحت
6هزار مترمربع ساخته شده است و 4سال 
ن با ظرفيت حدود 300نفر دارد در سالهاي
بعد محل برگزاري رويدادهاي ســينمايي مانند جشــنوارههاي فيلم شد .برخالف
سازههاي بزرگ روي زمين ،پروژههاي زير زمين بهكندي پيش ميرفت 21 .آبان 87
در جلسه شوراي شهر از روند ساخت فاضالب تهران انتقاد شد كه بعد از 14سال تنها
25درصد پيشرفت كرده است و درحاليكه 98درصد شهر زير پوشش آبرساني قرار
دارد فقط در 18درصد آن شبكه فاضالب قابل استفاده است.

سایهسیاهگناه

بيگناهان؛ درام پرتعليق آقاي منتقد

محمدمسعود احدی �����������������������������������������������������������������������������������������
«اولين شب آرامش» به كارگرداني احمد اميني كه در سال  1385به روي آنتن رفت،
يكي از مجموعههاي پربيننده دهه  80بود كه داستاني پرتعليق را در بستري اجتماعي
روايت ميكرد .احمد اميني و سعيد شاهســواري (نويسنده) با تجربهاي كه از ساخت
يگناهان» رفتند .اين مجموعه
اين سريال بهدست آورده بودند ،به سراغ ســاخت «ب 
24قسمتي كه در سال 1387از شبكه سوم سيما پخش شد ،به روايت داستان سه دوست
قديمي ميپردازد كه سالها قبل در جريان يك دزدي ،با يكديگر به اختالف خوردهاند
و پس از آنكه دوباره همديگر را پيدا ميكنند ،ميبينند كه دست سرنوشت هركدام را
ت متفاوتي قرار داده است .تقاص گناهان اين سه دوست ،گويي تمامي ندارد و
در موقعي 
فرزندان آنها هم هريك بهنوعي درگير گذشته پدرانشان شدهاند .اميني كه سالهاست
بهعنوان منتقد سينمايي با مجله فيلم همكاري دارد ،با بيگناهان مهارت خود را در ايجاد
ريتم و تعليق اثبات كرد و سريالي را به مخاطب عرضه داشت كه متفاوت از سريالهاي
درام آن زمان تلويزيون بود .امير آقايي ،مهدي پاكدل و پرويز پورحسيني ازجمله بازيگران
اصلي اين مجموعه هستند كه در نخستين شب آرامش هم با اميني همكاري داشتند.
نكته جالب درباره بيگناهان ،حضور بازيگراني چون داريوش فرهنگ ،مسعود كرامتي،

فروش افسانهاي نفت ،بزرگترين مانع بر سر جهش تورم بود و گرنه سياستهاي
علي عمادي
دولت وقت شــرايط را براي آن رقم ميزد .با وجود اين فروش استثنایي ،برخالف رويه چند سال قبل
رشد اقتصادي نزول داشت و شاخص بورس نيز افت شديدي را تجربه كرد .قيمت مسكن نيز با شيبي
آهستهتر به افزايش خود در اين سال ادامه داد .گراني اقالم خوراكي ميزان مصرف ساالنه همه اين نوع

فروشنفت؛مانعافزايشجهشتورم
تغييرات

خراشآسمان

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

محاكمه ،انگيزهاش از ارتكاب ايــن جنايتها را چنين
توضيح داد« :من از زنها نفرت داشتم و اين تأثيري بود
كه پدربزرگم روي من گذاشته بود ،او بارها چندين زن
را پيش من به بادكتك گرفته بود و من هم بدون اينكه
مقتوالن را بشناسم به محض اينكه زن يا دختري را تنها
در محلي خلوت ميديديم ،به او حمله میکردم و با ضربات
ميله آهني كه هميشه همراهم بود ،به قتل ميرساندم.
پس از آن اگر طال همراهشــان بود ســرقت ميكردم و
جسدها را برهنه میکردم و در نهر ميانداختم يا اينكه
آنها را خاكمالي كرده و در محلي خلوت رها ميكردم».
او همچنين در بخش ديگــري از اعترافاتش گفت« :در
خانه كه بودم اين حس به من دســت ميداد كه بايد از
خانه بيرون بروم و قتلي انجام دهم .پس سوار دوچرخهام
ميشدم و كوچه پسكوچه بهدنبال سوژه ميگشتم و تا
قتلي مرتكب نميشدم ،روحم آرام نميگرفت».
فريد بغالني در نهايت از سوي دادگاه به اعدام محكوم و
اين حكم 2سال بعد از دســتگيرياش در زندان كارون
اهواز اجرا شد.

وضعيت مسكن در سال 87
(قيمت هرمترمربع به تومان)

ذخيره كرده باشد.
مجتمع پتروشــيمي جم نيز بهعنــوان بزرگتريــن توليدكننده الفيــن جهان در
بيستويكمين روز بهمنماه بهصورت رســمي افتتاح شد .اين مجتمع پتروشيمي
كه در اواخر سال 1386به بهرهبرداري تجاري رســيده بود ،با ظرفيت اسمي توليد
يكميليون و 321هزارتن اتيلن و 306هزارتن پروپيلن در سال ،از منحصربه فردترين
مجتمعهاي پتروشيمي در ايران و غرب آسيا محسوب ميشد.
اين طرح باهدف افزايش درآمد مالي كشور ،توســعه صادرات محصوالت پليمري
و افزايش سهم ايران در بازارهاي جهاني ،اســتفاده بهينه از منابع نفت و گاز كشور،
ارتقاي دانش فني و افزايش توان توليد داخل كشــور اجرا شده بود و گام مهمي در
صنعت پتروشيمي كشور بهحساب ميآمد .همچنين خط لوله تصفيهخانه و انتقال
آب از سد دوستي (واقع در مرز مشترك ايران و تركمنستان) به مشهد در 16بهمنماه
افتتاح شــد .اين خط لوله انتقال آب بهطول 182كيلومتــر و قطر 2هزار ميليمتر،
ظرفيت انتقال آب به ميزان 6مترمكعب در ثانيه را داشــت .ابالغ سياستهاي كلي
برنامه پنجم توسعه از اخبار مهم سال 1387بود كه جنبههاي اقتصادي برجستهاي
داشت .اين سياستهاي كلي در چارچوب سند چشــمانداز بیستساله كشور و با
رويكرد مبنايي پيشرفت و عدالت ،در نامهاي به تاريخ 21ديماه از سوي رهبر انقالب
به محمود احمدينژاد ابالغ شد .سياســتهاي كلي برنامه پنجم توسعه 45بند در
سرفصلهاي امور فرهنگي ،علمي و فناوري ،اجتماعي ،اقتصادي ،سياسي ،دفاعي و
امنيتي را شامل ميشد.

محمدعلي نجفي و همايون اسعديان بود كه خودشان كارگردان هستند .كارگرداناني كه
بهگفته اميني «حرفه اي بودند و بهخوبي ميدانستند كه در اينجا نقششان فقط بازيگر
است» .تصنيف «گريه را به مستي» با صداي عبدالوهاب شهيدي ،مكمل پايانبندي اين
سريال بود و به همافزايي حال و هواي محزون آن كمك زيادي كرد.

كاالها را با كاهش مواجه كرد .در اين سال ،در بين استانها تهران باالترين ميانگين هزينه و درآمد را
داشت (يك ميليون و 327هزار تومان هزينه و يك ميليون و 367هزارتومان درآمد ماهانه) .در اين سال
كمترين هزينه را استان لرستان (ماهانه 647هزار تومان) و كمترين درآمد را استان خراسان شمالي
(ماهانه 614هزار تومان) كسب كرد.

سال  1387درصد تغيير نسبت هزينههاي ماهانه برخي اقالم درصداز هزينه
درصد از
درآمد و هزينه ماهانه
خوراكي
خوراكي خانوار
هزينه كل (قيمت به تومان) به سال قبل
خانوارهاي منتخب
17.0
17.6
ميوههاي تازه
943,185
ميانگين كل درآمدهاي خانوارهاي منتخب
16.8
13.6
گوشت دام
962,045
100
ميانگين كل هزينههاي خانوار
21.5
11.8
برنج و غالت
318,426
33.1
مسكن ،آب  ،برق و سوخت
18.7
10.2
سبزيهاي تازه
228,960
23.8
هزينههاي خوراكي و آشاميدني
9.9
8.3
گوشت پرندگان
111,376
11.6
حمل و نقل
14.8
5.9
فرآوردههاي شير
71,855
7.5
كاالها و خدمات متفرقه
9.0
2.8
انواع شير
48,431
5.0
لوازم منزل و خدمات خانه
7.4
2.7
انواع نان
44,657
4.6
پوشاك و كفش
20.9
2.3
تخم پرندگان
43,407
4.5
درمان و بهداشت
15.3
2.3
خشكبار و آجيل
24,858
2.6
ارتباطات
10.9
2.2
روغنهاي نباتي
23,533
2.4
تفريح و امور فرهنگي
20.9
2.2
انواع ماهي
22,088
2.3
تحصيل
13.2
1.4
چاي ،قهوه و كاكائو
20,682
2.2
رستوران و هتل
16.5
1.3
حبوب
3,771
0.4
دخانيات
16.2
0.9
قند و شكر
729,313
75.8
ميانگين هزينههاي غير خوراكي

درصد تغيير نسبت
سال 1387
به سال قبل
(قيمت به تومان)
14.9
40,251
15.8
31,156
45.8
27,009
17.6
23,282
21.4
18,924
15.3
13,542
21.9
6,487
23.4
6,314
12.2
5,262
13.8
5,182
15.0
5,129
2.2
4,965
17.8
3,267
5.5
3,006
2.6
2,006

داستان
سال برف

پيمان اسماعيلي با برف و سمفوني ابري ،برنده
جايزههاي ادبي متعددي شد

محمد مقدسي �����������������������������������������������
سالهاي دهه 1380سالهاي تورم جايزههاي ادبي بودند و
اين جايزههاي ادبي ذائقه مخاطبان را هدايت ميكردند.
اواخر دهه ،1380نســلي كه در ســالهاي انقالب و
اوايل دهه 1360متولد شــدهبودند ،از راه رسيدند و
داستانهاي خود را نوشتند؛ بعضيها در همان مجموعه
داستان اولشان محو شدند و بعضي مستمر به نوشتن در

مرز خيال و واقعيت ميگذشت.
مجموعه داســتان «برف و ســمفوني ابري» از پيمان
اســماعيلي ،يكي از آثار شــاخص آن ســال بود .اين
مجموعهداستان شامل 7داســتان كوتاه بود كه برف
و ســرما عنصر اصلي داســتانها بودند .اسماعيلي در
داستانهايش با اوهام و خرافات پيش ميرفت و جهان
مردگان و زندگان را درهم ميآميخت و فضايي ترسناك
ميساخت.

كنار ديگر كهنهكاران اين عرصه ادامه دادند.
جعفر مدرسصادقي كه در سالهاي انتهايي دهه1380
ديگر نويسندهاي كهنهكار حساب ميشد ،در اين سال
رمان عاشقانه «بيژن و منيژه» را چاپ كرد .اين رمان
داستان روايت ديدار دو دوست پس از سالها بود .آنها
كه هر دو در جواني شيفته دختري به نام بنفشه بودند،
حاال به مرور خاطرات سالهاي دور ميپرداختند .روايت
اين رمان كوتاه مدرسصادقي مانند باقي كارهاي او در

مهســا محبعلي در اين ســال رمان كوتــاه «نگران
نباش» را منتشر كرد .داســتان نگران نباش در مورد
يك شبانهروز پس از زلزلهاي شــديد در تهران بود و
زندگي خانوادهاي متزلزل و در آســتانه فروپاشــي را
روايت ميكرد :پدر بعد از زلزله به خانه بازنگشته بود،
مادر خانواده ميخواست فرزندانش را از تهران بيرون
ببرد و قهرمان داستان ،شادي ،دختر معتادي بود كه در
اين فاجعه تنها به فكر پيدا كردن ساقي موادمخدر بود.
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جشــنواره بينالمللي فيلمهاي كــودكان و نوجوانــان ايران در
دورههاي برگزاري ،شــرايط مختلف ميزباني را تجربه كرده است.
اين جشنواره پس از ميزباني در شهرهاي تهران ،اصفهان و كرمان
به همدان آمد .سال ،1387همزمان با برگزاري دوره بيستودوم
جشنواره ،اســتقبال بســيار خوب مخاطبان و خانوادهها خبر از
روزهاي پرشور و نشــاط ســينماي كودك و نوجوان ميداد .در
كنار فراهمكردن شــرايط خوب ميزباني مانند تجهيز سالنهاي
سينما و ارائه امكانات تماشاي فيلمها در شهرهاي استان همدان،
استانداري و ديگر نهادهاي حامي تصميم به حمايت از فيلمسازان
كودك و نوجوان براي ساخت فيلم در شهر همدان گرفتند .نتيجه
اين حمايت ،ساخت فيلمهاي «پرواز مرغابيها» به كارگرداني علي
شاهحاتمي و «شير تو شير» ساخته ابراهيم فروزش بود .جشنواره
بيســتودوم با تجربه ميزباني در دوره قبل به شكل قابلتوجه در
همدان برگزار شــد و نويد ســالهاي خوب را براي جشنواره در
همدان ميداد .اين دوره با برگزاري مراسم اختتاميهاي خاطرهانگيز
در استاديوم قدس همدان به پايان رســيد تا اجراي عمو پوررنگ
(داريوش فرضيايي) و اميرمحمد با همراهي خاله شــادونه (مليكا
زارعي) همچنان در ياد كودكان و نوجوانان پرشمار همداني بماند.

تهران

پايانيكهنرمندچير هدست

م آبانماه درگذشت
بيوك احمري پنج 

معراج قنبري

«زماني براي دوستداشتن» به كارگرداني
ابراهيم فــروزش ،فيلم برگزيــده داوران
كودك و نوجــوان جشــنواره و «جعبه
موســيقي» به كارگرداني فرزاد مؤتمن
و فيلمنامه مســعود احمديان بهترين
فيلم از نــگاه هيأت داوران جشــنواره
شد .هاشــم اولياييمقدم ،كارگردان
همداني نيز جايزه بهترين اثر ويدئويي
نيمهبلند را براي فيلم «نان و لي لي»
بهخود اختصاص داد .بنياد سينمايي
فارابي با همراهــي اداره كل فرهنگ
و ارشاد اسالمي استان و استانداري
در دورههاي ميزباني شــهر همــدان ،كار برگزاري
جشنواره را برعهده داشتند .جشنواره بينالمللي فيلمهاي كودكان
تويكم تا دوره بيستوچهارم با ميزباني شهر
و نوجوانان از دوره بيس 
همدان همراه بود و از دوره بيســتوپنجم به شهر اصفهان رفت.
جشــنواره در 31دوره برگزاري20 ،دوره در شهر اصفهان6 ،دوره
در شهر تهران5 ،دوره در شــهر همدان و یکدوره در شهر كرمان
برگزار شدهاست.

دردسرهاياستوانهتئاتر

توسازهاي پيرامون ،تئاتر شهر را در معرض آسيب قرار داد
ساخ 
يك ســال به پايان قرن پيش مانده بود كــه در منزلي نزديك به
مسجد كبود تبريز متولد شد .بيوك احمري دوره هنرستان را در
تبريز و نزد استادان رســام ارژنگي ،طاهر خوشنويس و هركرمر
(هنرمند آلماني) به اتمام رساند و از سال 1321در تهران ساكن
شد .او در همين سال نخستين آتليه خود را در چهارراه عزيزخان
تهران (باالي چهارراه حســنآباد -تقاطــع خيابانهاي حافظ
و سرهنگ سخائي) تاســيس كرد .سپس به اســتخدام وزارت
كشاورزي درآمد و كتابِ «حشرات و آفات» را براي اهداف آموزشي
نقاشي كرد .او پنج سال در استخدام اين وزارتخانه بود .همزمان با
اوجگيري فعاليتهاي سياسي جريانهاي ملي و بازشدن فضاي
سياســي در عرصه مطبوعــات  -در فاصله ســالهاي  1328تا
 -1332كاريكاتورهاي احمري در روزنامهها و نشريهها با امضاي
«فرزين شيوا» منتشر ميشد .او در حدود همين سالهاي مورد
بحث ،آتليه ديگري بهنام «مارسي» تاسيس كرد كه به گرافيك
تبليغاتي ،طراحي كاريكاتور و نقاشي ميپرداخت و آنجا تا 1333
برقرار بود .دوره نخست زندگي او در كار طراحي گرافيك و تبليغات
سپري شد .پس از آن محل قبلي ،آتليه جديدش را با نام «آرم» با

فرزانه ابراهيمزاده ������������������������������������������������������������������������

روانكاویمعاصر سقوطدرجدولفساد
تناقضهايي كه خشم كور و بيهدف ميآفرينند
جمال رهنمايي ����������������������������������������������������������������������������
گزارش سازمان بينالمللي شفافيت در سال 1387براي ايرانيها
يك خبر شوكهكننده داشــت .طي يك ســال ايران 26رتبه در
جدول فساد ســقوط كرده بود و حاال جزو كشورهاي بسيار فاسد
دنيا محسوب ميشــد .اين در حالي بود كه رئيس اجرايي كشور،
دولت خود را پاكترين دولت تاريخ ايران ميناميد .ايران در ميان
163كشور عضو اين سازمان همرديف كشورهاي بسيار كوچكي
مانند برونئي و نپال شــده بود كه با نظامهاي پادشاهي ،قبيلهاي
و نظامي اداره ميشــدند .اين حجم از فســاد براي كشور بزرگي
مانند ايران كه داراي نظامــي بوروكراتيك با بيش از 8ميليون نفر
كارمند بود يك فاجعه به تمام معني بهشمار ميآمد .ازكارانداختن
دســتگاههاي نظارتي ،مقابله صريح با قانون و پاسخگونبودن به
مجلس و مطبوعات ،از عمدهترين داليل اين سقوط بيسابقه بود.
در سال سوم دولت نهم ،ديگر صداي هواداران و طرفداران آن هم
بلند شده بود .بخش صنعت و كشــاورزي در اين سالها صدمات

سختي را متحمل شدند و ســرمايهگذاري صنعتي در ايران بيش
از 70درصد كاهش يافت و اعتراضات صنفي گستردهاي در كشور
به راه افتاد .واردات بيرويه نفس كشــور را به شماره انداخته بود.
تناقضهاي فراوان ميان آنچه گفته ميشــد و آنچه انجام ميشد
و حتي بــا برعكس گويي و انكار همراه ميشــد ،خشــم فراواني
برميانگيخت .عذرخواهي و اعتراف به عمل نادرســت اغلب تأثير
زيادي در خنثيكردن خشم و پرخاشگري دارد .وقتي ما خشمگين
باشيم ،توانايي ما در روشــنفكركردن و ارزيابي پيامدهاي اعمال
خودمان كاهش مييابد و ممكن است شيوه تفكري را بهكار بگيريم
كه طي آن اطالعات را با اسلوبي سريع و نسنجيده پردازش كنيم
و احتمال اينكه عليه ديگران از خشــونت استفاده كنيم ،افزايش
مييابد .حتي ممكن است اين پرخاشــگري ما دامان كساني كه
عامل رنجش و ناراحتي مــا نبودهاند را بگيــرد و بهعبارتي باعث
افزايش خشونت كور و بيهدف در جامعه شود .ضربالمثل معروفي
هست كه ميگويد :وقتي هيجانها اوج ميگيرد ،عقل و منطق از
پنجره فرار ميكند.

ورزش

لذتابدي

پرسپوليسدرآخريندقايقليگبرتر
قهرمانشد

جواد نصرتي ������������������������������������������������������
پرسپوليسيها ،يكبار تا لب مرگ پيش رفتهاند و در
لحظات آخر ،با قهرماني به زندگي برگشتهاند؛ آنها
در فصلي رؤيايي تا مرگ آرزویشــان تنها سهدقيقه
فاصله داشتند كه فوتبال ،لذت ابدي قهرماني را به
آنها چشاند.
هيجان ،استرس ،ترس و لذتي كه تيم افشين قطبي
در فصــل  1386-87به هواداران پرســپوليس داد
را هرگز هيــچ تيم ديگري در تاريخ اين باشــگاه به
هواداران نخواهد داد .قطبي كه با دستياري مربيان
سرشناس هلندي  -ديك ادووكات ،گاس هيدينك و
گي وربيك -در تيمملي كره در فوتبال آسيا شناخته
شده بود ،در انتقالي پرسر و صدا به پرسپوليس آمد .او
بيشتر از دانش و تواناييهاي فنياش ،روحيه آتشين
و عطشاش براي موفقيت را به ســرخها اضافه كرد.
تيم او ،شروع درخشاني داشــت و نتايج خوبي هم
ميگرفت ،اما حكم كمرشــكن فيفا عليه اين تيم،

رؤياي قهرماني را از آنها دور كرد .پرسپوليس بهخاطر
شكايت رافائل ادريو ،از سوي فيفا مقصر شناخته و
به كسر 6امتياز محكوم شــد .تيمي كه ميتوانست
بهراحتي و با اقتدار قهرمان ليگ شود ،در اوج رقابت
با سپاهان 6امتياز از دست داد .هر تيم ديگري با اين
حكم ،ديگر كمر راست نميكرد ،اما همان زمان گفته
ميشد كه بازيكنان پرسپوليس ميگويند قهرماني
بعد از كسر 6امتياز مزه بيشتري ميدهد .هواداران،
تنها وقتي كه ســهدقيقه به پايان فصــل مانده بود
فهميدند كه بازيكنان راست ميگفتند؛ قهرماني بعد
از كسر 6امتياز ،مزهاي داشت كه احتماال نسلهاي
بعدي هرگز آن را نخواهند چشيد.
جدال پرســپوليس و ســپاهان براي قهرماني ،به
مســابقهاي كه ميتوان آن را يكي از حساسترين
بازيهاي تاريخ ليگ خواند كشيده شد.
سيل هواداران پرسپوليس ،ورزشگاه آزادي را در يكي
از شلوغترين روزهاي تاريخ آن ،سراپا قرمز كرده بود.
سپاهان 58و پرسپوليس 56امتياز داشتند و سرخها،
تنها با برد قهرمان ميشدند .اصفهانيها ،با تساوي هم
جام را با خود به خانه ميبردند .محسن خليلي مهاجم
پرســپوليس خيلي زود اميد قهرماني را در اردوي
سرخها زنده كرد اما احســان حاجصفي ،خيلي زود
گل او را پاسخ داد.
يك ســاعت و ســي دقيقه وقت قانوني بازي براي
پرســپوليس بدون گل گذشــت .شــشدقيقه در
وقتهاي تلفشــده هــم همينطور .كابــوس از
كفدادن قهرماني در يكي از بهترين فصلهاي تاريخ
پرسپوليس ،دهها ميليون هوادار اين تيم را در آستانه

عكس:فرشاد عباسي

چراغهاي تئاترشهر در سال  86به بهانه بازسازي خاموش شد و سال 87
اين اميد ميرفت كه زودتر تعميرات به پايان برسد اما بازگشايي هر روز
به تعويق ميافتاد .فقط هم ساختوسازهاي داخل استوانه تئاتر نبود كه
اين مجموعه را از نفس ميانداخت بلكه ساخت و سازهايي ديگر حول اين
استوانه در جريان بود كه اين سازه را در معرض خطر قرار ميداد .داستان
از حدود سال 81شروع شد؛ از زماني كه همزمان با طرح عبور خط مترو از
كنار و زير اين سالن ،زمزمههاي ساخت مجتمعي فرهنگي و مذهبي در
زمين خالي جنوب اين ساختمان كه پاركينگ تئاتر شهر هم بود شنيده
شد .در سال 83با حضور محمود احمدينژاد ،شهردار وقت تهران ،كلنگ
مسجد اين مجتمع در جنوب تئاتر شهر به زمين خورد .زمين 5000متري
در جنوب تئاتر شهر ،ابتداي خيابان شيرزاد بود كه بهعنوان پاركينگ تئاتر
شهر استفاده ميشد .عليرفيعي كه در سالهاي 54تا 56مدير تئاترشهر
بود در گفتوگويي همان زمان گفت« :قرار بود در اين فضا ،قسمت دوم
تئاتر شهر ويژه نمايشهاي آييني ساخته شود اما همزمان با انقالب اين
طرح متوقف شد».
در سال  83گودبرداري وسيعي براي ساخت اين مجتمع صورت گرفت و
عمليات ساختماني ،بخشي از خيابان شيرزاد را مسدود كرد .اعتراض اهالي
تئاتر يك سال ديرتر ،زماني شروع شد كه شهردار تهران رئيسجمهور
شده بود .اين چاله بزرگ بهخاطر تغيير مداوم نقشه مجتمع همانگونه
سالها در كنار تئاترشــهر ماند و 2بار باعث ريزش بخش جنوبي تئاتر
شهر يعني ورودي تاالر قشقايي شــد .از سوي ديگر بستهشدن خيابان

باعث شد تا ماشينهاي آتشنشــاني نتوانند بموقع براي اطفاي حريق
سالن خورشيد كه درست در همين نقطه قرار داشت ،اقدام كنند و اين
آتشسوزي گسترش يافت.
از سوي ديگر در همان زمان فضاي بيروني تئاتر شهر كه براي اجراهاي
خياباني طراحي شده بود را شركت متروي تهران ،تصرف و آن را تبديل به
گارگاه مترو براي ساخت ايستگاه تقاطع دو خط 3و  4كرد .اين اقدام مترو
با مخالفت اهالي تئاتر مواجه شد و در همان زمان تجمعي در مقابل تئاتر
شهر برگزار كردند .بزرگان تئاتر و اعضاي خانه تئاتر در نشستي با رئيس
وقت متروي تهران گفتوگو كردند و مترو تعهد داد كه بخشي از هزينه
بازسازي تئاتر شهر را تقبل كند.
بازسازي 6ماه – از مرداد تا بهمن  –86تئاترشهر را تعطيل كرد و
بهمن همزمان با جشنواره فجر اين مجموعه با بازسازي نيمهتمام
و پر از اشتباه افتتاح شد .از 8ســالن4 ،سالن فعال داشت .قرار بود
نمايش «افرا» به كارگرداني بهرام بيضايي در تئاتر شهر اجرا شود
اما اجراي اين تئاتر بهخاطر مشــكالت بازســازي به تاالر وحدت
منتقل شد .اجراهاي تئاترشهر از ابتداي ســال 87در حالي آغاز
شد كه فضاي بيروني تئاتر شهر ،بار ديگر و اين بار به بهانه ساخت
زيرگذر در چهارراه وليعصر(عج) دوباره تبديل به كارگاه ساختماني
شد و البته اين بار هم اعتراض اهالي تئاتر به جايي نرسيد .اگرچه
حاال مترو و زيرگذر كنار تئاترشــهر رونق دوبارهاي به استوانه پير
تئاتر دادهاند و مجتمع پايين آن چندان فعال نيست اما تئاترشهر از
همان سالها و در دولتهاي مختلف ،زيردست مسئوالن متفاوت
همچنان درحال بازسازي است و كارگران همچنان مشغول كارند.

همكاري علياصغر معصومي و مهديرضا قليزاده به راه انداخت.
در سال 1343آيدين آغداشلو نيز به آنها پيوست .در اين آتليه بود
كه نخستين ســفارشهاي جلد كتاب بهدست احمري طراحي
شد ،اما همچون ديگر آتليههاي آن روزگار ،عمده فعاليتشان در
طراحي گرافيك براي تبليغات بود .آغداشلو در اينباره مينويسد:
«در سال 1343بود كه به حضور استادم رســيدم ،از اليقترين
نقاشهاي آبرنگ و گواش بعد از سالهاي  30بود .هيچچيزي نبود
كه در نقاشي نداند يا نتواند».
احمري در آن سالها با مجلههاي فراواني نظير سپيد و سياه،
اميد ايران ،فردوسي ،چلنگر و باباشــمل همكاري ميكرد .او
حتي بهدليل همسويي افكار سياسياش با خطمشي برخي از
اين نشريهها ،حقالزحمه دريافت نميكرد .در دهه 1330وي با
انتشارات گوتنبرگ و كانون آگهي زيبا هم همكاري داشت .در
دهه 1340همكارياش با محمد بهرامي آغاز شد كه اصليترين
ثمره آن ،چاپ كتاب شاهنامه توسط انتشارات اميركبير بود و
طراحي تعدادي از مينياتورها ،نظارت فني چاپ و ليتوگرافي
آن ،برعهده احمري بود.

احمري پس از انقالب به همراه جهانگير نظامالعلماء به تعليم نقاشي
و مرمت آثار پرداخت و در ادامه به فعاليت در زمينه نقاشي پشت
شيشه مشغول شد .در دوره بعدي زندگياش بهكار نقاشي آبرنگ
و رنگروغن پرداخت .در سالهاي بعد او به هنرهاي سنتي و كار
در زمينههاي خوشنويسي ،تذهيب ،مينياتور ،گلومرغ و تجليد
رو آورد .سالهاي پاياني عمر احمري در انزوا و تنهايي سپري شد.
داريوش كيارس درباره او چنين نوشته است« :شايد نيمرخ كمتر
كســي در نگاتيو هنر معاصر ايران ،چون او اينهمه سريع محو
شد؛ گويي عكسي دقيق ،با نور كافي از او نگرفتهاند .بعدتر هركه
از او تصويري نشــان ميداد ،سخن شــاگردي ،ياد طلبكاري يا
عذابوجدان بدهكاري بود» .احمري سرانجام در پنجم آبانماه
 1387در تهران درگذشت و پس از سفر هميشگياش ،رفتهرفته رو
به بيشتر فراموششدن رفت .در كمتر كتاب ،پژوهش و نمايشگاهي
نام و كاري از او ديده ميشد و اكنون نيز چنين است .تنها منبع قابل
مطالعه درباره او ،كتاب «بيوك احمري» نوشته كيانوش معتقدي،
از مجموعه گلستان هنر (نشر پيكره) است .برخي از تصاوير اين
مطلب از همين كتاب است.

ماتمي ابدي قرار داده بود .اما تقدير ،چيز ديگري براي
آنها ميخواست .ضربه ايستگاهي راه دور پرسپوليس،
كه عمال آخرين فرصت اين تيــم در انتهاي فصلي
پرهيجان بود ،به فرزاد آشوبي سپرده شد؛ ضربه او با
بيدقتي تمام به ديوار دفاعي زردپوشان خورد ،توپ
زير پاي خليلي افتاد ،او عمــا بيهدف به توپ زد و
توپ نزديك خط دروازه به كريم باقري رسيد ،باقري
استادانه و در كمال خونسردي بهجاي اينكه ضربه
محكمي به توپ بزند آن را به دهانه دروازه فرستاد و
سپهر حيدري ،مدافع پرسپوليس ،با سر به زير توپ
زد؛ توپ اوج گرفت و باال رفت و آرام و نرم در دروازه
سپاهان فرود آمد .سرخها ،از چيزي كه ميتوانست
تلخترين تســاوي آنها در تاريخ ادوار ليگ باشد فرار
كردند و آن را با شيرينترين قهرمانيشان در تاريخ

دوبارهطلسمشرق

كاروان ورزش ايران ،با تنها دومدال از المپيك 2008پكن به خانه برگشت
شاهرخشانجاني �����������������������������������������������������������������������������������������
همانقدر كه المپيكهاي اقيانوسيه براي ما خوشيمن بودهاند ،بازيهايي كه در
شرق آسيا برگزار شدهاند براي ما آمد نداشته است.
ما در ملبورن و سيدني بهترين تجربههاي المپيكيمان را داشتهايم اما در توكيو در
سال 1964فاجعه بوديم و در پكن در سال 2008خوششانس بودیم كه از توكيو
بهتر نتيجه گرفتيم .عايدي ما از توكيو تنها دوبرنز بود و اگر هادي ساعي را نداشتيم،
از پكن بدون همان دومدال به خانه بر ميگشتيم .كاروان ايران در حالي به بازيهاي
پكن در سال 1387اعزام شد كه4سال قبل ،در آتن عملكرد اميدواركنندهاي داشت

و دوطال ،دونقره و دوبرنز در رشتههاي تكواندو ،كشتي و وزنهبرداري كسب كرده بود.
با اين حال كاروان ايران در پكن تنها يك برنز و يك طال گرفت؛ برنز ايران در كشتي
توسط مراد محمدي بهدست آمد و در تكواند ،اين ساعي بود كه باعث شد سرود ايران
حداقل براي يكبار در دهكده بازيها طنينانداز شود.
اين مدال ،دستاوردي بسيار بزرگ براي ساعي بود و او را به پرافتخارترين ورزشكار
تاريخ ايران در المپيك تبديل كرد .او دومدال طال و يك مدال برنز را از سهدوره اين
بازيها كسب كرده است.
اتفاق ويژه كاروان ايران در پكن ،حضور تيم بسكتبال بود كه با درخشش در آسيا
موفق شده بود بعد از 60سال دوباره در المپيك به ميدان برود.

ادوار ليگ عوض كردند.
ســهدقيقه بعد ،يكي از پرآشــوبترين دقايقي بود
كه آزادي بهخود ديده اســت؛ قبل از سوت ،جشن
قهرماني سرخها شروع شد ،برخي هواداران به زمين
آمدند ،داور همينطور به بازيكنــان كارت ميداد و
بالفاصله بعد از ســوت پايان ،بازيكنان سپاهان به
سمت داور رفتند تا به او اعتراض كنند.
پرسپوليســيها در آخريــن لحظــات ،از مــرگ
روياهايشان ،به لذت قهرماني رسيدند؛ لذتي كه تا ابد
طعم دهانشان را شيرين ميكند.

نثر
محمد طلوعی
از نظم تا نثر

طلوعي قصههايي از زمانها و
مكانهاي مختلف ،از گذشته دور تا
امروز ،مينويسد
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شروع محمد طلوعي از شعر و شاعري بود ،اما خيلي زود خود
را به وادي نويسندگي و داستان كشاند و سال  1386نخستين
رمان خود« ،قرباني باد موافق» را چاپ كرد .طلوعي نويسنده
جواني است كه داستانهاي كوتاهش هم به اندازه رمانهايش
ديده و خوانده شدهاند .جغرافياي داستانهاي او فراتر از ايران
است و در فضاي بسياري از كشــورهاي اطراف ايران و حتي
دورتر هم داستان نوشته است.

نثر طلوعي پخت ه و آگاهانه اســت .كلمات را ميشناســد و
هوشمندانه با بازي با آنها حسهاي شخصيتهاي داستان را
منتقل ميكند .طلوعي با تغيير لحن و زبان از يك شخصيت
به شخصيت ديگر ،اليههاي زيرين شخصيتها و روابط آنها
را به نمايش ميگذارد .عالوه بــر اين ،طنز عميق روايتهاي
مدرنش همراه با بازيهاي زباني او به ياري شخصيتپردازي
و فضاسازي داستانهايش ميآيند .تسلط طلوعي بر زبان در
داستانهاي مختلفش ديده ميشود؛ او همانقدر كه به زبان
گفتار جوانان امروز مسلط است ،به عبارات و واژههاي اصيل

و قديمي فارسي هم وفادار اســت و هر جا كه قصهاش مجال
ميدهد ،آنها را به خدمت ميگيرد .در عين حال از ساختن و
بهكار بردن واژههاي خودساختش هم ابايي ندارد و طوري قابل
باور آنها را بهكار ميگيرد كه خواننده تصور ميكند اين واژه از
ذهن شخصيت داستان بيرون تراويده است.
«پول در آوردن نخستين راه سرنوشت رسيدن محسن به رم
نبود .حاال كه نگاه ميكنم راههاي ديگر هم به همين اپرايي كه
ميبيند ميرساندش .يعني انگار محسن از هر راهي ميرفت،
باالخره به رم ميرسيد .نظم شرح اين ماجرا واقعا سخت است،
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گيشه  87در تسخير فيلمهاي طنزآميز

دايره زنگي

ساخته شده بود .ورود ابراهيم حاتميكيا به مضامين اجتماعي در فيلم
«دعوت» چنان شتابزده بود كه همه را دلتنگ موقعيتها و كاراكترهاي
تكراري فيلمهاي قبلياش كرد .در «آواز گنجشكها» بهنظر ميرسيد
مجيدي از سقوط آزاد «بيد مجنون» رهايي يافته و البته اين بار بهجاي
«توبه نصوح» ،گويي كهنالگوهاي سينماي عامهپسند فارسي مورد
توجه فيلمساز قرار گرفته بود .در «به همين سادگي» رضا ميركريمي
دفتر قصهگويي را به كل بسته بود و رئاليسم را با نهايت مينيماليسم
همراه كرده بود .معدود تماشاگران «آتش سبز» احتماال چيز زيادي
از وقايع غريب فيلم متوجه نشــدند ولي منتقدان و مفسراني پاي كار
ايستاده بودند تا با نوشتههايي مطول وظيفه رمزگشايي از اين ساخته
محمد رضا اصالني را عهدهدار شوند .چنان كه «كنعان» الكن هم كه
در انتها به ريسمان معناگرايي آويزان ميشد هم دوستداراني داشت.
وقتي موعد برگزاري جشنواره فيلم فجر نزديك شد ،همزمان نخستين
فيلم هاليوودي گلشيفته فراهاني روي پرده آمد؛ فيلمي كه بازيگرش
با رعايت قواعد و مقررات جمهوري اسالمي در آن حضور يافته بود ولي
صرف حضور در فيلمي هاليوودي ،حكم توقيف فيلم را صادر كرد .مجيد
شاهحسيني ،مدير فارابي و دبير جشــنواره فجر ،نام «درباره الي» را از
فهرست فيلمهاي فستيوال خط زد و در اينجا جواد شمقدري مشاور
هنري رئيسجمهور وارد ماجرا شد .شمقدري فيلم فرهادي را به فجر
بازگرداند و چند روز بعد در يكي از ماللآورترين ادوار فجر ،روزنامهها
تيتر زدند الي جشنواره را نجات داد.

خيروشردرقلمروابهام

تقديمبهمحمدچرمشيربزرگ
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نمايشنامه «مانيفست چو» ،نوشته و كارگرداني محمد رحمانيان از
نمايشهاي قابل توجه سال 1387بود .اين نمايش درباره انگيزههاي
يك دانشجوي كرهاي به نام چو بود كه استادان و دانشجويان يكي از
دانشگاههاي آمريكا را به قتل رسانده بود .اما بيش از آنكه كارگرداني
و متن آن مورد توجه باشد ،بازي بازيگران مورد پسند تماشاگران قرار
گرفت .محمد رحمانيان در يادداشتي كه درباره نمايشنامه مانيفست
چو نوشت ،به محمد چرمشير اداي دين كرد ،اما با خواندن يادداشت
او اين ســؤال پيش ميآيد كه چرا محمد رحمانيان كه سعي داشت
نمايشنامهاي مانند نمايشنامههاي محمد چرمشير بنويسد ،مانيفست
چو را به قلم او نسپرد؟ پاسخ اين سؤال هر چه باشد ،يادداشت محمد
رحمانيان درباره اين نمايش ،نگاه بخشي از جريان نمايشنامهنويسي
آن دهه را بهخوبي نشان ميدهد؛ «نمايشنامه مانيفست چو بيش و
پيش از هر چيز مديون آثار محمد چرمشير است .هنگامي كه نوشتن
مانيفســت چو را آغاز كردم ،پس از چند روز دريافتم كه در ساختن
فضايي گروتسك ،فضايي كه خير و شر در آن نامعلوم است و همگان
در جهاني مضحك و در عين حال ترسناك غوطهورند ،احتياج به يك

به انتخاب
عبدالرضا نعمتاللهی

آمريكا ميتواند مانند كوبا در ايران نيز يك دفتر حفاظت منافع ايجاد
كند .اين دفتر حفاظت منافع ميتواند در سفارت سوئيس ايجاد شود
و از اين طريق به شــهروندان متقاضي ،خدمات ويزا و ساير خدمات
كنســولي ارائه كند .آمريكا از چنين دفتر مستقلي بهعنوان پايگاهي
براي كسب اطالعات استفاده نخواهد كرد .از اين دفتر نيز بهعنوان يك
دفتر جاسوسي (در ايران) ياد نخواهد شد .اين دفتر حافظ منافع براي
ديپلمات آمريكايي كه در آن مستقر خواهد شد ،شرايطي فراهم خواهد
كرد تا بتواند با پيچيدگيهاي سياسي در ايران بهصورت مستقيم آشنا
شود .جيمز روبين ضمن اشاره به اينكه دولت بوش در زمينه ديپلماتيك
قوي عمل نكرده و ضعفهايي در اين زمينه از خود بروز داده و اينكه پس
از 7سال ،هيچ منفعتي از سياست مخالفت با مذاكره مستقيم و بدون
پيششرط با ايران ،عايد دولت آمريكا نشده است ،نوشت :سياستهايي
كه كاندوليزا رايس در حال پيگيري آن است در تضاد با مواضع رسمي
جورج بوش قرار دارد .درحاليكه پيشتر جورج بوش در سخناني ادعا
كرده بود كه ايران و كرهشمالي بخشي از محور شرارت هستند ،كاندوليزا
رايس قصد دارد به پيشرفتهايي در زمينه ارتباط با اين كشورها برسد.
او در تالش است در ماههاي پاياني عمر دولت بوش ،به دستاوردهاي
ديپلماتيك در مذاكرات هســتهاي با كرهشــمالي و ايجاد يك دفتر
حفاظت منافع آمريكا در تهران دست پيدا كند.

هميشهپاييككمديدرمياناست
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مسيري كه سينماي ايران در اكران  87طي كرد از يك دو راهي حكايت
ميكرد؛ دوراهي خنديدن و جديت .اولي مخاطبان بيشتري داشت؛
آن قدر كه هر سه فيلم صدرنشين جدول فروش كمدي بودند .راه دوم
مخاطبان كمتري داشت ولي نشريات به آنها بيشتر توجه ميكردند.
در روزهايي كه فارابي با تغيير مديريت ،آخرين اميدهاي سينماگران
را برباد ميداد و انسداد يك طرف با انفعال قابل پيشبيني طرف ديگر
همراه شده بود ،توليد نارضايتي در سينماي ايران چنان بود كه همه براي
اتمام ماموريت مديريت فرهنگي دولت اول احمدينژاد لحظهشماري
ميكردند .فضاي بسته فرهنگي صداي خيليها را درآورده بود و منتقدان
پرسروصداي وزارت ارشاد ،نه هنرمندان كه مشاوران فرهنگي و هنري
رئيسجمهور بودند .همانهايي كه طيف خانه ســينما در سال  84با
البيهايش اجازه نداد در رأس هرم مديريت ســينما بنشينند .سال
 87بهنظر ميرسيد انفعال بيشتر از راديكاليســم ،سينماگران را آزار
ميدهد .بهخصوص با جوي كه بعد از توقيف «سنتوري» پيش آمد و
پيامدش توقيف چند فيلم ديگر بود («تسويه حساب»« ،صد سال به
اين سالها» و )...محدوديتها روزبهروز بيشتر ميشد؛ محدوديتهايي
كه اگر هم معاونت ســينمايي با آن خيلي موافق نبــود ،گامي هم در
جهت برطرفكردنش برنميداشت يا نميتوانست بردارد .راه آسان،
دردســترس و زودبازده و ســودآور ،ســاختن كمدي بود كه معموال
حساســيتي برنميانگيخت و فروشاش تضمين شده بود .در نتيجه
فيلمسازي چون سعيد سهيلي كه با فيلمهاي جنگي وارد سينما شده
بود و در سالهاي بعد به سينماي اجتماعي گرايش پيدا كرده بود ،همه
زيانهاي فيلمهاي قبلياش را با كمدي «چارچنگولي» جبران ميكرد.
مطبوعات مطابق معمول با كليد واژه ابتذال سراغ اين جنس فيلمها
رفتند و سينماروها بيتوجه به هر نقد و يادداشتي ،به تماشاي هر فيلمي
شتافتند كه به هر شكلي خندهاي بر لبشان بياورد.
ميان كمديهاي اين ســال «دايره زنگي» و «هميشه پاي يك زن در
ميان است» فيلمهاي سر و شكلدارتري بودند .دايره زنگي نخستين
ساخته پريسا بختآور با فيلمنامه اصغر فرهادي ،كمدي موقعيتي بود
كه اساسش نه بر مبناي شــوخيهاي منفرد و بيربط كه با يك نقشه
راه دقيق شكل گرفته بود؛ كمدي اجتماعياي كه براي طبقه متوسط

آگهی

خسروشكيباييدر64سالگيازدنيارفت

كاندوليزا رايس در تالش است دفتر حافظ منافع آمريكا در تهران ايجاد كند

در تاريــخ 14ژوئيــه 24( 2008تيــر  )1387جيمز روبين اســتاد
دانشگاه كلمبيا ،دســتيار عمومي وزارت امورخارجه آمريكا در زمان
رياستجمهوري بيل كلينتون و همسر كريســتين امانپور مجري و
خبرنگار ارشد سيانان ،مطلبي در نيويورك تايمز منتشر كرد و ضمن
اشــاره به تالش وزير امورخارجه اياالت متحده براي ايجاد يك دفتر
حفاظت منافع در تهران ،خواستار ايجاد تغييراتي در روابط ديپلماتيك
ميان آمريكا و ايران شــد .جيمز روبين براي مطلب خود تيتر«مرد ما
در ايران؟» را انتخاب كرده و پيشــنهاد ايجاد يك بخش ديپلماتيك
جداگانه براي نمايندگي از منافع آمريكا در ايران را مطرح كرده است.
جيمز روبين همچنين به نقل از يك مقام بلندپايه دولت آمريكا نوشت:
كاندوليزا رايس وزير امورخارجه آمريكا درصدد است موافقت جورج
بوش ،رئيسجمهور اياالت متحده براي تاسيس يك بخش حافظ منافع
آمريكا در تهران ،پايتخت ايران را جلب كند .جيمز روبين در بخشي از
گزارش خود به اين مسئله اشاره كرده اســت كه آمريكا از زمان بروز
بحران گروگانگيري در تهران ،هيچ هيأت ديپلماتيكي به اين كشور اعزام
نكرده و از آن زمان به بعد منافع واشنگتن در ايران توسط دولت سوئيس
مديريت شده است .بهرغم تعليق روابط سياسي ميان تهران و واشنگتن،

تئاتر

حالماخوباستاماتوباورنکن

خيليدور،خيلينزديك
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مطبوعاتخارجی

يعني جوري گفتنش كه حوصلهسربر نباشد و كشاف باشد از
عهده من برنميآيد ،هر جا خسته شدم ول ميكنم.
دو كوچه باالتر يا پايينتر خانه محسن توي خيابان هاشمي،
پيرمردي زندگي ميكرد به اســم اربابي .قبلش بايد بگويم
محسن ،وقتي يال و كوپالي داشــت و شيشه خردش نكرده
بود ،ملقب بود به محســن نصفه .كيا بيايي داشت ،وقتي سر
گذر بنائيان گير ميكرد .زنجير ميتاباند و شلوار ششجيب
پا ميكرد ،آديداس زد هشتاد پاشنهخوابيده ميپوشيد و قمه
نقرهكوب توي جورابش ميگذاشت».

راهنما يا بهتر بگويم بلد راه دارم .اين بود كه به سراغ نمايشنامههاي
چرمشــير رفتم .چه آنها كه منتشر شــدهاند و چه نمايشنامههاي
قديميتر ،مربوط به سالهاي 59و  60كه هنوز به چاپ نرسيد هاند .با
اين يادداشت كوچك ،سعي كردم اداي ديني به يكي از استادانم در
نمايشنامهنويسي داشته باشم .پس اين نمايش كوچك تقديم ميشود
به محمد چرمشير بزرگ».

شعر

بههنگام

حضور عباس صفاري در شعر دهه  80مايه
پشتگرمي شاعراني است كه سادگي را سرلوحه
خود قرار دادهاند
مرتضي كاردر�������������������������������������������������������

وقتي خودم نيستم
روزهايي كه خودم نيســتم /پيراهنم تنگ
ميشــود /و كراوات خفهام ميكند /شبيه
بازاريــاب دربــهدري ميشــوم /در اتاق
مسافرخانهاي ارزانقيمت.
چه خودم باشم چه نباشم /پستچي در ساعتي
مقرر /ســهم آن روز مرا از جهان /پشت در
ميگذارد و مــيرود /ميــان آن همه پاكت
تمبرخورده /هيچ نامهاي نيست.
آدمهايي را كه هرگز نديدهام /زنگ ميزنند/
گاهي فقط صداي ضبطشــدهاي است /كه
ميخواهد چهار شب و  /پنج روز هاوايي را /با
وام درازمدت /در تقويم خاليام بگنجاند.
وقتي خودت نيستي /سفر /اسراف نسيم است
و /حرام كردن چشمانداز.
دلم نميخواهد /با اين صدايي كه يك روز در
ميان /مارپيچ ميشود /به هيچ سؤالي پاسخ
بدهم.
اگر باران /مقواييام نميكرد /ترجيح ميدادم
به خيابان بروم /دســت در جيب و سر به هوا/
فيالبداهه سوت بزنم /و هر جا نيمكتي گيرم
آمد /به ياد همه آنها كه ترك كردهاند /سيگاري
بگيرانم.
▫▫▫
عباس صفاري ميتوانست يكي از انبوه نامهاي
فراموششده سالهاي دور شعر ايران باشد كه
بعدها نامي از او در تاريخهاي شفاهي ادبيات
بيايد يا مث ً
ال ترجمههايي ارائه كند و كسي يادش
بيايد كه او شاعري بوده است در خيل شاعران
دهه  50و ترانهاي براي فرهاد مهراد و ديگران
سروده است و ...اما او ،پس از فترتي طوالني ،به
شعر امروز ايران بازميگردد و يكي از شاعران
نامدار دهه  80ميشود.
عباس صفاري مديون بازگشت بههنگام است.
درســت زماني ظهور ميكند كه شعر دهه 70
بيشتر توان خود را عرضه كرده و مطبوعات و
بازار شعر آكنده از نمونههاي دست دوم و سوم
شاعران دهه  70است ،آنقدر كه خوانندگان
شعر را پس زده است.
شعر عباس صفاري بازگشت به سادگي است،
شعري است بدون برجستهسازيهاي زباني
كه يكي از ويژگيهاي همه گونههاي شعر دهه
 70است و بدون بازيهاي شكلي كه در بيشتر
شــعرهاي دهه  70اتفاق ميافتد .سادگي از
ويژگيهاي ذاتي شعر صفاري است .حتي نوعي
از فاصلهگذاريهاي او در شعر يا كوششهاي
او براي ارائه شعر ديداري كه از قضا نمونههاي
خوبي از كار درآمده است ،در نهايت سادگي
اتفاق ميافتد.
حضور عباس صفاري در شعر دهه  80از جهاتي
حضوري نمادين است .او از آن سوي اقيانوس
اطلس ميآيد ،از اياالت متحــده ،جايي كه
شاعران دهه  70تحتتأثير آموزههاي تأخيري
استادان خود گمان ميكنند آوردگاه بازيهاي
زباني و چالشهاي گوناگون درصورت و معناي
شعر و كوشــش براي به تأخير انداختن شعر
است .اما شــعرها و ترجمههاي او در نهايت
سادگي اســت .حضور او ســبب پشتگرمي
شاعراني ميشود كه سادگي را سرلوحه خود
قرار دادهاند و اندك و بسيار تحتتأثير او قرار
دارند.
عباس صفــاري از دهه  80تا امروز در شــعر
حرفهاي امروز ايران حاضر اســت ،البته انگار
حضور او ديگر مثل سالهاي دهه  80اتفاقي
شگفت نيســت ،هرچند هميشه معيارهاي
شاعرانه را رعايت كرده است .او هيچگاه نگفته
است در سالهاي طوالني دوري از ايران ،زبان
فارسي خود را چگونه زنده و تر و تازه نگه داشته
است.

وقتي نخستين بار صداي فرياد عصباني و پ ر از ناچاري خسرو شكيبايي
در فيلم «هامون» بلند شد كه ميگفت :اين زن ،اين زن سهم منه ،حق
منه ،عشــق منه؛ خيليها فهميدند اين ديالوگ يكي از ماندگارترين
ديالوگهاي ســينماي ايران و حميد هامون با بازي خسرو شكيبايي
يكي از ماندگارترين نقش سينماي ايران خواهد شد .هامون هم براي
كارگردانش ،داريوش مهرجويي ،ماندگار شد و هم از درخشش ستارهاي
تازه در ســينماي ايران خبر ميداد .پيش از هامون ،خسرو شكيبايي
سالها تجربه بازيگري تئاتر و سينما را در كارنامه خود داشت ،اما هامون
پيله او را پاره كرد و در دوراني كه خبري از سوپراستارها نبود ،سوپراستار
جديد سينماي ايران را به مردم شناساند.
گذر سالها نشان داد كه تجربه و دانش و استعداد در كنار هم چه معجون
بينظيري خلق ميكنند؛ نقشهاي مختلف در دستان خسرو شكيبايي
مانند موم نرم ميشدند و به بهترين شكل در ميآمدند .شكيبايي فن
بيان خوبي داشت و لحن و زبان نقشهاي مختلف را خيلي خوب اجرا
ميكرد؛ بازي درخشان او در نقش آيتاهلل مدرس در سريال «مدرس»
و مونولوگ بیستدقيقهاي او با بازي بدن و دست خوبش ،اين نقش را
در ذهنها ماندگار كرده است .بازي او پر از حس بود؛ او در نق 
ش حميد
هامون در هامون آن قدر واقعي بــازي كرده بود كه اين فيلم هنوز پس
از سالها بيننده را بهراحتي با خود همراه ميكند .شكيبايي همه جور
نقشي بازي كرده بود؛ از رضا صباحي در «خانه سبز» گرفته تا مرادبيگ در
سريال «روزي روزگاري» و بيشتر اين نقشها به نوعي در تاريخ سينماي
ايران ماندگار شدند و سه سيمرغ بلورين و يك ديپلم افتخار از جشنواره
فيلم فجر هم براي او به ارمغان آوردند.
پسر عشق ســينما و تئاتر خيابان مولوي ،براي سوپراســتار شدن راهي

نشر

ازمشهدتاتهرانباكتاب

توسناميمعتبردربازاركتابمحسوبميشود
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تعطيالت تابستان كه آغاز شــد ،خانوادهاش او را به شاگردي در مغازه طال
و نقرهفروشي گذاشــتند ،بيخبر از آنكه جوانك ظهرها كه سرش خلوت
ميشود به كتابفروشي گوتنبرگ ميرود و ويترين تماشا ميكند يا كتاب و
مجلهاي به امانت ميگيرد و در دنياي كلمات سرگرم ميشود .همان تابستان،
محسن باقرزاده كه سخت عالقهمند به كتاب و كتابخواني شده بود ،كار در
مغازه طالفروشي را رها كرد و به شاگردي در كتابفروشي مشغول شد و اين
عشق به كتاب براي هميشه با او ماند تا اينكه در سال 1340با پولي كه از طرف
دايياش به دستش رسيده بود تصميمش مبني بر تاسيس يك انتشارات را
به سرانجام رساند و نخستين كتابش «شع ِر امروز خراسان» را با نام انتشارات

موسيقی

توس در مشهد چاپ كرد .او پس از طبع 3كتاب ديگر به تهران آمد .باقرزاده
در اين دوران براي مدتي در بنگاه ترجمه و نشر كتاب ،زيرنظر دكتر جعفر
شعار ،پژوهشگر ،مصحح و مترجم به نمونهخواني چاپي مشغول شد و مدتي
نيز در بنياد فرهنگ ايران ،نزد دكتر پرويز ناتل خانلري ،مشغول بهكار شد و
با تجربههاي تازهاي كه كسب كرده بود چاپ و نشر در انتشارات توس را نيز
ادامه داد .باقرزاده سرانجام در سال  1350فروشگاه توس را در تهران افتتاح
كرد .از آن زمان تاكنون بيشترين فعاليت انتشاراتي اين مؤسسه در زمينههاي
ايرانشناســي و تاريخ و فرهنگ ايران بوده است« .مجموعه آثار چخوف»،
«تاريخ هخامنشيان» (دوره 15جلدي)« ،جنس دوم» اثر سيمون دوبوآر و
بسياري كتابهاي ارزشمند ديگر توسط اين ناشر به بازار عرضه شده است.

اخبار موسيقي به دنياي وب آمد

راهاندازيسايتخبريموسيقيما

حسين عصاران ������������������������������������������������������������������������������
پس از تجربه موفق راهاندازي ســايت خبري «ســينماي ما» ،آغاز ب ه كار
همانند موسيقايي آن ،با نام «موسيقي ما» در سال  1387اتفاق تازهاي را در
زمينه خبررساني و گزارشگري اين عرصه رقم زد.
آغاز بهكار اين سايت را در آن مقطع بايد نشانه فرصتشناسي راهاندازانش
دانست؛ چرا كه اگر تا پيش از اين هفتهنامههاي عامهپسند موسوم شده به
زرد ،بنا به رويكرد خاص خود در كار رسانهاي ،حوزه خبر و گزارش موسيقي
را در سطح پرداخت به حواشي آن نگاه داشته بودند ،با گسترش كار موسيقي
و روند تصاعدي اخبار و حواشــي مربوط به آن و همچنين بهبود وضعيت
اينترنت و فراگيري استفاده از آن ،بازتاب اخبار اين عرصه از طريق فضاي
مجازي نيز جذاب مينمود.
موسيقي ما خيلي زود و در فراق رسانهاي رقيب ،با سياستورزي در پرداخت
بهگونههاي مختلف موســيقي و جلب نظر و رضايت چهرههاي شاخص -
بهويژه نامداران معتبري كه تا پيش از اين از پژواك اخبار حرفهايشان در
مجالت و هفتهنامهها پرهيز ميكردند  -توانست به رسانه پربردي بدل شود
كه جدا از پيگيران اخبار و حواشــي مربوط به شناختهشدههاي محبوب
عامپسند ،عالقهمندان فعاليتهاي هنري چهرههاي بهاصطالح خاصپسند
نيز از مخاطبان و كاربرانش باشند.
نمود اين جلب اعتماد گســترده را هم ميتوان در تنوع دعوتشــدگان و
حاضران جشنهاي ساالنه موسيقي ما ردگيري كرد كه تالش متوليان آن
براي جلب رضايت آنها ،در عنوان و شكل جوايز و تقديرهاي طراحيشدهشان
مشهود و مشخص است.

تجسمی

طوالني را طي كرد .او كه در چهاردهسالگي پدرش را از دست داده بود ،در
نوجواني و جواني كارهاي مختلفي را از خياطي تا كانالسازي تجربه كرد.
اما نوزدهسالگي شكيبايي براي او شروع راهي نو در زندگياش بود؛ او براي
نخستين بار در نمايشــي با نام «پنجه» روي صحنه رفت و خوب هم بازي
كرد .بعد از آن خيلي زود راهش به دنياي تئاتر باز شــد و كمي بعد صداي
پرطنينش او را وارد وادي دوبله هم كرد .نخســتين كار او بهعنوان بازيگر
سينما11 ،سال بعد در فيلم كوتاه «كتيبه» به كارگرداني فريبرز صالح رقم
خورد .سال بعد از آن ،در نخستين ســريال رنگي تلويزيون ايران« ،سمك
عيار» ،بازي كرد و تا پيش از انقالب در سريالهاي ديگري هم مانند سريال
«لحظه» به كارگرداني محمد صالح عالء نقش داشت.
اولين فيلم بلند سينمايي شــكيبايي فيلم «خط قرمز» به كارگرداني
مسعود كيميايي بود .او در ســالهاي بعد در نخستين فيل م سينمايي
پوران درخشنده« ،رابطه» و فيلم بعدي او «عبور از غبار» هم بازي كرد.
فيلم «شكار» در سال  1366ديگر فيلم سينمايي او بود كه در آن با پرويز
پرستويي همبازي بود .شكيبايي بعد از كارنامهاي پروپيمان در سينما و
تلويزيون و البته تجربه بيستوچند ساله در تئاتر ،به هامون رسيد و اين
شخصيت را در تاريخ سينماي ايران جاودانه كرد.
عمو خسروي سينماي ايران ،عالوه بر بازي چشمگيرش در نقشهاي
ماندگار ،صداي ماندگاري هم داشت .او كه در جواني چند سالي دوبلوري
را تجربه كرده بود ،از اواســط دهه  ،1370چندين آلبوم بيرون داد كه
در آنها شعرهايي از فروغ فرخزاد ،سهراب سپهري ،سيدعلي صالحي و
محمدرضا عبدالملكيان را بهصورت دكلمه اجرا كرده بود .آخرين آلبوم
او40« ،حكايت از گلستان سعدي» ،كه در واقع نوعي كتابصوتي بود،
4سال بعد از فوت او منتشر شد تا نشان دهد« :تنها صداست كه ميماند».

با گذشت قريب به يك دهه از راهاندازي موسيقي ما جايگاه فعلي اين سامانه
را بايد از حد يك رسانه خبري و گزارشي فراتر ديد و براساس گستره متنوع
مخاطبان و شكلگيري ســازوكار خبرگيري و خبرپراكنياش ،آن را در
سليقهسازي و سمتدهي به كيفيت فرهنگ شنيداري عموم مخاطبان نيز
سهيم دانست .هر چند كه راهبران اين مجموعه با شعار رويكرد حمايتي،
بهنحوي وزن نگرش انتقادي را در كليت فعاليتهايشان در سطح پاييني
نگاه داشتهاند و كار مجموعه خود را به بازتاب اخبار و گزارشپردازي و توليد
محتوای ديداري يا انتشار و معرفي كارهاي تازه موسيقايي محدود كردهاند؛
اما ميتوان برآورد كرد كه تمركز بيشــتر به بازتاب نگرشهاي انتقادي يا
برنامهريزي براي قوامگيري آن ،زمينه گسترش فرهنگ انتقادي در زمينه
موسيقي را بيش از پيش فراهم خواهد كرد تا از اين راه با گفتوگوي جدي
درباره موسيقي ،از ميزان شلختگي و يلهگي اين عرصه كاسته شود.

فرصتهاوتهديدها

نخستيندورهجشنوارهتجسميفجربرگزارميشود
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جشنواره تجسمي فجر از همان ابتدا بيشتر هدف انتقاد بود تا مورد حمايت
شاكله جوامع صنفي هنرهاي تجسمي؛ احتماالً مهمترين دليل موضعگيري
انجمنهاي هنري نســبت به اين رخداد عملكرد وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمي در مقابل دوساالنهها بود .انجمنها در تالش بودند تا شخصاً برگزاري
دوساالنههاي تخصصي را بر عهده بگيرند .معاونت هنري وزارتخانه را متهم
ميكردند كه نه فقط از آنها حمايت نميكند كه مانع برگزاري دوساالنهها
توسط آنها ميشــود و آن را تهديدي براي اســتقالل خود ميدانستند.
وقايع ســال 1388هم منجر به صدور بيانيهاي با امضاي بيش از 100تن
از هنرمندان شــد كه اعالم ميكردند رخدادهاي دولتي ازجمله جشنواره
تجسمي فجر را تحريم ميكنند .در سال 1392و با روي كار آمدن حسن
روحاني و زمزمه تعطيلي جشنواره تجسمي فجر به گوش رسيد ،اما فراخوان
سيزدهمين دوره اين جشنواره در زمستان سال  1399هم منتشر شد .اين
جشنواره در 6شاخه هنري (نقاشي ،گرافيك كه فقط شامل پوستر ميشد،

كاريكاتور ،عكاسي ،مجسمهسازي
و خوشنويســي) از 12بهمنماه
تا 12اسفندماه ســال  1387در
سه مركز (موزه هنرهاي معاصر
تهران ،فرهنگســراي نياوران و
مجموعه فرهنگــي آزادي) برپا
ميشود .هنرهاي جديد ك ً
ال در اين جشنواره ناديده گرفته ميشوند و از اين
نظر شكل برگزاري اين رخداد شبيه به رخدادهاي دهه  1370است و همين
موضوع هم باعث انتقاداتي از اين جشنواره ميشود .در سالهاي بعدي البته
تالش ميشود تا مرز ميان هنرها كمرنگتر شــود و از رسانههاي جديد و
هنرهاي نو هم در جشنواره استفاده شود .با وجود برگزاري دوساالنههاي ملي
و تخصصي در سالهاي بعد و حتي نمايشگاههايي كه انجمنهاي هنري برپا
ميكنند ،جشنواره تجسمي فجر همچنان بهعنوان يك امكان بهخصوص
براي هنرمندان غيرتهراني در حال برگزاري است.

