
HAMSHAHRI   ISSN 1735- 6386  Vol.29  No.8146  WED  JAN.27 20صفحه راهنما ويژه تهران  3000تومان 2021  4+20 صفحه شماره 8146   سال بيست و نهم 13 جمادی الثانی 1442   چهار شنبه 8 بهمن 1399 

 را ه نجات
 از قطعي برق

سخنگوی صنعت برق در گفت وگو با همشهری گفت: انتشار جدول خاموشی ها و قطع برق 
به معنای قطعی بودن اجرای آن نیست و بستگی به رفتار مصرف کنندگان و کاهش میزان 
مصرف و همچنین وضعیت تامین سوخت گاز نیروگاه های کشور دارد.صفحه4را بخوانيد.

 تهران در مسير 
تعامل با جهان

 پیروز حناچي در  اختتامیه جشنواره خشت طالیی:
سنگ بنای دقيقی برای آينده تهران می گذاريم

 همشهری نقش تحریم ها در قطعي برق  
و ضرورت بازنگری در سبد انرژی را بررسی می کند

 چه كسي
فيلتر مي كند؟

ســخنگوي قــوه قضاییــه دیــروز از 
مسدود نشــدن پیام رســان ها در دوره 
تحول این قوه گفت درحالي که کاربران 
با فیلتر پیام رسان سیگنال مواجه شده اند

مدتي کوتــاه پــس از آنكــه به خاطــر 
سیاســت هاي حریــم خصوصي جدید 
واتساپ، کاربران ایراني مثل دیگر نقاط 
جهان مهاجرت به پیام رســان سیگنال 
را شــروع کرده اند این پلتفــرم زیر تیغ 
فیلترینگ رفته است.صفحه11 رابخوانید.

صفحه10

در کشــوري که آستانه تحمل 
افراد، اغلب بســیار پایین است 
و آني به خشم مي آیند و چیزي 
مي گوینــد و کاري مي کننــد 
که شایســته نیســت و تعداد 
درگیري هــاي کوچك و بزرگ 
بین شهروندان در موضوعات بســیار پیش  پا افتاده فراوان 
است، چرا موضوع سیلي خوردن یك سرباز یا مأمور انتظامي 
راهور مهم مي شود و به سوژه اصلي شبكه هاي اجتماعي و 
رسانه هاي رسمي داخل و خارج کشور تبدیل مي شود؟ در 
دسترس ترین پاسخ در اینجا همان درست ترین پاسخ است: 
چون یك طرف ماجرا فردي صاحب قدرت است.به عنوان 
مقدمه به این پاسخ کوتاه مي توان چند نكته مهم دیگر افزود 
یكي تناقض رفتار صاحب قدرت با مدعاي اوست؛ صاحب 
قدرتي که خود را نماینده مردم مي داند و خاك پاي مردم 
و براي این انتخاب شــده که در وهله اول بر اجراي درست 
قانون نظارت کند و در صورت لزوم قانونگذاري کند از عمل 
به قانون به واسطه نفع شخصي استنكاف مي کند. آیا رفتار 

یك نماینده مجلس را مي شــود پاي مجلس و یك جناح 
سیاسي گذاشت؟ پاســخ این پرسش به طور منطقي »نه« 
است، به شرطي که همكاران و همفكران او بدون اما و اگر 
چنین رفتاري را محكوم کنند. موج اولیه و کوتاه محكومیت 
این رفتار از طرف سایر صاحبان قدرت خیلي زود جایگزین 
شد با جمالت شرطیه اي که اشاره اي گذرا به اتفاق سیلي 
خوردن داشت و در ادامه شرحي مبسوط از سایر کارهاي 
غیرقانوني که به زعم ایشان دیگران انجام داده بودند. این 

بدترین روش در رویارویي با اشتباه است.
 اینكه بگوییم البته کار نماینده درست نبوده ولي 100نفر 
دیگر هم هستند که غیرقانوني وارد حریم حرکت اتوبوس ها 
و خط ویژه مي شوند آشكارا نشان از آن دارد که نمي خواهیم 
خطا را بپذیریم و محكوم کنیم. این ماجرا و خطا در حمله 
به مامور پلیس و اصرار بر ورود بــه خط ویژه پایان نیافت. 
اتفاق هاي 2روز بعــد از حادثه نشــان مي دهد که خطاي 
بعدي نماینده بزرگ تر شــده و اساســاً غیرقابل اغماض 
است. تكذیب پیاده شــدن از اتومبیل، تكذیب درگیري و 
بعد از  آن پذیرفتن هل دادن مامــور و آنطور که دوربین ها 
مشخص کرده و پلیس هم تأیید کرده قطعي بودن حمله به 
مامور ربطي به خشم آني و انســاني ندارد. صاحب عنواني 
که حقیقت را کتمان  کند صالحیت خود را براي مقام هاي 

بســیار کوچك تــر از نمایندگــي 
مجلــس از دســت مي دهــد. بعید 

 اســت کســي شــك داشــته باشــد که دروغ دزدیدن
حقیقت است. 

دســت کم در نیم قرن گذشــته 
تنظیم بازار کاالهــا و خدمات به 
دغدغه جمعي دولت و ملت تبدیل 
شده و به تعبیر موالنا »هر لحظه 
به شكلي بت عیار بر آمد« به این 
معني که در هر مقطع زماني و در 
هر دوره اي؛ رشد قیمت یا کمبود یك نوع کاالي خاص و تنظیم 
بازار آن به خبر داغ رسانه ها تبدیل مي شود. به عنوان مثال در 
همین چند ماه گذشته داستان ارز و طال و خودرو تمام نشده، 
موضوع فوالد پیش مي آید، مسئله نرخ فوالد فراموش مي شود 
و داســتان مرغ و تخم مرغ پررنگ مي شــود و سپس روغن به 
بحث روز تبدیل مي شــود و حاال این روزها همه در جمع هاي 
خانوادگي و فضاي مجازي؛ داستان برق و گاز و احتمال قطعي 

آن را دنبال مي کنند.
موضوع تنظیم بازار حتي به عرصه فانتزي هاي ذهني ایرانیان 
هم راه یافته، چنانكه حتما بســیاري را دیده اید که حســرت 
دوره اي را مي خورند که حكومتگري نانوا را در تنور انداخت و 
در چشــم برهم زدني نان ارزان از تنورها بیرون آمد؛ اما آیا این 

افسانه هاي  عامه پسند حقیقت دارند؟ اگر واقعا روش درست در 
تنظیم بازار همین اســت؛ پس چگونه اعدام سلطان سكه، در 
عصر حاضر و جلوي چشم همه ما، نتوانست جلوي رشد قیمت 
طال و ســكه را بگیرد؟  براي بررسي دالیل بروز و ظهور مسئله 
تنظیم بازار در ایران، مي بایست به نادیده گرفتن مولفه اي مهم 
به نام »قیمت« در سیاســتگذاري ها توجه کرد. عنصر قیمت 
همواره در مباحث سیاستگذاران عمدتا سیاسي، در دستگاه هاي 
تصمیم گیر، به عنصري همیشــه غایب تبدیل شــده است. 
سیاستگذاران هیچ گاه، احتماال به دلیل مصلحت اندیشي هاي 
سیاسي، نخواســته اند به مولفه قیمت بهینه، به عنوان بازیگر 
اصلي بازار ها توجه کنند. حاال حتــي در بحث داغ این روزها، 
یعني انتشار فهرست زمانبندي قطعي برق در پایتخت و سراسر 
کشور، مي توان ردپاي عامل قیمت و نقش اثرگذار قیمت گذاري 

دستوري را به شكلي پررنگ مشاهده کرد.
جالب  توجــه آنكه طبــق ابالغیه اصــل44، از ســال84 به 
این ســو، اساســا دولت ها مجوزي براي مداخله دستوري در 
قیمت گذاري ها را نداشــته اند. اگر کمي دقیق تر به ماجرا نگاه 
کنیم، به رغم تأکید ابالغیه اصــل44، در بند الف و ب، بر لزوم 
آزادســازي اقتصادي، اصرار دولت ها بر تــداوم قیمت گذاري 
دستوري، در طول 15سال گذشته، به ویژه در حوزه صنعت برق، 
یكي از مهم ترین عوامل قرار گرفتن این صنعت در بن بست فعلي 

اســت. تداوم قیمت گذاري دستوري، 
در صنایع مرتبط با حــوزه انرژي نظیر 

برق، به رونق پدیده مجاني سواري و رشد مصرف، در حوزه برق 
خانگي و تجاري و حتي صنعت منجر شده است. 

سروش خسروي؛ دبیر گروه اقتصادحميدرضا اسالمي؛ عضو شوراي سردبیري

چرا موضوع سيلي خوردن سرباز 
مهم است؟

 عنصر »قيمت«
عامل غايب درتنظيم بازار برق

دیدگاهیادداشت
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 خسارت سهمگين كرونا 
 به  مترو  و اتوبوس
 كاهش مسافر و  درآمد ، ماهانه 100ميليارد تومان
به  حمل و نقل عمومي تهران  زيان وارد كرده است 

 رونمايي از 
سلطان روغن

گفت و گو با   پديده 
17ساله فوتبال زنان

کمبود حلب براي پرکردن روغن نباتی 
 جامد به کاهش عرضه و افزایش قیمت
به ویژه در شهرستان ها منجر شده است

مشكالت تامین مواداولیه و زمزمه هاي 
حذف ارز ترجیحي واردات روغن خام 
موجب کمبــود و گراني انــواع روغن 
نباتي، به ویژه در بازار برندهاي مشهور، 
به خصوص حلــب 4.5 و 17کیلوگرمي 
 روغن جامد شده اســت. صفحه هاي 5 

و 8 را بخوانید.

شهرستان ایذه سومین چهره اش را هم 
به فوتبال ایران معرفي کرد. تا دیروز فقط 
ایمان مبعلي در فوتبال مردان و سهیال 
ململي در فوتســال زنان، چهره هاي 
شناخته شده این شهر در رشته فوتبال 
بودند.  ولي حاال نگین زندي در لیگ برتر 
فوتبال و در تیم ذوب آهن مي درخشد. 

صفحه6 رابخوانید.
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چهره آينده شهر
 درآرزوهاي امروز
روانشناسان و جامعه شناسان 

از اهمیت آرزو کردن براي زندگي 
فردي و شهر مي گویند

صفحه3
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جزییاتی از مذاکرات خصوصی ظریف و الوروف منتشر نشده است.

    وزير امور خارجــه كه به يك تور 
منطقه اي رفته اســت در ايستگاه دیپلماسی

مســكو با همتاي روس خود ديدار 
كرد. او در اين سفر به تيم بايدن پيام داد كه تا قبل از 
زمان اجراي قانون مجلس براي لغو پروتكل الحاقي، 
به تحريم ها عليه ايران پايان دهد. محمدجواد ظريف 
پس از رايزني با مقامات آذربايجاني به مسكو رفت و 
با سرگئي الوروف همتاي روس خود ديدار كرد. 
ظريف در كنفرانس خبري بــا الوروف در رابطه با 
برجام و برنامه بايدن در قبال آن تأكيد كرد:  آنچه كه 
تاكنون از دولت جديد آمريكا شنيده ايم بيشتر در 

حد صحبت و اعالم موضع بوده؛ اين در حالي است 
كه ما پيش از اين نيز گفته ايم ما به عمل پاســخ 
مي دهيم و هرگاه آمريكا تحريم هاي غيرقانوني خود 
عليه ايران را كه برخالف برجام و تعهدات اين كشور 
در قطعنامه۲۲۳1 شوراي امنيت سازمان ملل است، 
بــردارد، آمادگي داريم به  نحوي مناســب به اين 
موضوع پاسخ دهيم. او در عين حال يادآور شد كه 
دولت ملزم به اجراي قانون مصوب مجلس است و 
اگر تا زمان باقيمانده يعني سوم اسفند اقدام عملي و 
مناسب براي بازگرداندن روابط اقتصادي با ايران 
انجام شود و ما نتيجه آن را ببينيم، آن زمان ما به 

كليه تعهدات خود باز خواهيم گشت. الوروف هم با 
بيان اينكه ايران و روسيه موضع يكساني درخصوص 
توافق هســته اي دارند و ما معتقديــم كه توافق 
هسته اي بايد حفظ شود، گفت: تنها راه رسيدن به 
اين هدف، اجراي كامل اين ســند توسط تمامي 
طرف هاي توافق مطابق با قطعنامه۲۲۳1 شوراي 
امنيت سازمان ملل است. رئيس دستگاه ديپلماسي 
روسيه خاطرنشان كرد: بازگشت آمريكا به توافق 
هسته اي، زمينه و اساس بازگشت ايران به اجراي 
تعهداتش ذيل اين توافق را فراهم مي كند. ظريف در 
پاسخ به سؤالي درباره انتصاب رابرت مالي به عنوان 
نماينده ويژه آمريكا در امور ايران يادآور شد: افراد 
براي ما اهميت ندارند. آقــاي مالي از اعضاي تيم 
مذاكره كننده آمريكا بوده، مثــل برخي ديگر از 
اعضاي تيم بايدن؛ با اين حال آنچــه براي ايران 
اهميت دارد اقدام عملي آقاي بايدن در حذف عملي 
تحريم هايي است كه در دوران ترامپ تحميل شده 
اســت. وزير خارجه با هدف رايزني درباره مسائل 
منطقه به خصوص تحوالت قره باغ عازم باكو و بعد 
مسكو شــد و قرار اســت در ادامه به ارمنستان، 

گرجستان و تركيه هم سفر كند.

 »دولت حجم تخريب ها، 
حمــالت و توهين ها در دولت

سال پاياني فعاليت خود 
را تا حــدي تحمل مي كنــد و اگرچه 
بناي شــكايت حداكثري از مخالفان 
خود را ندارد، اما اين به معناي ناديده 

گرفتن هجمه ها هم نيست.«
 ايــن پاســخ صريــح علــي ربيعي، 
ســخنگوي دولت به طــرح اظهارات 
جنجال برانگيز از تريبون هاي رسمي 
مثل صداوســيما بود. گاليه او از روند 

كلي مناظرات تلويزيوني بود كه اگرچه قرار اســت مخالفان 
را روبه روي هم بنشــانند، ولي مجري تلويزيون هم به حداقل 
۲فرد همسوي سياسي اضافه مي شود تا به قول ربيعي دولت 

را بكوبند. 
او در پاسخ به ســؤال همشــهري درباره ادبيات نامناسب و 
بي ســابقه مخالفان عليــه دولــت و واكنش دولــت به اين 
بداخالقي ها گفــت: مــا همــواره از برگــزاري برنامه هاي 
گفت وگومحور استقبال كرده ايم؛ زيرا گفت وگوهاي چالشي 
مي تواند باعث روشن شــدن ابعاد يك موضوع شود و ما از آن 
اســتقبال مي كنيم؛ بنابراين ما هيچ مشــكلي با برنامه هاي 
گفت وگومحور و چالشي نداشــته ايم و اتفاقا اين نوع برنامه ها 
را از كارهاي مفيد در رسانه ملي مي دانيم؛ هرچند الزم است 
اين برنامه ها با دعوت از همه طرف ها و گروه هاي مختلف باشد؛ 
ضمن اينكه دولت هم هيچ نظري دربــاره تعليق يك مجري 

نداشته و اتفاقا روح برنامه گفت وگومحور را مفيد مي داند.

جامعه متوجه تخریب هاست
اشاره ربيعي به مناظره اخير برنامه زاويه شبكه چهارم سيما بود 
كه يكي از مهمانان اين برنامه رئيس دولت را با الفاظ نامناسبي 
خطاب كرده بود. دستيار ارتباطات اجتماعي رئيس جمهور با 
بيان اينكه مشــكل ما اين برنامه نيست، تصريح كرد: مشكل 
كالن از اين بحث ها و توهين ها استانداردهاي دوگانه اي است 

كه شكل گرفته است. 
با تداوم رويكردهايي كه دنبال شــده جامعه احساس مي كند 
جرياني عليه دولت و منتخب مردم از چند ســال قبل كليد 
خورده اســت و در اين روزها كه به 14۰۰ نزديك مي شويم، 
شدت پيدا كرده است و روند تازه تري را اآلن عليه دولت شاهد 
هستيم. بحث اين اســت كه چرا روند نقدهاي يك طرفه كه 
منجر به ناديده گرفتن تالش ها مي شــود فقط به سمت قوه 
مجريه است. اين قضاوت ها در جامعه صورت مي گيرد؛ بنابراين 
معتقديم نقش ۳قوه بايد در صداوســيما افزايش پيدا كند و 

شوراي نظارت بر صداوسيما اختيارات بيشتري داشته باشد.
ربيعي تأكيد كرد: بحث ما روح برنامه هايي است كه به نحوي 
طراحي مي شود كه هر بيننده اي احساس مي كند اين برنامه 
ايجاد شده كه دولت به نحوي تخريب شود و كساني كه ادعايي 
دارند ادعايشان به اثبات برسد. مشكل واقعا اينجاست. من با 
اين برنامه كار ندارم، ولي در يك ســري برنامه ها مي ديدم كه 
مناظره  با حضور يك طرف برگزار مي شود. مناظره بايد با حضور 

دوطرف برگزار شود و مخالفان 
حرف بزنند و بعضا هم مجري 
يك چيزهايــي درمي آورد و 
خودش هــم بيــرون پخش 
مي كند؛ اين هم يك ســنت 

شده است.
او درباره طرح هرگونه شكايتي 
از ســوي دولت نسبت به اين 
تخريب ها پاسخ داد: سياست 
دولــت و معاونــت حقوقي 
رئيس جمهــور نيز شــكايت 
حداقلي است. باالخره در برخي موارد توهين، تخريب و افترا 
و نشر اكاذيب به صورت گسترده و حاد با لطمه شديد به منافع 
و حقوق عمومي انجام مي شود. در اين موارد جرم به دستگاه 

قضايي اعالم مي شود.
 البته ارتكاب غالب اين موارد در فضاي مجازي مشمول ماده18 
قوانين رايانه اي است و جنبه عمومي جرم هم غلبه دارد و خود 
دادستان هم مي تواند اين موضوع را تعقيب كند. در عين حال 
بناي ما به هيچ وجه شكايت حداكثري نبوده است. دولت در 
يك مرحله تمام شكايت هايي كه صورت گرفته بود را ناديده 
گرفت. اميدواريم با درك عميق از شرايطي كه وجود دارد، همه 
كمك كنيم روح و روان جامعه به ســمت يكپارچگي و تداوم 
مقاومت برود و اميد به آينده در آنها موج بزند. اميد اينطور زائل 
مي شود كه فكر كنند كسي را كه انتخاب كرده اند به طور دائم 

دارد كوبيده مي شود.

منتظر مواضع بایدن هستیم
سخنگوي دولت در ابتداي اين نشست خبري سوال خبرنگار 
شــبكه ABC آمريكا درباره تماس و گفت وگــوي احتمالي 
بين ايران و دولت بايدن را اينطور پاســخ داد كه »هم اكنون 
هيچ گفت وگو يا تماسي با دولت جديد آمريكا نداشته ايم. ما 
همچنان منتظر مواضع رسمي دولت آمريكا در نحوه بازگشت 
به تعهدات اين كشور و لغو تحريم هاي غيرقانوني به عنوان جزء 
جدايي ناپذيري از اين تعهدات هســتيم. فعاًل هيچ برنامه اي 
براي مذاكره با آمريكا وجود ندارد و هرگونه پيشرفتي در اين 
رابطه به گام هاي عملي آمريكا در بازگشت به تعهداتش مطابق 
قطعنامه۲۲۳1بستگي دارد. البته آمريكا تا ابد زمان نخواهد 
داشــت و پنجره فرصت نه تنها براي آمريكا بلكه براي اعضاي 
اروپايي برجام نيز در عمل به تعهداتشان بسيار محدود است.«

بازرسي هاي پروتكل الحاقي متوقف مي شود
ربيعي همچنين در سؤاالت ابتدايي اين نشست درباره زمان 
اعمال محدوديت ســطح دسترسي بازرســان آژانس انرژي 
اتمي اعالم كرد: براساس زمان ابالغ قانون مجلس، نخستين 
قدم هاي محدودسازي بازرسان مربوط به پروتكل الحاقي در 
هفته اول اسفند ماه آغاز خواهد شــد. البته بايد توجه داشت 
كه بازرسي هاي مربوط به توافقنامه پادماني همچنان پابرجا 
خواهند ماند و عمده بازرســي ها و دوربين هــا مربوط به اين 

توافقنامه پادماني است كه طبق روال ادامه خواهد يافت.

 وزير امور خارجه :ما به عمل پاسخ می دهيم و هر گاه آمريكا تحريم ها را بردارد 
به نحو مناسبي پاسخ مي دهيم

 پيام ظريف به بايدن از مسكو

یک طرفه دولت را می کوبند فضای مجازی را پاالیش می کنیم
ربيعي خواستار افزايش نقش ۳قوه در صداوسيما شد اسماعيلی آخرين وضعيت مهم ترين پرونده هاي قضايي را تشريح كرد

كوتاه از سياست

تا انتخابات 

  کفه مخالفت با FATF در مجمع سنگین تر است
مرتضي نبوي، عضو مجمع تشــخيص مصلحت نظام گفت: دست 
دولت براي توجيه اعضاي مجمع تشــخيص مصلحت نظام براي 
تصويب پيوستن به لوايح باقي مانده از FATF خيلي پر نيست و با 
اين اطالعاتي كه دولت داده اســت، روند بررسي خيلي در مجمع 
تشخيص مصلحت تغييري نكرده است. به گزارش ايسنا، نبوي با 
اشاره به اينكه در دوره قبلي در اين زمينه تعادلي ميان استدالل هاي 
اعضاي مجمع و پاسخ هاي دولت برقرار نبود، گفت: يعني كفه به اين 
سمت بود كه ضرر پيوستن به FATF بيشتر از نپيوستن به آن است و 
هنوز هم سنگيني كفه در مجمع تغييري نكرده است. در واقع سؤال 
اعضاي مجمع اين است كه از پارسال تا االن چه اتفاق جديدي افتاده 
است و آيا دولت مي تواند بگويد اگر اين لوايح تصويب شود، وضعيت 

معيشت مردم بهتر مي شود؟ 

  دستاورد رزمایش اقتدار چه بود؟
سرلشكر سيدعبدالرحيم موســوي، فرمانده كل ارتش، رزمايش 
اقتدار نزاجا را بيانگر مهارت هاي نيروي انساني در اجراي عمليات 
تركيبي توصيــف كــرد و گفت:يگان هاي »واكنش ســريع« و 
»متحرك هجومي« بنا به تغييرات ســاختاري در نيروي زميني 
ارتش در جريان اين رزمايش به شكل منسجم و هماهنگ اجراي 
مأموريت كردند. به گزارش ايلنا، سرلشكرموسوي درباره برگزاري 
رزمايش »اقتدار99« نيروي زمينــي ارتش گفت: يكي از اهداف 
مهم اين رزمايش جابه جايي سريع نيروها از نقاط مختلف كشور 
به منطقه رزمايش بــود كه با كمك نيروي هوايــي و هوانيروز با 
موفقيت انجام شد. سناريوهاي تدوين شده در اين رزمايش بنابر 
دستورالعمل هاي عنوان شده، مرحله به مرحله با موفقيت اجرا شد.

  توکلي: یادداشت را خودم نوشتم 
 احمد توكلي، عضو مجمع تشــخيص مصلحت نظــام در دفاع از 
مستند بودن ادعاي اخيرش درمورد غسال ميلياردي، گفت: ۵۳ سال 
فعاليت سياسي داشتم و حاال مي گويند يادداشتي كه نوشته ام از سوي 
من نوشته نشده است. به گزارش الف، رئيس سازمان ديده بان شفافيت  
در واكنش به سخنان محمدجواد ابطحي، نماينده سابق خميني شهر 
در مجلس، توضيح داد: آقاي ابطحي دچار يك سوء برداشت شدند. 
بله، من دچار بيماري پاركينسون هستم اما بيماري پاركينسون روي 
تفكر افراد تأثير نمي گذارد. اشاره توكلی به سخنان اخير  محمدجواد 
ابطحي، نماينده نزديك به جهبه پايداري اســت كه گفته بود با 
توجه به وضعيت حاد بيماري پاركينسون احمد توكلي، نمي توان 
درباره اظهارات او انتظار خاصي داشت؛ چرا كه وضعيت سالمتي 
مناسبي ندارد. احمد توكلي اما اعالم كرد، نويسنده يادداشت خود 
او بوده و هيچ ادعايي را بدون مستندات ابراز نكرده است. دوشنبه 
گذشته احمد توكلي در يادداشتي مدعي شد: »غسال محمدتقي 
مصباح يزدي، يك ابَربدهكار بانكي است كه جنازه هاي روحانيون 

سرشناس را به خانه خود مي برد و غسل مي دهد.« 

  کیفیت دولت ها قابل دفاع نیست
جهانبخش محبي نيا، نماينده ادوار مجلس گفت: نمي توان گفت 
همه دولت هاي بعد از انقالب ناكارآمد بوده اند، 4۲ســال اســت 
كه دولت ها يك نظامي را ســرپا نگه داشــته اند؛ اگرچه كيفيت 
نگه داشتن قابل دفاع نيست. به هر كدام ايرادات جدي وارد است 

در عين اينكه نكات مثبتي هم دارند.
به گزارش ايسنا، او افزود: دعوايي كه ما داشتيم اين بود كه بعد از 
انقالب رؤساي جمهور همه بعد از روي كار آمدن با جامعه و بخشي 

از حاكميت زاويه پيدا كردند.

  زمان ثبت نام انتخابات پیش رو
جمال عرف، رئيس ستاد انتخابات وزارت كشور گفت: انتخابات 
سيزدهمين دوره »رياست جمهوري« و ششمين دوره »شورا هاي 
اسالمي شهر و روستا« و همچنين انتخابات ميان دوره اي مجلس 
شــوراي اســالمي و مجلس خبرگان رهبري در روز ۲8خرداد 
برگزار مي شوند و فقط تقويم فرايند شروع آنها متفاوت است. به 
گزارش فارس، وي افزود: ثبت نام انتخابات شوراي شهر و روستا 
از۲۰اسفند شروع مي شود، اما ثبت نام انتخابات رياست جمهوري 

در ارديبهشت ماه انجام مي شود، لذا تقويم ها فرق مي كند.

  این جناح و آن جناح فرقی ندارد
عباسعلي كدخدايی،سخنگوي شوراي نگهبان  با بيان اينكه اگر در 
نظام انتخاباتی ما اشكاالتی وجود دارد، بايد آن را برطرف كنيم، گفت: 
انتخابات در همه دنيا يك كنش عظيم سياسی و اجتماعی است و 
مردم با تشخيص و شناخت خودشان در آن حضور می يابند لذا الزم 

است كه مشكالت آن برطرف شود.
به گزارش ايلنا، عضو حقوقدانان شــورای نگهبان ادامه داد: گاهی 
اوقات مشاهده می كنيم شورای نگهبان از هر دو طرف مورد اعتراض 
است كه چرا فالنی تأييد شد يا فالنی تأييد نشد و گروهی می گويند 
تأييد بايد انجام شود و برخی ديگر برخالف آن نظر دارند در صورتی 
كه شــورای نگهبان قانون انتخابات دارد و بايد در چارچوب قانون 
اساسی حركت كند و وظيفه ما هم رعايت مر قانون و رعايت بی طرفی 

است و نمی توانيم بگوييم اين جناح و آن جناح ارجح  است.
وی اهميت توجه به جذب مشاركت حداكثری مردم در انتخابات را 
يادآور شد و افزود: در بحث مشاركت مردم در انتخابات بايد ارزيابی 
كنيم كه سهم مباحث اقتصادی و معيشتی چند درصد است و بايد 

آن را احصا كرد و مدنظر قرار گيرد.

  قول انتخاباتي به اصالح طلبان
حســين كمالي، عضو نهاد اجماع ســاز اصالحــات گفت: برخي 
شخصيت ها كه در ليست اجماع ساز نيستند براي همكاري با نهاد 
اجماع ســاز قول مســاعد داده اند. او در مورد عدم حضور برخي از 
شخصيت ها مانند موسوي خوئيني ها و يا نوري و يا موسوي الري 
به برنا گفت: خود آنها باتوجه به شرايط و وضعيتي كه وجود دارد از 
پذيرش اين مسئوليت به صورت مستقيم و اجرايي سر  باز زده اند اما 
وعده همكاري و مساعدت در همه زمينه ها را به دوستان ما داده اند. 
در خبر ديگري در اين باره فرج كميجاني، رئيس دوره اي شــوراي 
هماهنگي جبهه اصالحات دليل غيبت محمدرضا عارف، محسن 
هاشمي و مسعود پزشكيان در سازوكار جديد اجماعي اصالح طلبان 
را احتمال نامزدي اين افراد در انتخابات رياست جمهوري14۰۰ 
عنوان كرد و به ايرنا گفت: براي اينكه شائبه اي در فعاليت اين نهاد 

ايجاد نشود آنها را در ليست قرار نداديم.

محســين  غال
، قضایي عيلي ســما ا

سخنگوي قوه 
قضاييه ديــروز در نشســت 
خبــري اش، آخرين وضعيت 
مهم ترين پرونده هاي مفاسد 
اقتصادي را تشريح كرد. ماجراي 
فيلترينگ ســيگنال، چرايي 
احضار وزير ارتباطات به مراجع 
قضايــي، دادگاه های ســيف، 
مهدي جهانگيــري و محمد 

امامي مهم ترين موضوعاتي بودند كه اسماعيلي   به آنها پاسخ داد.
او با اشاره به شايعه فيلترينگ اينستاگرام گفت: قوه قضاييه در دوره 
تحول، هيچ رسانه، خبرگزاري و پيام رساني را مسدود نكرده است 
و به دنبال مسدودسازي فضاي مجازي و هيچ يك از پيام رسان هاي 

اجتماعي نيست.
وي افزود: اقدام قضايي انجام شده و سخنان مطرح شده در روزهاي 
اخير همگي بيانگر پااليش اين فضا از مصاديق مجرمانه است، نه 
انسداد فضاي مجازي. مواضع رسمي قوه قضاييه همان است كه 
در سخنان رئيس قوه يا سخنگو اعالم مي شود. انتظار بر اين است 
كه همچون كادر درمان كه پااليش هاي بيماري و ويروس را آغاز 
كردند، مسئوالن مربوط به فضاي مجازي نسبت به بومي سازي  
و پااليش اين فضا و قصورات خود پاسخگو باشند. سخنگوي قوه 
قضاييه ادامه داد: در رابطه با شــخص مورد نظر موارد متعددي 
مطرح است كه طبق قوانين رسيدگي خواهد شد و نتيجه در پايان 
رسيدگي مشخص مي شود كه آيا ما فرد را مقصر يا مجرم مي دانيم 
يا نمي دانيم. درخواست ما از سياسيون اين است كه هراس افكني 
نكنند و مقابله بــا تخلف را مقابله با مردم جلــوه ندهند. مردم ما 
مي دانند دوران دوگانه سازي  مجعول گذشته است و مردم شاهد 
عملكرد مردمي قوه قضاييه بوده اند.هفته گذشته محمدجواد آذري 

جهرمي وزير ارتباطات از احضار خود به دادسرا خبر داده بود.
  اسماعيلي سپس در پاسخ به سؤال خبرنگار روزنامه همشهري 
درباره چرايي توقف برگزاري جلسات علني دادگاه هاي سيدمحمد 
امامي توضيح داد: »رسيدگي به اين پرونده و تمامي پرونده هاي 
اقتصادي ادامه دارد و هيچ توقفي را شاهد نيستيم. بعد از اصالح 
فرايند استجازه روند دادرسي و اطالع رساني در چارچوب ضوابط و 
مقررات آيين دادرسي كيفري قرار گرفت. مقابله با مفاسد، اولويت 
اصلي دستگاه قضاست و اين رسيدگي ها ادامه دارد.« اين اظهارات 
سخنگوي قوه قضاييه در حالي است كه محاكمه امامي از متهمان 
اصلي فساد بزرگ بانك ســرمايه و صندوق ذخيره فرهنگيان و 
ســاير متهمان پرونده در دادگاه ويژه مفاسد اقتصادي به صورت 
علني برگزار مي شــد، اما پس از يك دوره، جلسات رسيدگي به 
اين پرونده بدون اطالع رساني الزم، شكل غيرعلني به خود گرفته 
است. غيرعلني شدن رسيدگي به اين پرونده، به ابهامات زيادي در 

شبكه هاي اجتماعي دامن زده است.
ســخنگوي قوه قضاييه همچنين از صــدور رأي نهايي پرونده 
مهدي جهانگيري خبــر داد و تصريح كرد: در ايــن پرونده آقاي 
مهدي جهانگيري به جرم قاچاق حرفه اي ارز به مبلغ 6۰۷هزار و 
1۰۰يورو و همچنين 1۰8هزار دالر و با ارزش ريالي ۲6ميليارد و 

8۲1ميليون و 48۰هزار ريال به لحاظ 
انتقال ارز به صورت غيرقانوني به خارج 
از كشور به تحمل ۲سال حبس و ضبط 
ارز قاچاق شده و جزاي نقدي 4برابر بهاي 
ريالي ارز قاچاق يعني 4برابر ۲6ميليارد 
ريال محكوميت حاصل كرد. به گزارش 
ايسنا، اسماعيلي ادامه داد: عالوه بر آن 
به جرم تحصيل مال از طريق نامشروع 
به مبلغ 4۵6ميليــارد و ۲16ميليون و 
۷۵۰هزار ريال به تحمل ۲سال حبس 
ديگر و رد مال يعني همين 4۵6ميليارد 
ريال محكوم شده است. در رابطه با خودداري از ارائه اطالعات واقعي 
به سازمان بورس به ۷4ضربه شالق محكوم شده بود و در ارتباط 
با ارز هم تحمل ۷4ضربه شالق داشتند كه دادگاه تجديدنظر يك 
مورد از ۷4ضربه شالق را تعليق كرده و مورد ديگر از ۷4ضربه شالق 
را به ۵۰ميليون ريال جزاي نقدي تبديل كــرده؛ يعني مجازات 
شالق عمالً منتفي است، ولي بابت هركدام از اين عناوين مجرمانه 

به تحمل ۲سال حبس و رد مال و جزاي نقدي محكوم شده است.

محاکمه سیف؛ به زودي
آخرين وضعيت پرونده مديران سابق بانك مركزي يكي ديگر از 
موضوعاتي بود كه سخنگوي قوه قضاييه در مورد آن توضيح داد؛ 
اسماعيلي احضار ولي اهلل سيف، رئيس سابق بانك مركزي به دادسرا 
را تأييد كرد و گفت: پرونده در دادســرا تكميل شده و به زودي به 
دادگاه ارسال مي شود. سيف، رئيس سابق بانك مركزي و احمد 
عراقچي، معاون ارزي او ازجمله متهمان اين پرونده هســتند كه 
رسيدگي به اتهامات آنها در پي اعتراضات دولت ناتمام مانده است. 
نخستين و تنها جلسه دادگاه عراقچي با اتهام »مشاركت در اخالل 
در نظام ارزي و پولي كشــور از طريق قاچاق عمده ارز« مردادماه 
سال9۷ برگزار شد اما محمود واعظي، رئيس دفتر رئيس جمهور و 
علي ربيعي در دفاع از سيف و عراقچي تأكيد كردند كه اقدامات آنها 
با دستور مستقيم رئيس جمهور و به منظور تنظيم و كنترل بازار ارز 
صورت گرفته است و »تشخيص درست يا غلط بودن اين سياست« 
مرجع مشخصي دارد. پس از ارسال مستندات دستور رئيس جمهور 
به دستگاه قضايي، رســيدگي به پرونده سيف و عراقچي متوقف 

شده بود.

اعدام و حبس براي قاچاقچیان خودرو
اسماعيلي همچنين از صدور حكم حبس و اعدام در پرونده قاچاق 
خودرو خبر داد و گفت: در اين پرونده كه بيش از هزاران خودروي 
لوكس وارد كرده بودند محكوميت هاي سنگين حبس و اعدام صادر 
شده است. اين حكم قطعي نيست، به همين دليل اعالم جزئيات 

پس از رسيدگي ديوان عالي اعالم مي شود.

متهم خصوصي سازي  محكوم شد
اسماعيلي همچنين به وضعيت پرونده خصوصي سازي  اشاره كرد 
و گفت: همين روزها پرونده خصوصي سازي  منتهي به صدور رأي 
شده و خود فرد محكوم و يكي از شركت هاي واگذارشده به لحاظ 

قانون ابطال شده است.

 هيأت سياسي طالبان به رياست مال عبدالغني 
سیاست 
برادر در تهران است؛ اين خبري بود كه وزارت خارجی

خارجه ايران ديــروز اعالم كــرد. به گفته 
سخنگوي دستگاه ديپلماسي، اين هيأت براساس هماهنگي 
قبلي و به دعوت وزارت امورخارجه جمهوري اسالمي ايران 
وارد تهران شده و مورد استقبال مقامات وزارت امورخارجه 
قرار گرفته است. سعيد خطيب زاده در اين رابطه گفت: هيأت 
سياسي طالبان در طول مدت حضور در تهران ديدارهايي را 
با مقامات مسئول كشــورمان ازجمله وزير امورخارجه و 
نماينده ويژه ايران در امور افغانستان داشته و درخصوص 
روند صلح در افغانســتان و مســائل و موضوعات مرتبط 
تبادل نظر و رايزني هايي صــورت می گيرد. گروه طالبان و 
آمريكا اسفند سال گذشته توافقنامه صلحي را امضا كردند كه 
بخشي از اين توافق برعهده دولت افغانستان بود، با اين حال، 
هم طالبان و هم دولت افغانستان، ديگري را به نقض آن متهم 
مي كنند و از ســوي ديگر با رفتن ترامپ و روي كار آمدن 
بايدن به نظر مي رسد گروه طالبان به طرف تنوع بخشي به 
جهات ديپلماسي خود سوق يافته است. يكي دو روز قبل از 
سفر مالبرادر به ايران، ابراهيم طاهريان فرد، نماينده ويژه 
وزير خارجه در امور افغانستان تحركات گسترده اي را آغاز 
كرده بود؛ چنان كه شب گذشــته طاهريان فرد با عبداهلل 
عبداهلل، رئيس شورای مصالحه افغانستان تلفنی گفت و گو 
كرد. طاهريان فرد همچنين با خانم ليونــز، نماينده ويژه 
دبير كل سازمان ملل متحد در امور افغانستان گفت وگو كرد 
و در اين گفت وگو  آخرين وضعيت مذاكرات درون افغاني، 
روند صلح در افغانستان و  دستيابي به ثبات پايدار از طريق 
راه حل هاي ديپلماتيك مورد تأكيد طرفين قرار گرفت.   ۲روز 
قبل همه طاهريان فرد درباره تحوالت افغانستان و روند صلح 
در اين كشور با وزير امور خارجه افغانستان گفت وگو كرده 
بود. گفت وگو با نمايندگان ويژه كشورهاي روسيه و آلمان در 
امور افغانستان از ديگر تحركات اخير نماينده ويژه ايران بوده  
كه در اين گفت وگوهــا نماينده ويژه وزيــر امور خارجه 
كشورمان بر ضرورت كاهش خشونت ها و تشريك مساعي 
كشورهاي دوست افغانستان در استقرار صلح پايدار از طريق 
راه هــاي ديپلماتيك تأكيــد كرد. طاهريــان همچنين 
گفت وگوهاي درون افغاني را مناسب ترين راه براي خاتمه 
بحران در افغانستان و كاهش آالم مردم اين كشور بيان كرد 
و آمادگي كشورمان جهت ارائه هرگونه مساعدتي در اين 
مسير را مورد اشاره قرار داد. ديروز پايگاه اينترنتي وزارت امور 
خارجه افغانســتان در بيانيه اي اعالم كرد: وزارت خارجه 
افغانستان از سفر هيأت طالبان به ايران آگاهي دارد. دولت 
جمهوري اسالمي ايران در مورد سفر هيأت طالبان به ايران 

دولت جمهوري اسالمي افغانستان را مطلع و نظرات دولت 
افغانستان را دريافت كرده اســت. در ادامه اين بيانيه آمده 
است: ايران مي خواهد اطمينان حاصل كند كه افغانستان بار 
ديگر به پايگاه امن گروه هاي تروريستي مبدل نخواهد شد و 
همچون مركز همكاري هاي منطقه  اي و بين المللي باقي 
خواهد ماند. مال عبدالغني برادر ۵۲سال دارد و يكي از 4نفري 
است كه در سال1994 گروه طالبان به رهبري مالعمر را 
تاسيس كردند و گفته مي شود خواهر او همسر مال عمر و 
همسر او خواهر مال عمر رهبر پيشــين طالبان است. در 
هفته هاي اخير مصاحبه محمدجواد ظريف،  وزير امور خارجه 
كشورمان با شبكه تلويزيوني طلوع نيوز افغانستان كه بخشي 
از آن درباره طالبان بود خبر ساز شد. او در آن مصاحبه درباره 
روابط تهران با طالبان و نقش اين گروه در آينده افغانستان 
گفت كه رفتار ايران در افغانستان همانطور است كه شوراي 
امنيت سازمان ملل تصميم بگيرد. محمدجواد ظريف، وزير 
خارجه كشورمان درباره موضع ايران در رابطه با طالبان گفته 
بود: »در قوانين، ما هنوز طالبان را از گروه تروريستي خارج 
نكرديم؛ ما در اين باره تابع ملل متحديم« اما اين اظهارات با 
واكنش طالبان مواجه شــد؛ ذبيح اهلل مجاهد، سخنگوي 
طالبان اظهارات ظريف را »مداخله آشكار« در امور داخلي 
افغانستان و »غير مسئوالنه« و »به دور از واقعيت« دانست و 
گفت كه اين گروه در فهرست تروريستي سازمان ملل درج 
نيست. نخستين بار وزارت خارجه ايران دي ماه سال9۷ از 
سفر هيأتي بلند پايه از طرف طالبان به ايران خبر داده بود. 
شهريور ماه امسال وزارت امور خارجه بيانيه اي درباره تحوالت 
افغانســتان صادر و تأكيد كرد: جمهوري اسالمي ايران از 
شــروع گفت وگوهاي بين االفغاني بين دولت افغانستان، 
گروه هاي سياسي و طالبان استقبال مي  كند و اميدوار است 
اين گفت وگوها بدون مداخله خارجي و در يك تفاهم جامع 
ميان افغان ها به نتايج مطلوب خود براي استقرار صلح و ثبات 
 دائمــي در افغانســتان و امنيــت در منطقــه منجــر

 شود. آذرماه امسال هم طاهريان فرد، نماينده ويژه وزير امور 
خارجه جمهوري اسالمي ايران در امور افغانستان به كابل 
سفر كرد و با محمداشرف غني رئيس جمهور، عبداهلل عبداهلل 
رئيس شوراي عالي مصالحه، حمداهلل محب مشاور امنيت 
ملي و محمدحنيف اتمر سرپرست وزارت خارجه افغانستان 
به گفت وگو نشست. در همان  ماه سيدعباس عراقچي، معاون 
سياسي وزير خارجه ايران به كابل رفته و با عبداهلل عبداهلل 
رئيس شوراي مصالحه ملي و حامد كرزي، رئيس جمهور 
سابق افغانستان رايزني كرده بود. از ديگر تحوالت مهم روابط 
ايران و افغانستان مي توان به رايزني تلفني سران ۲كشور در 

مرداد ماه امسال اشاره كرد.

هيات سياسی طالبان برای گفت و گو به ايران آمده است

تهران  میزبان طالبان

 برنامه اي براي مذاكره نداريم
 مجید تخت روانچي، سفیر ایران در سازمان ملل در گفت وگویي با ان بي سي گفت: ایران برنامه اي 
براي برقراري مذاکرات با دولت جو بایدن رئیس جمهور جدید آمریكا ندارد و منتظر است که 
دولت جدید آمریكا نخستین قدم را براي لغو تحریم ها در بازگرداندن آمریكا به توافق هسته اي 
بردارد. او گفت که ایران هنوز با دولت جدید آمریكا مذاکره اي نكرده است. روانچي در پاسخ به 
این سؤال که آیا ایران قرار است برنامه اي براي آغاز مذاکراتي مستقیم یا تعاملي غیرمستقیم 
توسط یک میانجي -شاید دولت سوئیس که حافظ منافع آمریكا در ایران است- با واشنگتن 

داشته باشد، بیان کرد: »ما برنامه اي براي آغاز هیچ چیز نداریم.« 

ث
مك
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محمد سرابي
خبرنگار

درست است كه هنوز رقم 
دقيقي از خسارت كرونا بر گزارش

حمل ونقل عمومي تهران 
اعالم نشــده، اما با يك حساب و كتاب 
مي توان بــه مبالغ چند هــزار ميليارد 

توماني رسيد. 
طبق گفته فرنوش نوبخت، مديرعامل 
شــركت بهره برداري مترو، اين كاهش 
درآمد صرفا در 3ماه نخســت شــيوع 
كرونا، فقط از محل كاهش فروش بليت 
متــرو 200ميليارد تومان بوده اســت. 
حال اگر اين رقم را بــه دوره  11 ماهه 
پاندمي كرونا در كشــور تسري دهيم، 
به حدود800ميليارد تومان مي رسيم. 
اين در حالي اســت كــه كاهش درآمد 
غرفه هــاي ايســتگاه ها و تعطيلي آنها، 
كاهش تبليغــات محيطي، نرســيدن 
بودجه هاي دولتي به ويژه منابع مربوط 
به يارانــه بليت مترو، تاميــن ناوگان و 
توســعه خطوط، اين رقم چنــد برابر 
مي شود. از ســوي ديگر محقق نشدن 
70درصد درآمدهاي پيش بيني شده، در 
بودجه امسال مترو در 6 ماه نخست هم 
به خوبي گوياي ضرر و زيان باالي مترو 
از بحران كروناســت. يك حساب ديگر 
نشــان مي دهد كه كرونا هرماه حداقل 
100ميليارد تومان به سيستم حمل و 
نقل عمومی تهران خســارت زده است؛ 

اين آماری اســت كه كميسيون عمران 
و حمل و نقل شــورای شــهر تهران به 
تازگي منتشر كرد. اين گزارش پژوهشي 
مهر تاييدي بر آمارهاي شــركت هاي 
بهره برداري مترو و واحد اتوبوسراني مي 
زند كه از كاهش 70درصدي مسافران و 
درآمدهايشان طي پاندمي كرونا حكايت 

مي كنند. 
به هرترتيب يك ســال از بحران كرونا 
مي  گــذرد و بي توجهي بــه حمل ونقل 
عمومي نفس هــاي شــاهراه ارتباطي 
پايتخت را به شــماره انداخته اســت. 
شبكه حمل ونقل عمومي اين روزها لنگ 
لنگان به شــهروندان خدمات رســاني 
مي كند. اينطور كه پيداست، كمك هاي 
ستاد مقابله با كرونا به حمل ونقل هم به 
سرنوشت تكاليف قانوني كمك دولت ها 
به اين بخش مبتال شــده؛ تكاليفي كه 
دولت هاي مختلف هيچ وقت به آن عمل 
نكرده اند و شهرداري با وجود همه موانع 
و مشكالت، به تنهايي اين بار سنگين را 
به دوش مي كشــد.  حمل ونقل عمومي  
حتي رنــگ مســاعدت  منابع صندوق 
ذخيره ارزي بــراي مقابله با كرونا را هم 
نديد؛ ولي اين، همه ماجرا نيست. كاهش 
بليت فروشي، تعطيلي خدمات جانبي در 
ايستگاه هاي مترو، مثل اغذيه فروشي ها، 
فروشگاه هاي صنايع دســتي، تبليغات 

محيطي و... هم بار مشكالت را سنگين تر 
كرده تا جايي كه به گفته مسئوالن مترو 
درآمدها كفاف هزينه هــاي روزانه اين 

ناوگان را هم نمي دهد.
بــه همين خاطــر، شــهرداري تهران 
براي نخســتين بار قصد دارد از طريق 
مشــاركت عمومــي - خصوصي براي 
تجهيز و توســعه مترو درآمدزايي كند. 
اتفاقي بي ســابقه در دوراني كه دولت 
و شــهرداري تهران براي تامين بودجه 
توسعه مترو با مشكالت فراواني مواجه 
شده است. چنان كه تامين منابع مالي 
حاصل از فروش اوراق مشاركت به عنوان 
يكي از راه هاي تاميــن مالي در مترو با 
موانع و پيچيدگي هــاي زيادي مواجه 

بوده و بــه همين دليــل، ورود بخش 
خصوصي با كمك دولت مي تواند بخشي 
از اين مشــكالت را رفع كنــد. معاون 
حمل ونقل و ترافيك شهرداري تهران 
در اين باره به همشهري گفت: »كمبود 
ناوگان حمل ونقل ريلي درون شــهري، 
يكي از گلوگاه هاي اصلي و موانع پيش 
روي حصــول بهــره وري حداكثري از 
ظرفيت شــبكه مترو به حساب مي آيد. 
در شــرايط كنوني كه شهرداري تهران 
با تنگناهاي شــديد مالي مواجه بوده و 
از منابع بودجه عمومي كشور هم عمال 
بي بهره است و همچنين كرونا هزينه ها 
را افزايــش و درآمدهــا را كاهش داده 
اســت، يكي از راهكارهاي نوين تامين 

كاهش مسافر و  درآمد ، ماهانه 100ميليارد تومان به  حمل و نقل عمومي تهران  زيان وارد كرده است
خسارت سهمگين كرونا   به مترو و اتوبوس آن سوي آب

لطمه كرونا بر پيكر متروي جهان

آمارهاي جهاني نشــان مي دهد كه كرونا در اغلب كشــورها ضربه 
ســختي را بر پيكره حمل ونقل عمومي وارد كرده اســت. از يك سو 
درآمدها كاهش يافته و از سوي ديگر در بسياري از شهرها، بحث هاي 
نگهداري و تعميرات ناوگان با مشكالت اساسي مواجه شده؛ البته كه 
اين موضوع براي كالنشهرهاي ايران به خاطر وجود تحريم ها بيشتر 
نمود داشته است. شايد جالب باشد بدانيد كه كرونا استفاده از ناوگان 
شهري در سراسر جهان را 70درصد كاهش داده؛ چراكه يا قرنطينه 
اعمال شده، يا محدوديت تردد وجود داشته يا شهروندان براي كاهش 
خطر ابتال، اســتفاده از خودروي شــخصي را به حمل ونقل عمومي 
ترجيح داده اند. حتي وقتي محدوديت هاي قرنطينه كمتر مي شود، 
اتوبــوس و مترو به دليل حفــظ فاصله اجتماعي تنهــا با 15درصد 
ظرفيت فعاليت مي كنند. به همين خاطر، مديران شهري، از مسئوالن 
دولتي مي خواهند تا بيش از پيش هــواي مترو و اتوبوس را به عنوان 
وسيله انبوه بر داشته باشند؛ دليل شان هم واضح است: »هرچه چرخ 
حمل ونقل عمومي بهتر بچرخد؛ فاصله گذاري اجتماعي بهتر رعايت 
مي شود، حجم ترافيك پايين مي آيد و آلودگي هوا كمتر خواهد بود.« 
نكته بااهميت ديگر اينجاست كه طبق تحقيقات چند دانشگاه معتبر 
جهان، ازجمله دانشــگاه هاروارد، با انباشت ذرات معلق آالينده زير 
2.5ميكرون در هواي شــهرها، ميزان ســرايت كرونا نيز حدود 9 تا 

15درصد باالتر مي رود.
به هر ترتيــب كرونا حمل ونقل عمومي شــهرها را نيــز هدف قرار 
داده و حتي باعث تعطيل شدن كافه ها، رســتوران ها و مراكز خريد 

ايستگاه هاي مترو در برخي از شهرها شده است.
   هنگ كنگ: حمل ونقل ريلي طي 10ماه اخيــر تاكنون حدود 

52ميليون پوند ضرر كرده است.
   لندن: پيش بيني مي شــود حمل ونقل عمومي در 2سال آينده با 
6.4ميليارد پوند كســري بودجه روبه رو شود. اين در حالي است كه 
واگن هاي متروي لندن كه ظرفيت جابه جايي 800نفر را دارند، اين 
روزها به خاطر رعايت فاصله گذاري فيزيكي 93نفر را جابه جا مي كنند. 
همين موضوع مسافر روزانه را به شدت كاهش داده و به تبع درآمده ها 

هم پايين آمده است.
   گوانجوي: كرونا باعث كاهش از دســت رفتن 10درصد درآمد 

پيش بيني شده در حمل ونقل عمومي طي 3ماه اخير شده است.
   دهلي: مترو روزانه حــدود 350ميليون تومان خســارت مالي 

مي بيند.
   برلين: حمل ونقل عمومي از زمان شيوع كرونا 150ميليون يورو 

خسارت مالي ديده است.
   پاريس: درآمدهاي جانبي حمل ونقل عمومي به شــدت كاهش 
يافته به گونه اي كه در كل فرانسه يك ميليارد يورو از دست رفته است.

    ليســبون: شــركت هاي حمل ونقل عمومي پرتغــال ماهانه 
80ميليون يورو از درآمد كرايه خود را از دست مي دهند.

   رم: با كاهش 50درصدي مســافران، حمل ونقل عمومي ايتاليا با 
كسري 1.5ميليارد يورويي در سال گذشــته روبه رو شد. در ميالن 

خسارت حدود 250ميليون يورو بوده است.
   هلســينكي: خســارات بازار حمل ونقل عمومي شــهري در 
پايان سال گذشــته حدود 192ميليون يورو اعالم شد. هلسينكي 

150ميليون يورو از اين رقم را به خود اختصاص مي دهد.

اختتاميه پنجمين دوره جايزه جهاني خشــت طاليي 
با معرفي برگزيدگان در ســالن همايش هاي برج ميالد 
برگزار شد. در اين دوره حدود 500پروژه ايراني و خارجي 
شامل طرح هاي به پايان رسيده 5سال اخير درون حريم 
شهرها مورد ارزيابي قرار گرفت. از ميان اين طرح ها كه 
مستقيما يا با مشاركت شهرداري ها و سازمان هاي محلي 
اجرا شــده بود، برندگان در 7محور انتخــاب و معرفي 
شدند. شهردار تهران در اين مراسم گفت: »در اين دوره 
از 58كشور و 194شهر شــركت كنندگاني داشتيم كه 
روش هاي مبتكرانه خود را براي حل مشــكالت شهري 
ارائه كردند.« پيروز حناچي با اشاره به شيوع كرونا عنوان 
كرد: »كوويد-19 كه تا مدتي ديگر ســالگرد انتشار آن 
در ايران مي رسد، نشــان داد يك بحران مي تواند چقدر 
ناشناخته باشد و چقدر انســان در مقابل آن تنهاست. 
به گفته دانشــمندان، كل وزن اين ويروس در جهان به 
5گرم نمي رســد ولي خيلي از جنبه هاي زندگي بشر را 
تحت تأثير خود قرار داد. مانند اينكه شكل روابط اجتماعي 
را دگرگون كرد.« شــهردار گفت: »مــا در اين مدت با 
شهرداران جهان در ارتباط بوديم و صداي مظلوميت مردم 
ايران را به گوش همكاران مان رســانديم و تالش كرديم 
از ظرفيت هاي ســاده براي همدردي استفاده كنيم.« او 
گفت: »با اجراي ويدئو مپينگ كه با ووهان شــروع شد و 
آخرين آن درباره كابل بــود، اكنون ميدان آزادي به يك 
نماد جهاني براي ابراز همدردي ميان ملت ها تبديل شده 
اســت.« او صحبت هايش را با »من شهردار آخر قرن14 
و اول قرن15 هســتم« ادامه داد و گفت: »نام خشــت 
طاليي براي كشوري مانند ايران كه بيشتر معماري آن 
با خشت عجين شــده، نام با مسمايي اســت.« او اضافه 
كرد: »53درصد جمعيت زمين در ســازه هاي خشتي 
زندگي مي  كنند و 93درصد آثار ثبت شده جهان خشتي 
است. خشت اصلي ترين عنصر براي ساخت تمدن بوده و 

هســت.«  رئيس افتخاري پنجمين دوره خشت طاليي 
گفت: »در اين دوره با همكاري شوراي شهر رقابت هاي 
جهاني و محلي را به صورت فرصتي براي انتقال تجربيات 
و انگيزه اي براي تالش بيشتر درآورديم. محورهايي كه 
در اين جوايز مورد توجه قرار دارد، معماري، شهرسازي 
و ميراث فرهنگي اســت و ايران كه يكي از قديمي ترين 
تمدن هاي جهاني است، با اين عرصه ها هميشه در ارتباط 
بوده است. ما در تپه هاي قيطريه يا خيابان مولوي آثاري 
از 5هزار سال سكونت بشر پيدا كرديم كه در منطقه ري 
به 6هزار سال هم مي رســد.« حناچي مجددا با اشاره به 
محدوديت هاي ناشي از كرونا، گفت: »هوشمندسازي قبال 
يك برنامه بود، بعد از كرونا يك الزام و واقعيت شده است 
كه بدون آن فعاليت ها دچار اختالل مي شود.« او گفت: »ما 
روزهاي آخر قرن حاضر را مي گذرانيم و 2 ماه ديگر از قرن 
14 به قرن 15شمسي مي رويم. بايد اين اتفاق را تبديل به 
نمادي براي مرور 100سال گذشته و ساختن سنگ بنايي 
كنيم كه براي آيندگان باشد. از دولت هم دعوت مي كنم 
كه از اين پديده به عنوان اميدي براي سربلندي و ساختن 

آينده استفاده كند.« 

كرونا شاخص تاب آوري شهرها شد
رئيس شوراي شهر كه در مراسم حضور داشت، با اشاره 
به سابقه برگزاري جايزه خشت طاليي، گفت: »اين جايزه 
كه از سال93 شروع شده بود، براي مدتي به تأخير افتاد، 
اما خوشبختانه امسال با تعداد قابل توجهي از كشورها و 
آثار برگزار شد.« محسن هاشمي رفسنجاني افزود: »بايد 
توجه داشته باشــيم كه پاندمي كرونا اتفاقا با يك اقدام 
محلي منتشر شــد و تاكنون 400روز است كه جهان را 
درگير خود كرده است. بعد از جنگ هاي جهاني اتفاقي 
را نداشــتيم كه با اين فراگيري و اثرگــذاري همه را به 
چالش كشيده باشد.« او با اشاره به تأثيرات كرونا گفت: 
»محدوديت هاي اين بيماري باعث شــد كه انسان ها به 
احياي طبيعت و آســيب هايي كه به محيط زيست وارد 
شده است، توجه كنند.« هاشــمي اضافه كرد: »ما دائما 

به فكر ســيل و زلزله و بحران هاي مانند آن بوديم، ولي 
پاندمي هم مي تواند هر سال يا هر چند سال اتفاق بيفتد.« 
او گفت: »شهري سالم است كه روح و جسم شهروندان 
آن آرامش و آسايش داشته باشد و دولت محلي و مركزي 
آن ديد مشتركي به نتيجه مثبت پروژه ها داشته باشد.« 
به گفته او، پاندمــي كرونا باعث بازطراحــي پروژه هاي 
شهري شد به طوري كه بايد در زمينه اجتماعات شهري، 
حمل ونقل و سالمت شهر طراحي هاي تازه شكل بگيرد. 
رئيس شوراي شهر تهران افزود: »يك امر مهم در انتشار 
اين ويروس، حمل ونقل عمومي بود كــه بايد بازنگري 
شود. فروشگاه هاي بزرگ، حراج ها، رويدادهاي فرهنگي 
بزرگ همه بايد باعث شود بار ديگر پروژه هاي شهري را 
در موضوع پاندمي مورد بررســي مجدد قرار دهيم. دائم 
در كشورهايمان به فكر ســيل و زلزله بوديم و هيچ وقت 
به پاندمي فكر نكرده بوديم. بايد تاب آوري شهر را در اين 
زمينه هم بررسي كنيم. خوشبختانه كشورهاي جهان 

در اين امر فعال شدند و نتايج مثبتي هم ديده مي شود.«

تغييرمديريت بتني به مديريت اجتماعي
سخنگوي دولت كه در اين مراسم حضور داشت  نيز گفت: 
»شهرداري تهران در اين مدت از مديريت بتني به مديريت 
اجتماعي روي آورده  و اگر بخواهيم يادگاري خوبي در شهر 
به جا بگذاريم، بايد همين جوايز را الگو قرار دهيم تا زندگي 
در شهر راحت باشد.« علي ربيعي ادامه داد: »آنچه كه ما 
از شهر مي خواهيم، شادي و دل  خوش است و اينكه مردم 

چگونه با هم زندگي كنند.« او گفت: »حاشيه نشيني نسل 
اول و دوم به هم آميخته و با چسبيدن روستاها به شهرها، 
حاشيه نشيني نسل ســوم هم از راه رسيده است. بايد در 
مطالعات ميان رشــته اي و فناوري ارتباطي ديدگاه خود 
را به اين سمت ســوق بدهيم كه مردم چطور مي توانند 
با آسايش در شهر زندگي كنند.«  سخنگوي وزارت امور 
خارجه نيز در اين مراســم گفت: »يك اصل اساسي در 
ديپلماسي اين است كه جهاني فكر و محلي عمل كنيم. 
شايد هيچ چيز به جز كرونا نمي توانست به ما نشان دهد 
كه سرنوشت ما چقدر به هم پيوسته است و در عين حال، 
چقدر تنها هستيم.« سعيد خطيب زاده اضافه كرد: »شهر 
سالم يك مفهوم در ديپلماســي است و آن، اين است كه 
چطور از نگاه جهاني و عمل محلي اســتفاده كنيم.« او 
تأكيد كرد: »وزارت خارجه به عنوان دســتگاه مســئول 
ديپلماسي، شــهرداري را شانه به شــانه خود مي بيند و 
ظهور اين ديپلماسي شهري بستر گفت وگو ميان شهرها 
و تمدن هاست.« غالمحسين محمدی مشاور شهردار و 
رئيس مركز ارتباطات و اموربين الملل شهرداری تهران 
نيز »ديپلماسی شهری« را تعامل با ديگر شهرهای جهان 
تعريف كرد كه با هدف تقويت همكاری ها و دستيابی به 
عاليق و منافع مشترک صورت  می گيرد و گفت:  اين در 
حالی است كه رفع بسياری از مسايل و مشكالت شهری 
از طرق رسمی و دولتی با محدوديت های بسياری مواجه 
است، اما در ساحت ديپلماسی شهری با توجه به ماهيت 
غيرسياسی، نتايج بسياری قابل حصول است كه اين مهم 

تهران در مسير تعامل با جهان
به كمك جايزه جهانی خشت طاليی تهران ميسر است.پنجمين دوره جايزه جهاني خشت طاليي با معرفي برگزيدگان به پايان رسيد

او با بيان اينكه اين جايزه عالوه بر توســعه ديپلماســی 
شهری، با فراهم كردن بســتر الزم جهت بهره گيری از 
تجارب ديگر شــهرها و ارائه راه كارهــای موفق در حل 
چالش های شهری می تواند راهگشــای مديران شهری 
باشــد، افزود: عالوه بر اين با ايجاد انگيزه و حس رقابت 
در مديران شهری سبب بروز و ظهور پروژه های خالقانه و 
تاثيرگذار در شهرها می شود. خشت طاليی تهران با معيار 
قرار دادن دسترسی همه جوامع به اطالعات و تجارب در 
سراسر جهان و تاكيد بر همه شمولی، توانسته است زمينه 

حضور فعال شهرهای كوچك مقياس را فراهم كند.

ناديده نگرفتن شهروندان
در اختتاميه پنجمين دوره خشت طاليي پيام ويدئويي 

برخي از شخصيت هاي بين المللي به نمايش درآمد:
   ميمونا محد شريف، دبير اجرايی unhabitat )برنامه 
اسكان بشر ملل متحد(:   نيمي از جمعيت جهان در شهرها 
زندگي مي كنند و با چالش هاي مشترک زيست محيطي 
و انساني روبه رو هستند. كرونا نه فقط وضعيت بهداشتي 
آنها را به خطر انداخته، بلكه خسارت اقتصادي و اجتماعي 
وحشــتناكي وارد كرده اســت كه نيازمنــد همكاري 

دولت هاي ملي و محلي است.
 UNDP كلوديــو پروويــداس، رئيــس دفتــر  
)برنامه عمران ملل متحد(: مشكالت شهري از گرمايش 
جهاني تا نابرابري اجتماعي در شهرها مشترک هستند 
و براي رفع آنها نيازمند چارچوب هاي جديدي هستيم. 
استفاده از فناوري ديجيتال براي كسب وكار و حوزه اي 

مانند حمل ونقل مي تواند يك راه حل باشد.
 UCLG- MEWA محمد سعديه، رئيس ســازمان  
)سازمان شــهر هاي متحد و حكومت هاي محلي غرب 
آسيا و خاورميانه(: تالش شــهرداري تهران در مقابله با 
كرونا  ارزشمند بوده است. اميدوار هستيم در سال آينده 
شركت كنندگان خشت طاليي را در شرايطي دور از كرونا 

مالقات كنيم.
   اكتاوي دالوارگا ماس، دبير كل متروپليس: شهر سالم 
اصطالحي است كه در متروپليس از آن استفاده مي كنيم؛ 
جايي كه همه حق داشتن شــهر خود را داشته باشند و 
هيچ كس ناديده گرفته نشود. جايزه خشت طاليي نيز در 

اين راه فعاليت مي كند.

 رشته اول: معماري، شهرسازي و حفاظت از ميراث فرهنگي

رشته سوم: توسعه زيرساخت ها، حمل ونقل عمومي و خدمات شهري 

رشته پنجم: نوآوري و فناوري و شهرهوشمند 

رشته دوم: توسعه پايدار، تاب آوري و زيست پذيري شهري 

رشته چهارم: مشاركت شهروندان و توسعه فرهنگي و اجتماعي شهر 

رشته ششم: اقتصاد شهري، سرمايه گذاري و كارآفريني 

رشته هفتم: حكمروايي محلي، برنامه ريزي و مديريت شهر

محور تاريخي، فرهنگي بوعلي سينا-همدان، رتبه اول

 طرح كاهش پسماند-تهران، رتبه اول

 شهر در دسترس، گودنيا-لهستان، رتبه اول

 توسعه دوچرخه سواري- تهران، رتبه اول

 فروشگاه دست دوم فروشي مونيخ- آلمان، رتبه اول

 احياي كهن پيشه ها- قزوين، رتبه اول

 شهرنشيني در بوينس آيرس-آرژانتين، رتبه اول

بازگشت باغ هاي مسكو-روسيه، رتبه دوم

 مسير سالمت- اردبيل، رتبه دوم

 مديريت پارك حاشيه اي-تهران، رتبه دوم

 پارك طبيعي ساند كپنهاگ-دانمارك، رتبه دوم

 برنامه هاي فرهنگي برج ميالد-تهران، رتبه دوم

 رونق تجارت محلي در دوران كرونا- اسپانيا، رتبه دوم

 شهر يادگيرنده- يزد، رتبه دوم

محور فرهنگي رازي-تهران، رتبه سوم

 باغ معلق سئول كره جنوبي، رتبه سوم

 اپليكيشن شهر من- مشهد، رتبه سوم

 پارك مركزي چالكنكور- تايلند، رتبه سوم

 خيابان مربوط شماست، ليسبون-پرتغال، رتبه سوم 

 نقشه تعاملي مشاغل- فرانسه، رتبه سوم

 احياي محدوده تاريخي تهران، رتبه سوم

 مشكالت فني مترو:
   هزينه هاي اجرايي به بيش از 3 برابر اواخر سال96 رسيده است

    ورود تجهيزات خريداري  شده به كشور به دليل وجود تحريم ها با مشكالت جدي همراه شده است.

   كمبود 1500واگن و فرسودگي بيش از 40رام قطار

مشكالت مالي مترو:
    كاهش ميزان منابع اوراق مشاركت سال98 

حداقل به ميزان 500ميليارد تومان

    تحقق دير هنگام منابع اوراق مشاركت سال98

    نرسيدن منابع دولتي
 )82.5درصد هزينه ساخت و پرداخت هزينه يك سوم بليت(

    تحقق  نيافتن قرارداد تأمين 630واگن توسط وزارت كشور

   به نتيجه نرسيدن الحاقيه قرارداد خريد 2هزار واگن بين طرف چيني
 با سازمان شهردار ي ها

    بدهي491ميليارد توماني دولت به شهرداري تهران
 در حوزه مترو )مربوط به سال98(

نياز هاي اتوبوسراني

1 - خريد و نصب تجهيزات براي 5خط در حال بهره برداري

2 - افتتاح 3پاركينگ
3 - افزايش ناوگان شبكه حمل ونقل ريلي

4 - توسعه خطوط موجود 

5 - بهره برداري از پروژه هاي در حال تكميل 

6 - آغاز عمليات اجرايي خطوط جديد 

  اولويت هاي برنامه اجرايي  شركت مترو در سال1400 

 نيازها:
   خريد 3هــزار اتوبوس جديد )شــامل اتوبوس هاي 

وارداتي و قرارداد خريد با شركت هاي داخلي(

   نوسازي 3400دستگاه اتوبوس فرسوده )61درصد 
از كل ناوگان شهر تهران كه حدود 5600دستگاه است 

باالي 12 سال عمر دارد و فرسوده است(

 نوسازي 
  خريداري حدود 2500دســتگاه اتوبوس براساس مصوبه ستاد ملي كرونا. برهمين 
اساس، با شركت هاي خودرو ساز و سرمايه گذار در اين خصوص مذاكره و اقدامات اوليه 

در راستاي تامين آنها در حال انجام است.

 بازسازي
  بازسازي 200دســتگاه اتوبوس 2 كابين فرســوده )طبق مذاكرات صورت گرفته با 
شركت ها و خدمات پس از فروش خودرو سازي  ها اقدامات الزم براي شناسايي پيمانكار 

جهت بازسازي و به كارگيري مجدد در خطوط در حال اجراست.

حمل و نقل عمومي به
 20 هزار ميليارد تومان نياز دارد

آســيب هاي حمل ونقل عمومي طــي 11ماه اخير باعث شــده تا 
پيروز حناچی، شــهردار و محسن هاشمی رفســنجانی، رئيس 
شــورای شــهر تهران در نامه ای به محمدباقر قاليباف، رئيس 
مجلس خواستار پيگيری قوانين باالدستی اجرا نشده مربوط به 
حمل و نقل عمومی شوند. برپايه اين نامه، مطابق ماده 5 قانون 
 حمايــت از ســامانه های حمــل و نقل شــهری و حومــه مصوبه 
ســال 85 دولت می تواند تا 50 درصد هزينه هــای مطالعات و 
سرمايه گذاری ايجاد سامانه های حمل و نقل ريلی درون شهری 
و در لوايح بودجه سنواتی كل كشور پيش بينی و پرداختن كند. 
بر اين اســاس با توجه بــه آخرين طرح جامع حمــل و نقل ريلی 
درون شهری تهران تا پايان سال 1420 مستلزم تزريق 
نقدينگی ساالنه 200هزار ميليارد ريال به قيمت 
پايه سال 99 اســت كه الزم است در بودجه كل 
كشــور حداقل مبلغ 100 هــزار ميليارد ريال 
به اين مهــم اختصاص يابــد. ناديــده گرفتن 
شــدن ســهم حمل و نقل عمومی به ويژه مترو 
در مديريت مصرف ســوخت هــم مورد ديگری 
است كه باعث شده تا زخمی ديگر بر تن دو وسيله 
انبوه بر ديگر تهران، بنشــيند. اين در حالی است كه 
هم اكنون 40رام قطار مترو و 3500دســتگاه از اتوبوس های 
شركت واحد فرسوده هســتند و اين آمار فرســودگی روز به 
روز بيشتر می شود. نكته اينكه از ســال 1389 دولت ها هيچ 
كمكی در زمينه تامين ناوگان نو اتوبوسرانی برای شهر تهران 
انجام ندادند؛ آن هم در شــرايطی كه به گفتــه محمود ترفع، 
مديرعامل شركت واحد، از يكسو كرونا و تحريم ها هزينه های 
اتوبوســرانی را به خاطر تعميرات، نگهــداری و ضدعفونی، به 
شدت افزايش داده و از ســوی ديگر پايتخت 3هزار دستگاه 
اتوبوس كم دارد. بــا اين حســاب، 7هزار دســتگاه اتوبوس 
نياز فــوری تهــران و در خوشــبينانه ترين حالت ســال آينده 

2500دستگاه تامين خواهد شد.

منابع مالــي، جذب مشــاركت بخش 
خصوصي است.«

ســيدمناف هاشــمي اضافــه كــرد: 
»بسترهاي قانوني خوبي براي تشـويـق 
ســرمايه گذاران اين بخــش در قانون 
بودجه ســنواتي كشــور مهياست كه 
تبصره19 قانون بودجه ســال1399 از 
آن جمله اســت. بر اين اساس، تامين 
مالي طرح هاي جديد، نيمه تمام و آماده 
بهره برداري با استفاده از روش مشاركت 
عمومي - خصوصي موسوم به PPP و 
از محل بودجه عمومي كشور در قالب 
كمك بالعوض، وجوه اداره شده و يارانه 
سود تسهيالت امكان پذير شده است.« 
او ادامه داد: »تبصره19 چندين ســال 
است كه در قانون بودجه لحاظ شده، اما 
براي نخســتين بار است توسعه متروي 
تهران از طريق اين تبصره در دســتور 
وزارت كشــور قرار گرفته و در وزارت 
كشور نيز كارگروهي براي اين فعاليت 

تشكيل شده است.«

استفاده از همه ظرفيت هاي خطوط 
6و 7، 1500واگن مي خواهد

علي امام، مديرعامل شــركت متروي 
تهران با اشاره به مشــكالت زيادي كه 
با شــيوع كرونا براي توسعه مترو ايجاد 
شــده اســت، گفت:» متــروي تهران 
هم اكنون 7خط در حــال بهره برداري 
دارد كــه در پاندمــي كرونا بــه وجود 
همه سختي ها خدمت رساني كرده اند. 
اما واقعيت آن اســت كه شرايط مالي 
بسيار ســخت شــده و در شــرايطي 
هســتيم كــه بــراي خدمت رســاني 

صحيــح به شــهروندان و اســتفاده از 
همــه ظرفيت هاي اين خطــوط، ابتدا 
بايد ايســتگاه هاي خطــوط 6 و 7 به 
بهره برداري برســند. يعني با احتساب 
ايستگاه هاي افتتاح شــده، 25ايستگاه 
ديگر در اين 2خط مترو باقي مي ماند. 
با وضعيــت منابــع موجود عــالوه بر 
12ايســتگاهي كه قرار اســت تا پايان 
ســال به بهره بــرداري برســند، براي 
سال1400 در خوش بينانه ترين حالت 
و درصورت تامين منابــع الزم، نهايتا 
بتوانيم 12ايستگاه ديگر را تا پايان سال 
آينده به بهره برداري برسانيم. بنابراين و 
درصورت تكميل ايستگاه ها و پايانه هاي 
خط 6 و 7، تهران به 1500واگن يا بيش 

از 215 رام قطار نياز دارد.«
او ادامه داد: »درباره اوراق مشــاركت، 
با توجه به شرايطي كه از لحاظ فرايند 
اداري براي انتشــار ايــن اوراق وجود 
دارد، اوراق مشــاركت هر ســال عمال 
در سال بعد آن منتشــر مي شود. براي 
مثال اوراق سال99 در حال طي شدن 
فرايند اداري اســت و در ســال1400 
منتشر خواهد شد. طبق آخرين اخبار، 
1600ميليارد تومان اوراق مشــاركت 
براي متروي تهران تصويب شده است 
كه هنوز در مرحله مذاكره براي پذيرش 
عامليت بانك ها هســتيم. ضمن اينكه 
بانك مركزي هم تأكيد دارد ابتدا بدهي 
سنگين 3دهه قبل شهرداري تهران به 
سيستم بانكي كشور تعيين تكليف شود 
كه رقم سنگيني اســت. اما به هر حال 
در حال رايزني هستيم كه موانع انتشار 
اوراق99 در سال1400 برداشته شود.«
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ادامه از 
صفحه اول

   بيت كوين سهم زيادي در مصرف برق ندارد
سخنگوي صنعت برق درباره سهم برق مصرفي مزارع استخراج رمزارزها به همشهري مي گويد: به نظر مي رسد 
آدرس غلطي به مردم داده شده و گفته شده دليل كمبود برق در زمستان فعاليت مزارع استخراج بيت كوين 
است، بگذاريد واقعيت را بگويم؛ كل مصرف برق مزارع مجاز استخراج رمزارزها 200مگاوات است كه با شدت 
گرفتن برودت هوا، برق مصرفي آنها را قطع كرده ايم و به آنها گفته شد كه پس از عبور از پيك مصرف و به شرط 
پايداري توليد برق مي توانند به فعاليت خود ادامه دهند. رجبي مشهدي در عين حال تأكيد كرد: البته مزارع و 
واحدهاي غيرمجاز در سطح كشور به مصرف برق براي توليد رمزارزها اقدام مي كنند كه با همكاري وزارت نيرو و 
نيروي انتظامي جلوي فعاليت آنها گرفته و پرونده برايشان تشكيل شد كه ميزان كل مصرف اين مزارع غيرمجاز 

264مگاوات بوده و كل مصرف برق در بخش رمزارزها كمتر از يك درصد كل برق توليدي كشور هم نمي شود.

گزارش

گزارش کوتاه

كدام وزارت؟ كدام انرژي؟
بيژن زنگنــه، وزير نفت ايران که ســابقه 
تصدي وزارت نيرو را هــم دارد، مي گويد: 
تشكيل وزارت انرژي  شدني است و مجلس 
مي تواند در اين زمينه اقدام کند. بيان چنين 

موضوعي از زبان يكي از کهنه کارترين وزيــران پس از انقالب آن هم در 
شرايطي که دوباره چالش بين وزارت نفت و نيرو درباره تامين سوخت 
نيروگاه ها مسئله ســاز شده، نشــان مي دهد همچنان بخشي نگري بر 
سياستگذاري انرژي حاکم است و همين چالش دردسرآفرين شده است.

پيش از اين در دولت اصالحات قرار بود بــراي پايان دادن به اين چالش 
بين وزارت نفت و نيرو، شــوراي عالي انرژي تشكيل شود تا درباره سبد 
تامين کننده و مصرف انرژي سياستگذاري کند؛ اما اين شورا به درستي 
متولد نشد و جلسات آن شكلي نمادين پيدا کرد، تجربه ايجاد شوراهاي 
عالي در ايران نشان مي دهد سياســتگذاري در اقتصاد ايران بر ترسيم 
راهبردها و نپذيرفتن مسئوليت ها به دليل تضاد منابع و تعارض سياست ها 
شكل مي گيرد.اکنون و به احتمال زياد دوباره بحث ادغام وزارت نفت و 
نيرو براي تولد وزارت انرژي در رسانه ها مطرح و پس از مدتي به فراموشي 
سپرده خواهد شد. گفته هاي زنگنه هم نشان مي دهد در دولت اراده اي 
براي پايان دادن به چالش بخشــي نگري بين 2وزارتخانه اي که خود را 
متولي عرضه حداکثري انرژي به ويژه در بخش خانگي مي دانند، وجود 
ندارد اما به فرض ادغام وزارتخانه هاي نفت و نيــرو و تولد وزارت انرژي 
چه اتفاقــي رخ خواهد داد؟ آيا اقتصاد و تصميم گيــري در حوزه انرژي 
ايران شاهد تجربه ناقص و مبهم و زيانبار ادغام وزارتخانه ها، جابه جايي 
صندلي ها و فروش ساختمان ها خواهد بود؟يادآوري اين نكته ضرورت 
دارد که هرگونه ادغام براي تشكيل وزارت انرژي تا مادامي که سياست هاي 
انرژي کشور درست تعريف، تبيين و روشن نشده باشد، هم به زيان وزارت 
نفت خواهد بود و هم وزارت نيرو. مهم اين است در ابتدا بپذيريم که چالش 
جدي ما بهره وري انرژي است و شايد به تشكيل وزارت بهره وري انرژي 

نياز داشته باشيم تا وزارت نفت يا نيرو. 

مسكن ملي به نيمه راه رسيد
وزارت راه و شهرسازي اعالم کرده است: از مجموع 400هزار واحد مسكن 
ملي که قرار است امسال و سال آينده احداث شود، 270هزار واحد تعيين 
تكليف شــده و 100هزار واحد نيز در شرکت بازآفريني شهري پيگيري 
مي شود. براساس آمارهاي اين وزارتخانه، تاکنون متقاضيان مسكن ملي 
5هزارو300ميليارد تومان به عنوان آورده اوليه در اين طرح سرمايه گذاري 
کرده اند.به گزارش همشهري، متقاضيان مسكن ملي پس از نهايي شدن 
ثبت نام و تكميل پرونده بايد آورده اوليه 30 تا 40ميليون توماني خود را 
به حسابي نزد بانك عامل حوزه مسكن واريز کنند. با توجه به آمار وزارت 
راه و شهرسازي مبني بر اينكه فقط تعيين تكليف 30هزار واحد از مجموع 
400هزار واحد مسكن ملي باقي مانده است، متقاضيان تعيين تكليف شده 
بايد رقمي بين 12 تا 16هزار ميليارد تومان به عنوان آورده اوليه تأمين کنند 
که ارقام فعلي در بهترين حالت کمتر از 40درصد آورده مورد نياز است.در 
جلسه هفتگي بررسي طرح اقدام ملي مسكن، عملكرد استان ها در طرح 
اقدام ملي مسكن در حوزه متقاضيان و ثبت پروژه ها و مسائل مرتبط با رفع 
محدوديت ثانويه واحدهاي مسكوني مهر بررسي شده است. يكي از اين 
محدوديت ها، ناتواني بخشي از متقاضيان مسكن ملي براي تأمين و واريز 
آورده اوليه است که عمال باعث شده روال معرفي متقاضيان به پروژه ها با 
اختالل روبه رو شود. محمد اسالمي با اشاره به  وجود برخي از مشكالت در 
حوزه تأمين زمين در شهرهاي کوچك، اعالم کرده است: با توجه به اينكه 
در شهرهاي کوچك عموما متقاضيان نمي توانند وجوه اوليه را در مدت زمان 
تعيين شده تأمين کنند، بهتر است که در شهرهاي کوچك زمين به شكل 
گروهي به متقاضيان واگذار شود تا هم متقاضيان واقعي صاحب مسكن 
شوند و هم اجراي طرح، سرعت بگيرد.معاون مسكن و ساختمان در اين 
جلسه با اشاره به اينكه از مجموع 400هزار واحد مسكن ملي، 100هزار 
واحد متعلق به شرکت بازآفريني شهري است و اين شرکت امور مربوط 
به آن را انجام مي دهد، از تعيين تكليف 270هزار واحد از 300هزار واحد 
باقيمانده خبر داده و البته بر تعييــن تكليف 30هزار متقاضي باقيمانده 
در طرح اقدام ملي مســكن تأکيد کرده است. براساس اظهارات محمود 
محمودزاده، بيش از 130هزار نفر واريز وجوه اوليه را به ميزان 40ميليون 
تومان انجام داده اند و از اين تعداد 100هزار نفر به پروژه ها متصل شده اند. 
همچنين تاکنون به 95هزار متقاضي به شكل گروهي زمين واگذار شده 
و کار آنها انجام شده اســت. به گفته او، تاکنون 32هزار واحد پروژه هاي 
مشارکتي آغاز شده و مجموع رقم واريز وجوه دريافتي متقاضيان طرح 

اقدام ملي مسكن به 5هزارو300ميليارد تومان رسيده است.

تا چند سال پيش در اوج گرماي تابستان، برق قطع 
مي شد؛ حاال در اوج سرماي زمستان. هنوز روزي را 
که ترکمنستان شيرهاي ورودي گاز خود به سمت 
استان هاي شمالي را بست و پول اضافه خواست، 
يادمان نرفته؛ اگرچه چندسالي است که خطر تهديد 
ترکمنستان به قطع گاز برطرف شده و گاز به اندازه 
در شهرها و روســتاها وجود دارد اما حاال چراغ ها 

خاموش مي شود.
اگر بخواهيم درســت نگاه کنيم و نگاه مان به حل 
مشكل امروز نباشد و به فكر فردا و نسل آينده اين 
سرزمين باشــيم، به خوبي مي بينيم که روزگاري 
بنزين کم بود و ســهميه بندي صــورت گرفت، 
پتروشــيمي ها را وادار کردند بنزين توليد کنند 
تا هواي آلوده را تجربه کنيم و ســرانجام ســتاره 
خليج فارس درخشــيد و بنزين مورد نياز کشور را 
تامين کرد تا به طور موقت از فشار تحريم ها خارج 
شديم و به اصطالح به باشگاه صادرکنندگان بنزين 
پيوستيم. اما کابوس قطع انرژي همچنان باالي سر 
ايران قرار دارد. واقعيت اين اســت که با ادامه روند 
کنوني همچنان خطر قطع برق، گاز و حتي آب و 
کمبود بنزين و گازوئيل وجود دارد. تا زماني که براي 
بازنگري در سبد انرژي ايران هم در بخش مصرف 
هم توليد فكر جدي نشود، بازهم دچار تكرار خطاي 

سياستگذاري خواهيم بود.

نمونه اي شفاف از اختالل در بازار انرژي
به گزارش همشــهري، خطر قطع برق در برخي 
استان ها و شهرهاي ايران آن هم در فصل زمستان 
نمونه واضح و شــفاف از اختــالل در روند توليد، 
تامين و مصرف انرژي اســت؛ 85هــزار مگاوات 
ظرفيت نيروگاه هاســت و ميزان کل مصرف برق 
در زمستان اندکي بيش از 40هزار مگاوات؛ سؤال 
اينجاســت وقتي مي توان برق بيشتر توليد کرد، 
چرا خاموشي اعالم مي شود و چرخ صنايع بزرگ از 
حرکت باز مي ايستند؟ پاسخ شفاف است. نيروگاه 
براي توليد برق خودش انرژي مي خواهد؛ يا گاز يا 
سوخت مايع. اکثر نيروگاه هاي برق حرارتي ايران 
با گاز کار مي کنند و سؤال اينجاست که چرا ايران 
که ازجمله کشورهاي داراي بيشترين ذخاير گازي 
جهان است و داعيه صادرات گاز دارد، در تامين گاز 
نيروگاه هاي خود دچار دردسر شده است، اين عدد 
را به خاطر بسپاريد: روزانه660ميليون متر مكعب 
گاز در اين روزها مصرف مي شــود؛ فقط در بخش 
خانگي و نه در کل اقتصاد ايران. اين رقم حاال رکورد 
تازه اي است که به ثبت رســيده و اگر اين واقعيت 
را با سياستگذاران انرژي جهان در ميان بگذاريد؛ 
سرگيجه مي گيرند که مگر در بخش خانگي ايران 

چه خبر است و مردم ايران با گاز چه کار مي کنند؟

مردم تاوان خطاي سياست را مي دهند
اشتباه نكنيد، مردم مقصر نيستند زيرا آنها خواهان 
برق و گاز پايدار هســتند. رفتار مصرف انرژي در 
ايران شبيه الگوي استفاده ايرانيان از خودرو به ويژه 
خودروي خارجي است که چون فرهنگ استفاده 
از آن همزمان با واردات خودرو وارد جامعه نشده، 
دچار نوعي شلختگي در مصرف هستيم. آمارهاي 
توليد و مصرف برق و گاز به خوبي نشــان مي دهد 
سياســتگذاري انرژي در ايران بــر عرضه هرچه 
بيشتر با الگوي مصرف شكننده و ناکارآمد و البته 
قيمت هاي بي دفاع است که هرگونه سياستگذاري 
براي مهار غول سرکش مصرف انرژي را به شكست 

مي کشاند. با اين قيمت هاي انرژي نه ديگر خريد 
وسايل برقي کم مصرف ارزش قلمداد مي شود نه 
خاموش کردن چراغ هاي اضافي يا پوشيدن لباس 
بيشــتر براي گرم تر ماندن. درست است که مردم 
ايران، ارزان ترين انــرژي جهان را با دور تند، حتي 
بيشتر از اروپايي ها، مصرف مي کنند اما در واقع اين 
مصرف زياد ناشي از خطاي سياستمداراني است که 
فقط مي خواهند مردم راضي باشند و هرگونه تالش 
براي بازنگري و جراحي الگوي مصرف انرژي را به 

تأخير مي اندازند.

راه حل نهايي؛ تعامل با جهان
اشتباه است اگر سياســتمداران و سياستگذاران 
فكر کنند با اصالح صرف قيمت حامل هاي انرژي، 
مصرف در کشور بهتر مي شود. اصالح الگوي مصرف 
فقط مربوط به مردم نمي شود بلكه سرمايه گذاري 
کالن را طلب مي کند. اگر سياستمداري در آينده 
دنبال نشســتن روي صندلي رياســت جمهوري 
ايران اســت، بايد بداند که بدون ســرمايه گذاري 
خارجي نمي تواند جلوي رشــد مصــرف بي رويه 
انرژي را بگيرد، بدون رشد اقتصادي مستمر و پايدار 
ناشدني است که از مردم بخواهيم در اوج بيكاري 
و تورم، با دولت همراه شــوند و از مصرف خود کم 
کنند. اشتباه بزرگ در کتمان يك واقعيت روشن 
است؛ نيروگاه ها، پااليشگاه ها، صنايع بزرگ و البته 
ساختمان هاي ايران به بزرگ ترين مصرف کنندگان 
انرژي تبديل شــده اند و ديگر قادر به کم کردن از 
ميزان مصرف پايدار خود در غياب سرمايه گذاري 

و دانش و تجهيزات روز دنيا نيستند.
بخشــي از ميزان مصرف را مي توان با اصالحاتي 
در ساختار قيمت گذاري و سرمايه گذاري داخلي 
کاهش داد اما بخش اصلــي و کليدي که چرخه 
انرژي ايران را در يك فرايند پايدار و قابل اطمينان و 
بلندمدت قرار مي دهد، در گروي تعامل با دنياست. 
نتيجه اين تعامل البته کاهش ميزان مصرف انرژي 
در بخش هاي غيرمولد نظير بخش خانگي و سوق 
دادن آن به ســمت صنايع و صادرات انرژي مازاد 
اســت. نتيجه اينكه مي توان از دولت آينده ايران 
برنامه خواســت که راهبردش بــراي ارزآوري از 
محل صادرات مستقيم يا غيرمستقيم انرژي ايران 
چيست؟ تا آن زمان فعال همه سرگرم اين خواهيم 
بود که برق خانه و محل کارمان قطع مي شود يا نه. 
پاسخ به اين پرســش را از سخنگوي صنعت برق 

کشور پرسيده ايم.

قطع برق قطعي نيست
مصطفي رجبي مشهدي، ســخنگوي صنعت برق 
و عضو هيأت مديره شــرکت توانير در گفت وگو با 
همشهري مي گويد: انتشار جدول خاموشي ها و قطع 
برق به معناي قطعي بودن اجراي آن نيست و به رفتار 
مصرف کنندگان و کاهش ميزان مصرف و همچنين 
وضعيت تامين سوخت گاز نيروگاه ها بستگي دارد. 
او در پاســخ به اين ســؤال که چرا در روز سه شنبه 
براساس جدول اعالم شــده، خاموشي برق صورت 
نگرفت؟ اعالم کرد: خوشبختانه ديروز شاهد کاهش 
1500مگاواتي برق بوديم که 500مگاوات آن ناشي از 
هماهنگي با صنايع و هزارمگاوات هم به دليل کاهش 
مصرف خانگي، تجاري و اداري بود که جزئيات آن در 
آينده مشخص مي شود. اين مقام مسئول در وزارت 
نيرو در عين حال افزود: پيش از اين با چالش جدي 
تامين نشدن سوخت نيروگاه ها به اندازه کافي مواجه 

بوديم و به همين دليل براي آگاهي دادن به مردم، 
جدول خاموشــي هاي احتمالي را منتشر کرديم. 
انتشار اين جدول باعث کاهش مصرف شد و از سوي 
ديگر با گشــايش خوبي در زمينه تامين ســوخت 
نيروگاه ها مواجه شديم تا در نتيجه آن خاموشي ها 
به صورت حداقلي و پراکنده صورت پذيرد. او تأکيد 
کرد: ما در صنعت برق قول مي دهيم در صورت تامين 
ســوخت مورد نياز نيروگاه هاي برق، احتمال بروز 

خاموشي به صفر برسد.
سخنگوي صنعت برق ابراز اميدواري کرد؛ با افزايش 
دما و کاهش ميزان برودت در کشور، کاهش ميزان 
مصرف بــرق و گاز در بخش خانگــي و همچنين 
بهبود روند تاميــن گاز نيروگاه ها، نيازي به اعمال 
خاموشي ها وجود نداشته باشد. او افزود: البته بخش 
خصوصي و صنايع کشور هم در اين مسير همكاري 
خوبي داشتند و تالش صورت گرفت تا قطع برق 
صنايع برنامه ريزي شده با فازبندي مشخص باشد 
تا بنگاه هاي صنعتي و توليدي آسيب نبينند و حتي 
برخي صنايع بزرگ حاضر شــدند مصرف خود را 

کمتر کنند تا از اين مرحله عبور کنيم.

شرط توليد برق پايدار
اين مقام مسئول در پاسخ به اين سؤال که همواره 
قطعي برق در تابستان جدي تر بود اما چرا االن در 
فصل زمســتان اين اتفاق رخ مي دهد؟ مي گويد: 
ميزان مصرف برق در تابســتان 59هزار مگاوات 
و در زمســتان 40هزار مگاوات در روز است يعني 
در تابستان 1.5برابر بيشتر از زمستان برق مصرف 
مي شود. او مي افزايد: ظرفيت نصب شده نيروگاه ها 
85هزار مگاوات برآورد مي شود بنابراين مشكلي 
از حيث توليد و تامين برق نداريم به شــرطي که 

سوخت مورد نياز نيروگاه ها تامين شود.
رجبي مشهدي تأکيد مي کند: در زمستان امسال 
مصرف گاز در بخش خانگي به بيش از 660ميليون 
مترمكعب در روز هم رسيد که يك رکورد بي سابقه 
است و سهميه سوخت گاز نيروگاه ها هم مشخص 
اســت و وقتي مصرف گاز در بخش خانگي رکورد 
مي زند، از مصــرف گاز نيروگاه ها کم مي شــود و 
بخشي از نيروگاه ها براي توليد برق دچار مشكل 
مي شوند. او با اشاره به رشد 30درصدي مصرف گاز 

در بخش خانگي در زمستان امسال توضيح مي دهد: 
سوخت جايگزين نيروگاه ها به جاي گاز، سوخت 
مايع است اما به دليل شرايط جاده ها و احتمال باالي 
يخ زدگي سوخت مايع در نيروگاه هاي واقع شده در 
نقاط سردسير کشور، نمي توان به راحتي و به صورت 
يك فرايند مســتمر اقدام به توليد برق با سوخت 
مايع کرد و هيچ گزينــه اي جز کاهش مصرف گاز 
در بخش خانگي و تامين پايدار گاز مورد نياز صنايع 

نيروگاهي نداريم.

رشد 4/5درصدي مصرف برق
ســخنگوي صنعت برق درباره ميزان رشد واقعي 
مصرف برق در زمستان امســال مي گويد: نسبت 
به مدت مشابه پارسال شــاهد رشد 4.5درصدي 
مصرف برق بوده ايم که رشد 15درصدي مصرف 
برق صنايع بزرگ اتفاقي مثبت و نشان دهنده رونق 
بخش توليد است که ما هم از اين رشد مصرف برق 
در بخش صنايع خوشحاليم و در صورت هاي مالي 
9ماهه شــرکت ها مي توان رد پاي رشد توليدات 

صنعتي کشور را رصد کرد.
رجبي مشهدي با اشــاره به سياست دولت مبني 
بر ضرورت تامين برق پايدار صنايع توليد کشــور 
مي گويد: اين سياست کامال درست است و ما هم 
سعي مي کنيم تا در اعمال محدوديت ها کمترين 
قطعي برق را در بخش صنايع شــاهد باشيد و اگر 
هم محدوديت يا قطعي صورت مي گيرد، حتما با 
هماهنگي صنايع باشد تا از اين مرحله عبور کنيم و 
صنايع کشور هم بتوانند به توليد خود ادامه دهند 
زيرا در بخش صنايع بزرگ ما شاهد رشد صادرات 
و ارزآوري آنها هســتيم و به همين دليل است که 
امسال خاموشــي ها را در اوج مصرف و افت تامين 
گاز نيروگاه ها در بخش روشنايي معابر و بزرگراه ها و 

البته بخش خانگي اعمال کرده ايم.
او با اشاره به رشــد مصرف برق در کالنشهرها در 
بخش خانگي مي گويد: ما در يك سال اخير عالوه 
بر اينكه با رشد مصرف ناشي از استفاده گرمايشي از 
تجهيزاتي چون اسپيليت ها مواجه بوده ايم، با رفتار 
ديگري از مردم مواجه شــديم که به تصور مقابله 
با کرونا، پنجره ها را باز مي کردند و همين مســئله 
هدررفت انرژي را در بخش گاز به شدت افزايش داد.

دوئل دولت و مجلس به راند آخر رسيد
شرط هاي روحاني براي پذيرش بودجه

از 14بهمن به بعد اليحه بودجه پيشــنهادي دولت، به همراه تغييرات 
نه چندان اندك آن در کميســيون تلفيق مجلــس، در صحن پارلمان 
3 شيفته بررسي مي شود؛ بودجه اي که 2 ماه پس از ارسال آن از دولت به 
مجلس، با تغييرات زيادي مواجه شده، برخالف انتظار کارشناسان و حتي 
مرکز پژوهش هاي مجلس، نه تنها خبري از صرفه جويي در بودجه نيست 
بلكه اعضاي کميسيون تلفيق تا توانسته اند بر هزينه هاي دولت اضافه 
کرده اند. به گزارش همشهری، حسن روحاني، رئيس جمهوري ديروز 
پس از شنيدن گزارشي که سازمان برنامه و بودجه از تغييرات رخ داده در 
بودجه تهيه کرده بود، اعالم کرد: سعي مي کنيم تبعات جنگ اقتصادي را 
به حداقل برسانيم و البته دولت تغيير شاکله بودجه را نمي پذيرد. اين در 
حالي است که به هرحال نمايندگان از سه شنبه هفته آينده برخالف ميل 
و اراده دولت به بررسي و تصويب اليحه بودجه اي مي پردازند که اعضاي 

کميسيون تلفيق آن را بازنويسي کرده اند.

روحاني به مجلس مي رود؟
احمد اميرآبادي فراهاني، عضو هيأت رئيسه مجلس ديروز اعالم کرد: 
اليحه بودجه از سه شــنبه هفته آينده )14بهمن ماه( در صحن علني 
مجلس بررسي مي شود و جلسات بررسي بودجه سال آينده کشور غير 
از روزهاي جمعه و تعطيالت رســمي به صورت 3 شيفت ادامه خواهد 
داشت. او گفت: هيأت رئيسه مجلس به صورت رسمي از رئيس جمهور 

براي حضور در جلسه روز سه شنبه دعوت به عمل آورده است.
حسن روحاني در حالي به مجلس دعوت شده که حتي در زمان تقديم 
اليحه بودجه به دليل شــرايط کرونا و مصوبات ســتاد ملي مبارزه، به 
مجلس نرفت و اليحه بودجه1400 را بــه معاون پارلماني اش داد تا به 
مجلس ببرد. بعيد است حســن روحاني حاضر شود در روز رونمايي از 
بودجه بازنويسي شده در مجلس در صحن پارلمان حاضر شود؛ به ويژه 
اينكه روساي جمهوري هيچ گاه در زمان بررسي اليحه در صحن مجلس 
حاضر نشــده اند. حاال بايد ديد انگيزه هيأت رئيسه مجلس از دعوت 

روحاني چه بوده است.

كالبدشكافي بودجه در پاستور
ديروز اما اعضاي ســتاد هماهنگي اقتصادي دولت شــنونده گزارش 
محمدباقر نوبخت، رئيس ســازمان برنامه و بودجــه بودند تا ببينند 
واقعا اليحه بودجه پيشنهادي دولت در کميسيون تلفيق بودجه با چه 
تغييراتي مواجه شــده و اثر واقعي افزايش هزينه هاي جاري دولت بر 
معيشت مردم و پيامدهاي تورمي حذف دالر4200تومانی بر قيمت 
کاالهاي اساسي چيست. نكته قابل تامل اينكه نوبخت در گزارش خود 
به رئيس جمهوري گفته است: بودجه برخي مراکز و نهادهاي خاص در 
ذيل جدول 17 بودجه از محل منابع حاصل از افزايش نرخ ارز کاالهاي 

اساسي افزايش قابل توجهی داشته است.

پول فقرا را به نهادهاي خاص ندهيد
در نشست ديروز پس از آنكه نوبخت گزارش خود را به پايان برد، همه 
منتظر اعالم موضع حســن روحاني بودند؛ او با صراحت سخن گفت و 
افزود: دولت با هدف آرامش بخشــي به بازار و اقتصاد با برنامه ريزي و 
زمينه سازي  و ايجاد ثبات در حوزه توسعه اي و معيشت در سال جاري، 
تبعات جنگ اقتصادي را به حداقل رسانده و آثار تحريم ها را با حداکثر 
توان خنثي کرده اســت. روحاني تأکيد کرد: دولــت در بودجه1400 
مراقب بوده که از پول فقرا به نفع دستگاه هاي خاص هزينه نشود و دولت 
با توجه به افق اميد بخش پيــش رو و ريل گذاري در بخش هاي خرد و 
کالن اقتصاد با هدف تأثير مثبت در معيشت خانوارها، بودجه سال آينده 

را تنظيم و به مجلس عرضه کرد.
او اعالم کــرد: بي ترديد دولت با هر تغييري کــه موجب گراني کاالي 
مورد نياز خانوارها و نگراني افكار عمومي و داراي آثار تورمي و عواقب 
سوء در زندگي و معيشت باشد و موجب کاهش ارزش پول ملي شود، 

مخالف است.
رئيس جمهــور تأکيد کرد: ســخناني که عالمت افزايــش قيمت در 
سال آينده را به بازار بدهد، بالفاصله و به طور مستقيم، فشار بر اقشار 
کم درآمد را افزايش مي دهد و در شــرايطي که همــه عوامل، روند 
کاهش تورم را نشــان مي دهد، نبايد مجددا بــه التهاب تورمي دامن 
زده شــود. روحاني گفت: دولت در عين حال که آمادگي خود را براي 
تعامل و همكاري با مجلس اعالم کرده است، وظيفه خود مي داند که 
براساس شناخت عملياتي و عيني از نيازها و اقتضائات اقتصاد جامعه 
 و همچنين الزامات معيشتي و توسعه اي کشور، تغيير شاکله بودجه را 

نپذيرد.

بودجه در جاده لغزنده
آخرين اليحه بودجه دولت حسن روحاني در يك جاده لغزنده قرار دارد 
و هرچند خود اليحه دولت با چالش هاي جدي از حيث شكننده بودن 
منابع و رشــد خيره کننده هزينه هاي جاري مواجه بوده، اما تغييرات 
در کميسيون تلفيق مجلس هم بر ناترازي بودجه و شكننده تر شدن 
آن افزوده و عمال بودجه1400 بودجه اي با بيشترين کسري بودجه و 
داراي پتانسيل باالي تورمي است. گذشته از اينكه مجلس هيچ پاسخ 
شفافي به علت افزايش بودجه نهادهاي خاص از محل افزايش قيمت 
ارز ارائه نمي کند و حتي حاضر نيست بگويد بودجه را برمبناي چه نرخ 
ارزي بسته اســت، در جهت گيري حاکم بر بودجه1400 نشانه اي از 
اصالحات ساختاري وعده داده شده نمايندگان در آن ديده نمي شود و 
بيشتر بودجه سال آينده، يك جعبه تقسيم پول است تا بودجه ريزي. 
جعبه بودجه1400 هرچند ممكن است در نهايت باعث پرداخت پول 
نقد توسط دولت به مردم شــود، اما همچنان اين سؤال مطرح است 
که پولي که از جعبه جادويي بودجه بيرون مي آيد و به حســاب مردم 
واريز مي شود، از کجا تامين مي شود؟ بودجه1400 اگر دچار ناترازي 
و کسري شود که مي شود، تورم را بيشــتر مي کند و هزينه پول پاشي 
دولت و مجلس را مردم از جيب خودشان مي دهند. آيا دولت و مجلس 
در صحن بر سر کم کردن از حجم برداشت پول با تورم از جيب مردم 

به توافق مي رسند؟

چكش کاري آمار و ارقامي که قرار است مبناي 
استخراج و محاسبه هزينه معيشت کارگران 
باشــد همچنان ادامه دارد و آنگونه که اعضاي 
کارگري کميته مزد شوراي عالي کار مي گويند 
سومين جلسه اين کميته نيز با حضور کارشناسان دولتي به استخراج 
اعداد و ارقام رسمي براي نرخ تورم و هزينه معيشت اختصاص پيدا کرده 
است. به گفته حاضران در اين جلسه، فعال روي رقم خاصي براي سبد 
معيشت کارگران توافق نشده؛ اما طرف کارگري که خود محاسبات اين 
حوزه را انجام داده است، اصرار دارد اين ارقام متناسب با واقعيت برآورد 
شود و مالك تعيين دستمزد سال آينده قرار گيرد.به گزارش همشهري، 
براساس محاسبات غيررسمي، هزينه معيشت و خط فقر يك خانوار 
3.3نفره از 6 تا 10ميليون تومان اعالم مي شود؛ اما به واسطه اينكه هزينه 
سبد معيشت کارگران بايد به عنوان يكي از پايه هاي اصلي تعيين مزد 
سال آينده به توافق شرکاي اجتماعي برسد، شيوه محاسبات آن نيز 
توافقي و براساس روش هايي است که هر سه طرف دولت، کارفرما و 
کارگر بر آن اجماع داشته باشند؛ بر همين اساس، علي خدايي، نماينده 
کارگران در شوراي عالي کار مي گويد: طرف کارگري متعهد شده است تا 
پيش از تعيين تكليف جلسات کميته مزد، عدد و رقم خاصي را با اتكا به 
محاسبات خود منتشر نكند و منتظر حصول توافقي جامع بماند؛ اما اگر 
جلسات کميته مزد به نتيجه نرسد يا نتايج آن برخالف واقعيت باشد، 
طرف کارگري محاسبات کارشناسي و به روز خود را منتشر خواهد کرد.

سبد معيشت 6/3ميليوني
اخيرا معاونت مشارکت هاي مردمي کميته امداد امام خميني)ره( خط 
فقر غذايي هر نفر را 670هزار تومان اعالم کرده که براســاس آن، همه 
خانوارهاي کارگري حداقلي بگير زيرخط فقر يا در مرز خط فقر غذايي 
قرار مي گيرند. خط فقر غذايي رقمي است که با آن فرد بايد سير شود و 
از کار نيفتد و فقط بخشي از هزينه معيشت را در برمي گيرد. با توجه به 
اينكه به طور ميانگين ضريب گروه خوراکي و آشاميدني در سبد هزينه 

خانوارهاي ايراني 35درصد است، اگر خط فقر غذايي يك نفر 670هزار 
تومان باشد، خط فقر زندگي هر نفر )100درصد حداقل هزينه معيشت( 
به 1.9ميليون تومان خواهد رسيد که با اين حساب، حداقل هزينه معيشت 
يك خانوار 3.3نفره که مبناي استخراج سبد معيشت کارگران است به 
6.3ميليون تومان مي رسد. به گزارش همشهري، اين رقم در مقايسه با 
سبد معيشت 4ميليون و940هزار توماني تعيين شده براي مزد99، فقط 
27.5درصد افزايش نشان مي دهد و حتي از نرخ تورم عمومي کشور در 
يك سال گذشته )32.2درصد( نيز کمتر است؛ اما باوجوداين، مقايسه آن 
با دستمزد مصوب نيروي کار از فاجعه اي بزرگ در معيشت کارگري پرده 
برمي دارد چراکه خط فقر 6.3ميليون توماني يك خانوار 3.3نفره، بيش 
از 2برابر حداقل دستمزد و مزاياي يك خانوار کارگري 4نفره است و اين 
عقب ماندگي حتي با پرداخت يارانه 45هزارو500توماني و کمك معيشت 

100 يا 120هزار توماني ماهانه نيز قابل جبران نيست.

عقب ماندگي 25درصدي مزد99
مذاکرات مزد1400 در حالي در واپسين ماه هاي سال با جديت بيشتري 
پيگيري مي شود که کارگران هنوز مصوبه مزد99 را امضا نكرده اند و حتي 
شكايت آنها براي ابطال اين مصوبه در هيأت تخصصي ديوان عدالت اداري 
نيز تأييد شده است؛ ازاين رو، نمايندگان کارگري در مذاکرات مزد1400 
جداي از اينكه خواستار افزايش مزد نيروي کار متناسب با هزينه معيشت 
و تورم انتظاري سال آينده هستند، جبران عقب ماندگي مزد سال جاري 
را نيز پيگيري مي کنند. عليرضا حيدري، نايب رئيس اتحاديه پيشكسوتان 
جامعه کارگري و يكي از اعضاي کارگري حاضر در جلسات کميته مزد 
مي گويد: در مذاکرات مزدي سال1399، نمايندگان دولتي بارها اعالم 
کرده اند در سال جاري، نرخ تورم از 15درصد فراتر نمي رود و بر همين 
اساس بر تعديل درصد افزايش دستمزد تأکيد داشتند؛ اما تورم رسمي 
امسال بيش از 2برابر اين عدد افزايش پيدا کرد. بر همين اساس ما در 
جلســات فعلي مزد1400، حداقل 25درصد مطالبات مزدي معوق 

برمبناي تورم 40درصدي را پيگيري مي کنيم.

تورم؛ از اعداد تا احساس
اختالف بر سر سبد اقالم مورد استفاده بر استخراج نرخ تورم نيز ازجمله 
مواردي است که از سال ها پيش به چالشي ميان کارگران و نمايندگان 
دولت تبديل شده اســت. فرامرز توفيقي، رئيس کميته مزد شوراي 
اسالمي کار به همشــهري مي گويد: به واسطه وضعيت نامساعد مزد 
و معيشت کارگران، بســياري از اقالمي که از سوي مرکز آمار ايران در 
محاسبه نرخ تورم مدنظر قرار مي گيرد يا به کلي از سبد مصرفي کارگران 
حذف شده يا سهم بسيار اندکي دارد؛ ازاين رو براي استخراج نرخ تورم 
براي محاسبه دستمزد نيروي کار بايد سبدي از کاالي مصرفي عمده 
توسط اين طبقه مشخص شود. به عقيده او مرکز آمار در استخراج نرخ 
تورم عمومي، کل جامعه را مدنظر دارد و نتايج آن چندان با واقعيت هاي 
معيشت جامعه کارگري همخواني ندارد. توفيقي با اشاره به اينكه در 
شرايط فعلي بخش عمده دستمزد کارگران صرف تأمين هزينه هاي 
خوراك و مسكن مي شود و اين دو گروه تورم بسيار سنگيني را تجربه 
کرده اند، مي افزايد: تورم واقعي معيشت کارگري در مقايسه با تورمي که 
مرکز آمار از سبدي متشكل از سيصد و اندي کاال استخراج مي کند باالتر 
است و وقتي بر تعيين دســتمزد با اين نرخ تورم تأکيد مي شود، عمال 
زمينه ديگري براي افزايش شكاف مزد و معيشت کارگران فراهم مي آيد.

هراس از تورم1400
اگرچه از سال92 قرار بود دستمزد ســاالنه کارگران هرسال باالتر از 
تورم انتظاري سال بعد افزايش پيدا کند تا شكاف ميان مزد و معيشت 
آنها پر شــود اما اين موضوع در دوره اخير تنش ارزي کشور به تدريج 
در مذاکرات مزدي ســال هاي 97 تا 99 کمرنگ و مهجور شد و کار 
به جايي رسيد که حتي در سال هاي 98و 99کارگران رسما خواستار 
بازنگري دستمزد و جبران هزينه معيشــت شدند. اکنون نيز، طرف 
کارگري با هراس از سياســت هاي تورم زاي دولت و مجلس در سال 
آينده، معتقد است تورم انتظاري سال1400 عدد بااليي خواهد بود 
و با توجه به تالش مجلس براي تثبيــت قيمت دالر بودجه روي رقم 
17هزارو500تومان، بدون ترديد در سال آينده جهش قيمت ها تجربه 
خواهد شــد. حيدري مي گويد: معني اين اتفاق اين است که دوباره 
همه کاالها و خدمات ضروري گران مي شود و قدرت خريد کارگران 
بيش ازپيش کاهش مي يابد درنتيجه بايــد در مذاکرات مزد1400 با 

جديت روي اين موضوع تمرکز کرد.

راه نجات از قطعی برق
همشهري بررسي مي کند؛ نقش قطع ارتباط اقتصاد ايران با جهان در قطعي برق چيست؟

 سخنگوي صنعت برق در گفت وگو با همشهري: اميدواريم خاموشي ها قطع شود؛ اگر مردم رعايت کنند و گاز نيروگاه ها تامين شود

هزينه معيشت كارگران زير چكش كميته مزد
 سومين جلسه کميته مزد1400 هم بدون نتيجه به پايان رسيده و هنوز حتي 

روي مباني تعيين سبد معيشت نيز توافق نشده است

عنصر قيمت؛ عامل غايب در تنظيم بازار برق
آموزه هاي علم اقتصاد و حتي تجربه داخلي مثاًل 
در حوزه اصالح نرخ بنزين نشان داده، واقعي شدن 
قيمت انرژي و نرخ مصرف برق، مي تواند به عاملي خودکنترل و کاهنده 
در مصرف برق و انرژي تبديل شود. با وجود اين گزاره روشن و همچنين 
برخالف تصريح ابالغيه اصل44، دولت ها احتماال به داليل عوام گرايانه و 
پوپوليستي، سال هاست که از اجراي ابالغيه آزادسازي در حوزه انرژي 
استنكاف ورزيده اند.در کمال تأسف ناديده گرفتن اين واقعيت موجب 
شده، حاشيه ســود ســاخت و اداره نيروگاه هاي برق در ايران، به شدت 
کاهش يابد و انگيزه ســرمايه گذاري در صنعت برق از بين برود. صنعت 
برق ايران که زماني جوالنگاه نخبگان تحصيلكرده و محل جذب منابع 
مالي سرمايه گذاران عمده بود، مدت هاست از معرض توجهات خارج شده 
است. کاهش سرمايه گذاري در ساخت نيروگاه ها و توقف يا دست کم کند 
شدن رشد ظرفيت نصب شده نيروگاهي در سال هاي اخير، تحت تأثير 
قيمت گذاري دستوري، از يكسو موجب شــده چاره اي جز قطعي برق 
مشترکان پيش روي مسئوالن نباشــد و از سوي ديگر پايين ماندن نرخ 
برق مصرفي، به نسبت هزينه هاي توليد و انتقال برق، انگيزه هاي کاهش 
مصرف در حوزه مصرف خانگي، تجــاري و صنعتي را تقريبا از بين برده 
اســت. دور از واقعيت نيســت اگر بگوييم انرژي در ايران تقريبا مجاني 
به دست مصرف کننده مي رسد و طبيعتا در اين نقطه غيربهينه نمي توان 
از مصرف کننده انتظار مراعات و صرفه جويي داشــت.حتي اگر شايعات 
اغراق شده درباره نقش مزارع اســتخراج بيت کوين، در افزايش مصرف 
برق را هم بپذيريم بازهم مي توان سندي ديگر در حوزه اثر قيمت گذاري 
دستوري بر رشد مصرف برق را به نمايش گذاشت. آيا اگر نرخ برق در ايران، 
مثل اغلب کشورهاي جهان، واقعي بود مزارع استخراج رمزارزها، به ويژه 
بيت کوين، مجالي برای رشد قارچ گونه پيدا مي کردند؟ آيا اساسا انجام 

چنين کاري در ايران به صرفه مي شد؟

چهره روز

گزارش
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توزيع روزانه ۴ تا ۵ هزار تن روغن نباتي 
رئيس هيأت مديره انجمن صنايع روغن نباتي ايران نيز از فروكش كردن تالطم بازار با 
توزيع روزانه ۴ تا 5هزار تن روغن نباتي در كشورخبر داد و گفت: به طور متوسط روزانه ۴ 
تا 5هزار تن روغن نباتي در سطح كشور توزيع مي شود. ابوالحسن خليلي، افزود: توزيع 
روغن زيرنظر سازمان هاي صمت هر استان انجام مي شود و فروشگاه هاي زنجيره اي نيز 
به صورت مستقيم داراي سهميه خاص براي عرضه روغن نباتي به مصرف كنندگان هستند. 
او با بيان اينكه اكنون بخش عمده اي از روغن خام براي توليد روغن خوراكي در داخل از 
محل واردات تامين مي شود، افزود: قيمت روغن خام در بازارهاي جهاني بيش از 100 تا 
150دالر افزايش يافته كه اين امر بر قيمت تمام شده روغن نباتي تصفيه شده مورد مصرف 
خانوار در كشور تأثير مستقيم دارد. خليلي به تالطم بازار روغن نباتي در هفته هاي گذشته 
اشاره كرد وگفت: طي 8 ماه گذشته در توليد و توزيع روغن نباتي در احجام مصرفي خانوار 
در كشور مشكلي وجود نداشت، تا همين 2 هفته پيش نيز فروشگاه ها مملو از روغن هاي 
مورد نياز خانوار بود و تقاضاي مازادي در بازار به چشم نمي خورد اما از 2هفته قبل انتشار 
چند خبر منفي در فضاي مجازي بازار روغن را متالطم كرد. آمار و ارقام نشــان مي  دهد 
اين روزها تقاضاي روزانه 3 برابر روزهاي عادي است و هجوم مردم به فروشگاه ها باعث 

خالي شدن قفسه ها شد.

ث
مك

مشكالت تامين مواداوليه  گزارش  
و زمزمه هــاي حذف ارز 
ترجيحي واردات روغن 
خــام موجــب كمبود و 
گراني انــواع روغن نباتــي، به ويــژه در بازار 
برندهاي مشهور، به خصوص حلب روغن جامد 
4.5 و 17كيلوگرمي شده است. گفته مي شود 
در برخي شهرستان ها كمبود روغن به تشكيل 
صف هاي خريد طوالني در مقابل مراكز عرضه 

منجر شده است.
به گزارش همشــهري، روغن جامد حلب 4.5 
و 17كيلوگرمــي، به ويــژه در شهرســتان ها 
ناياب شــده اســت. از چندي پيش متوليان 
تنظيم بازار بر توزيع انــواع روغن نباتي مايع 
ســرخ كردني و پخت وپز مورد نياز خانوارها از 
طريق فروشــگاه هاي زنجيره اي تأكيد دارند، 
اما گزارش ميداني خبرنگاران همشــهري از 
وضعيت توزيع روغن نباتي در اين  فروشگاه ها 
نيز نشــان مي دهد اين روزها از توزيع روغن 
نباتي مايع برندهاي مشــهور ماننــد كانوال، 
ورامين، آفتاب يا برخي انواع روغن مانند كلزا 
و ذرت در اين فروشگاه ها خبري نيست و فقط 
محصوالت بي كيفيت برندهاي گمنام به صورت 
محدود در برخي فروشگاه هاي زنجيره اي توزيع 
مي شود. از ســوي ديگر كاهش شديد عرضه 
انواع حلب روغن نباتي جامد، كه بيشــتر در 
شهرســتان ها يا براي مصارف صنعتي، مورد 
اســتفاده قرار مي گيرد موجب ناياب شدن و 
افزايش شــديد قيمت حلب 4.5كيلوگرمي 
روغن نباتي جامد تا مرز 200هــزار تومان و 
تشكيل صف هاي خريد روغن مايع در برخي 

مناطق كشور شده است.
خبرنگاران همشــهري مي گويند اين روزها 
برخي انواع روغن نباتي، توليد شده با برندهاي 
مشــهور، از طريق فروشــگاه هاي مجازي با 
قيمت هاي باالتر به مشتريان عرضه مي شود. 
برخي برندهاي روغن نباتي هم با سو استفاده 
از فرصت پيش آمده ســاير محصوالت خود، 
مانند چاي را به همراه روغن نباتي به بنكداران 
و مصرف كنندگان، البته به اجبار، مي فروشند. 
كمبود روغن نباتي جامد به دليل مشــكالت 
تامين حلب و جاي خالي انــواع روغن نباتي 
پخت وپز و ســرخ كردني برندهاي مشهور از 
قفسه فروشــگاه ها در حالي است كه متوليان 
تنظيم بازار از نبود مشكلي براي تامين روغن 

نباتي مورد نياز خانوار خبر مي دهند.

روغن هست اما گمنام و بي كيفيت
گزارش ميداني خبرنگاران همشهري از شرايط 
توزيع و قيمــت فروش انواع روغــن نباتي در 
مراكز خرده فروشي ســطح شهر حاكي است 
اين روزها اگرچه روغن نباتي مايع در بيشــتر 
فروشگاه ها و خواربار فروشي ها عرضه مي شود 
اما از عرضه محصوالت برندهاي مشهور روغن 
در بازار خبري نيست و شــرايط براي فروش 
روغن مايــع پخت وپز و ســرخ كردني برخي 
برندهاي گمنام كه قبال به دليل كيفيت پايين 
مشتريان اقبال چنداني به خريد آن نداشتند، 
افزايش يافته است. برخي خانوارها كه به خريد 
اينگونه روغن نباتي ناگزير شده اند از كيفيت 
بسيار پايين آن گاليه دارند و تأكيد مي كنند 
اســتفاده از اين نوع روغن بــراي پخت وپز يا 
سرخ كردن موجب افت شديد كيفيت و طعم 
غذا شــده و نگراني هاي آنها در زمينه احتمال 
اســتفاده از پالم در توليــد اينگونه روغن ها و 
زيان هاي آن براي ســالمتي را بيشــتر كرده 

است.
مشــاهدات خبرنــگاران همشــهري حاكي 
اســت: از عرضــه انــواع حلب روغــن نباتي 
جامد و نيمــه جامد به خصــوص محصوالت 
برندهاي مشهور در خرده فروشي هاي سطح 
شهر تهران خبري نيســت و در شهرستان ها 

 نايــاب شــدن حلــب 4.5 و 17كيلوگرمي 
روغن نباتي به بهانه اي براي گرانفروشــي از 
طريق عرضه اين اقالم به طور مخفيانه اما با 2 تا 
3برابر قيمت مصوب تبديل شده است. برخي 
گزارش هاي منتشر شــده در فضاي مجازي 
 نيز حاكي از توزيع روغن 4 تا 5كيلوگرمي در 
بسته بندي هاي نايلوني به جاي حلب است كه 
اين امر موجب افت كيفيت و افزايش ضايعات 

روغن نباتي در كشور شده است.

»پيت حلبي« متهم تازه گراني روغن
در دور قبلي كمبود و افزايش شــديد قيمت 
روغن نباتي مشــكالت تامين و تخصيص ارز 
براي واردات روغن خام مورد نياز كارخانه هاي 
روغن كشي، علت اصلي مشــكالت بازار اين 
كاال اعالم شــد و ســرانجام با اقدامات انجام 
شــده براي تخصيص ارز و تامين روغن خام و 
حتي اســتفاده از ذخاير استراتژيك، وضعيت 
توزيع روغــن بهبود يافت. امــا در دور جديد 
كمبود و گراني روغــن نباتي به خصوص انواع 
جامد ايــن محصول، كمبود حلــب به عنوان 
متهم اصلي كمبود و گراني روغن اعالم شــده 
و متعاقب آن اخباري مبني بــر عرضه روغن 
جامد 4.5كيلوگرمي در بسته بندي نايلوني نيز 
منتشر شده است. چنان كه يكي از مسئوالن 
وزارت صنعت اعالم كرده است: مشكل روغن 
جامد، توليد نيســت، بلكــه توليدكنندگان 
در تامين حلب هاي بســته بندي اين روغن با 
 مشكل مواجه شده اند كه بنا شده تغييراتي در 
بسته بندي آنها ايجاد شــود تا مشكل عرضه 
روغن نيمــه جامد هم حل شــود. محســن 

بوستاني فر با اشاره به گاليه برخي از شهروندان 
درخصوص كمبود مجدد روغن در استان البرز 
افزود: درست است كه وضعيت توزيع روغن در 
فروشگاه هاي زنجيره اي و خواربار فروشي هاي 
سطح اســتان مثل سال گذشــته نيست، اما 
اكنون مشــكلي در تامين روغــن مايع مورد 
نياز مردم نداريم به همين دليل از شهروندان 
تقاضا مي شود در زمان مراجعه به فروشگاه ها 
به اندازه نياز خود خريد كنند و اينگونه نباشد 
كه بيش از مايحتاج خــود روغن خريداري و 
در منزل دپو كنند. دبير انجمن صنايع روغن 
نباتي ايران نيز افزايش قيمت ورق آهني مورد 
نياز توليد كنندگان را عامل كمياب شدن روغن 
جامد دانسته و گفت: عالوه بر آن قيمت مواد 
افزودني روغن جامد افزايــش پيدا كرده كه 
اين 2 عامل باعث شــده توليد روغن كم شود. 
در توليد روغن جامد همچنان مشــكل وجود 
دارد و اين مشكالت يك شبه به وجود نيامده 
كه يك شبه هم برطرف شــود. اميرهوشنگ 
بيرشك، در مورد حذف ارز دولتي روغن خام 
افزود: حذف ارز دولتي جزو تصميمات دولت 
اســت و هنوز دســتورالعملي مبني بر حذف 
ارز دولتي براي روغن به ما ابالغ نشــده است. 
همچنين در 9ماهه امسال توليد روغن نباتي 
نسبت به مدت مشــابه سال گذشته 16درصد 

كاهش يافته است.

شوك انتظارات تورمي و ارز دولتي به روغن
همزمان با انتشار گزارش هاي متعدد از كمبود 
روغن، ديروز شــركت بازرگاني دولتي ايران از 
عرضه نامحدود روغن خوراكي مورد نياز كشور 

در شــبكه توزيع خانوار خبر داد و اعالم كرد، 
ميانگين توليد و توزيع روغن نباتي كشــور در 
4سال گذشته ساالنه يك ميليون و700هزار تن 
و ميزان روغن خام تامين شده براي كارخانه ها 
از ابتداي ســال جاري تاكنون يــك ميليون و 
600هزار تن بوده اســت. بنا بر اعالم مسئوالن 
اين شركت از ابتداي ســال1399 روغن خام 
مورد نيــاز كارخانه هــاي روغــن نباتي براي 
 توزيع در شبكه هاي خانوار و صنف و صنعت از 
4 محل واردات بخش خصوصي، اســتحصالي 
دانه وارداتي، استحصالي دانه داخلي و ذخاير 
راهبردي تأمين شده كه با احتساب موجودي 
اول دوره ميــزان 1600هزار تــن روغن خام 
مورد نياز توليد روغن نباتي كارخانه ها تامين 
شده اســت و اكنون روغن موجود در مخازن 
كارخانه هــا و مخازن بنــادر بخش خصوصي 
و دولتي در شــرايط مطلوبي قــرار دارد. اين 
شركت خود در ادامه اعالم كرده به دليل تحريم 
واردات روغن خام در 10 ماه امســال نســبت 
به مدت مشابه سال قبل 34درصد )454هزار 
تن( كاهش داشــته اســت، اما كسري ميزان 
واردات از محــل ذخايــر راهبــردي به ميزان 
523هزار تــن از ابتداي ســال جاري تاكنون 
تامين و توزيع شــده و براي جبران تقاضا هاي 
مضاعف موجود و نياز هاي پايان ســال، برنامه 
توزيع 300هزار تن روغــن خام مازاد بر توزيع 
قبلي در حال اجراســت. در ادامه اين گزارش 
اعالم شده در 10 ماه امسال با احتساب روغن 
اســتحصالي از محل دانه داخلــي و موجودي 
ابتداي سال1399 معادل 1600هزار تن روغن 
مورد نياز كشور توليد و توزيع شده كه بيشتر از 
ارقام توليد متوسط دوره مشابه 4 سال گذشته 
است و ذخاير روغن كشور و ميزان روغن خام 
تامين ارز شــده و در حال حمل به كشور نيز 
در شرايط مناســبي قرار دارد. اين شركت در 
تحليل مشكل پيش آمده در بازار روغن اعالم 
كرد، آثار انتظارات تورمي ناشي از اطالع رساني 
گسترده و متراكم درخصوص آزاد سازي  نرخ ارز 
كاال هاي اساسي در كميسيون تلفيق مجلس 
طي بررســي بودجه ســال1400 فشار بسيار 
ســنگيني بر تقاضاي بخش صنف و صنعت و 
خانوار به بازار تحميل و عمــاًل بازار را از حالت 
تعادل خارج كرده اســت. اما در آخرين جلسه 
تنظيم بازار كاال هاي اساســي در دفتر معاون 
اول رئيس جمهوري به صراحت اعالم شد دولت 
هيچ تصميمي براي تغيير ارز كاال هاي اساسي 
ازجمله روغن خام ندارد و اميد است با كاهش 
انتظارات تورمي ناشــي از اين تدابير در آينده 

نزديك بازار روغن به آرامش برسد.

مسكن نقص در امكانات رفاهي و زيرساختي مسكن 
مهر پرديس و همچنين خريد و فروش داللي 
امتياز مسكن در اين شهر جديد باعث شده 
بخشي از واحدهاي مسكوني ساخته شده در 
اين شهر از سوي متقاضيان و مالكان تحويل گرفته نشود. حاال اما، 
آنگونه كه  مديرعامل شركت عمران شهر جديد پرديس مي گويد: 
قرار است ضمن اتخاذ تصميماتي براي تعيين تكليف بلوك هاي 
ساختماني اين شهر و صدور اسناد مالكيت واحدهاي مسكن مهر، 
آن دسته از آپارتمان هايي كه مالكان آنها حاضر به تحويل گرفتن 

آن نيستند، مشمول ماليات بر خانه هاي خالي شود.
به گزارش همشهري، اگر دريافت ماليات از خانه هاي مهر خالي 
در شهر پرديس جدي شود، دالالني كه سال هاست در اين حوزه 
حضور دارند و تا چندي پيــش قيمت يك آپارتمان 80متري در 
اين محدوده را به باالي يك ميليارد تومان رسانده بودند، حاال 
مجبور مي شوند به دنبال يافتن مســتأجراني براي اين واحدها 
باشند يا بايد بار ماليات سنگين را بپذيرند؛ در اين ميان، بخشي 
از متقاضيان واقعي مسكن مهر نيز هستند كه به دليل نقص در 
امكانات رفاهي و زيرســاختي برخي از پروژه هاي مسكن مهر 
پرديس قادر به تحويل گرفتن واحد خود و سكونت در آن نيستند 
كه بايد تمهيداتي براي رفع مشكل آنها انديشيده شود در غيراين 
صورت دريافت ماليات از اين واحدها نتيجه اي جز اجحاف به قشر 

محرومي كه به مسكن مهر پناه برده اند، نخواهد داشت.

فشار براي تحويل مسكن مهر پرديس
مديرعامل شــركت عمران شــهر جديد پرديس مي گويد: در جلسه 
با معاون اجتماعي و پيشــگيري از وقوع جرم دادگســتري تهران و 
دادستان شهرستان پرديس، تصميماتي درباره تعيين تكليف بلوك ها، 
صدور اســناد و ماليات بر واحدهاي خالي از سكنه اتخاذ شده و قرار 
است در روزهاي آينده اساسنامه بلوك هاي ساختماني به تمام ساكنان 
ابالغ شود تا ضمن مشخص شدن هيأت مديره بلوك ها، مشكالت آنها 
با همكاري دادستاني پرديس به حداقل برسد. سيدمهدي هدايت در 
گفت وگو با ايسنا مي افزايد: تســريع در اخذ پايان كار و صدور اسناد 
واحدهاي مســكن مهر پرديس نيز موضوع ديگري است كه در اين 
جلسه نهايي شده و بعد از اجراي آن، براســاس هماهنگي هايي كه 
با دادگستري اســتان تهران و دادستاني شهرســتان پرديس انجام 
شده آن دسته از واحدهاي مســكن مهر كه مالكان آنها از تحويل آن 
خودداري مي كنند مطابق قانون ماليات بر خانه هاي خالي مشمول 

جرائم مالياتي خواهند شد.

امكان سكونت را فراهم كنيد
حدود 82هزار واحد مســكن مهر براي شــهر جديد پرديس تعريف 
شــده كه تاكنون 60هزار واحد افتتاح شده و طبق اظهارات متوليان 
شركت عمران اين شهر، حدود 10هزار واحد ديگر نيز در اسفندماه 
به بهره برداري مي رسد. در اين ميان 12هزار واحد كه عمليات ساخت 
آنها دير شروع نشده تحويلشان به ســال1400 موكول خواهد شد و 
تا پيش از تكميل مشــمول فرايند تحويل اجباري و تهديد مالياتي 

نخواهند شد.

جوالن دالالن در مســكن مهر پرديس اتفاقي اســت كــه از همان 
نخستين روزهاي واگذاري امتياز واحدهاي مستقر در اين شهر جديد 
به متقاضيان آغاز شــده و در يكي 2ســال اخير به اوج رسيده است. 
بخش عمده اين واحدها به صورت وكالتي توســط دالالن خريداري 
شده و متقاضيان اوليه براي اتمام معامله واحدها را تحويل گرفته اند و 
عمدتا خالي از سكنه رها شده است؛ اما بخشي ديگر متعلق به كساني 
است كه مصرف كننده هستند و فقط به واسطه تأمين نبودن امكانات 
زندگي حاضر به تحويل گرفتن واحدها نشــده اند. كريميان، يكي از 
مالكاني كه هنوز واحد خود را تحويل نگرفته، در واكنش به اظهارات 
مديرعامل شركت عمران شهر جديد پرديس مبني بر اخذ ماليات از 
واحدهايي كه تحويل گرفته نشــوند، نوشته است: »من خانه ندارم و 
مستأجرم؛ اگر آب، گاز و برق بلوك هاي فاز9 پرديس را بدهند، واحد 

را تحويل مي گيرم و در آن زندگي مي كنم.«

دست دالالن مسكن مهر زير سنگ ماليات
اگر اجراي قانون ماليات بر خانه هاي خالي در مسكن مهر شهر جديد 
پرديس با جديت دنبال شود، يقينا آن دسته از واحدهاي مسكن مهر 
كه توسط متقاضيان تحويل گرفته شده و كسي در آنها ساكن نيست 
نيز مشمول پرداخت جرائم مالياتي سنگين خواهند شد. اين واحدها 
كه بخش قابل توجهي از آنها توسط دالالن خريداري شده حاال بايد 
به دنبال مستأجراني باشند كه براساس سامانه ملي امالك و اسكان، 
كد ملي آنها با كد پستي ديگري در كشور مرتبط نباشد و اجاره نشيني 
آنها در واحدهاي خالي پرديس قابل قبول باشــد. در غيراين صورت 
دالالن بايد دست به يك انتخاب ســخت بزنند؛ يا ماليات سنگين را 
بپردازند يا به دنبال خريداري براي آپارتمان هاي خالي خود باشــند. 
نكته اينجاست كه در ماه هاي اخير و به دنبال بهبود دورنماي اقتصاد 
كشور، بازار مســكن پرديس با ريزش جدي خريداران مواجه شده و 
عمال فروش مسكن در اين شهر حتي با قيمتي پايين تر از نرخ بازار نيز 
كار سختي است. بررسي ها نشــان مي دهد از اواخر تابستان تاكنون، 
قيمت پيشنهادي براي فروش آپارتمان هاي مسكن مهر شهر جديد 
پرديس حدود 20درصد كاهش پيدا كرده و حتي در فاز8 كه امكانات 
نســبتا كاملي دارد نيز اين كاهش تجربه شــده اســت؛ بااين وجود 
همچنان خريداري وجود ندارد. بررسي وضعيت آگهي اينترنتي فروش 
آپارتمان در پرديس نيز كســادي و ركود اين بازار و فروشنده شدن 
سرمايه گذاران را تأييد مي كند؛ به گونه اي كه هم اكنون فقط در يكي 
از اپليكيشن هاي آگهي مسكن، حدود 6هزار آگهي فروش آپارتمان 

در شهر جديد پرديس وجود دارد.

كمبود »حلب«، روغن نباتي را ناياب و گران كرد

كمبود حلب براي پركردن روغن نباتي جامد به كاهش شديد عرضه و افزايش قيمت، به ويژه در شهرستان ها منجر شده است
قرار است آپارتمان هاي خالي مسكن مهر پرديس 

نيز مشمول ماليات خانه هاي خالي شود

رونمايي از سلطان روغن
مسكن مهر در تور 

ماليات خانه هاي خالي 

عرضه »برنج« باكيفيت در ميادين 
بــا افزايــش قيمــت انــواع برنــج ايراني در  تره بار
خواربارفروشــي ها بعضــي از خانوارهــا براي 
مديريت هزينه ها به خريــد برنج وارداتي روي 
آوردند اما قيمت اين برنج ها نيــز با حذف ارز 
ترجيحي از ابتداي امســال افزايش يافته و به بيش از 25هزار تومان 
رسيده است. به گزارش همشهري، در اجراي طرح ساماندهي و ارتقاي 
كيفيت محصوالت عرضه شده در ميادين و بازارهاي ميوه و تره بار، از 
برندهاي مختلف انواع برنج ايراني، كه در اين مراكز عرضه مي شوند، 
نمونه برداري و براي انجام آزمايش تخصصي به آزمايشگاه هاي معتبر 
ارسال شد. نتايج آزمايش ها بيانگر آن است كه تمام برنج هاي عرضه 
شده با مشخصات مندرج روي بســته ها منطبق بوده و خلوص تمام 

برندهاي برنج كامال مطابق با استاندارد ملي ايران است.

بازار داغ سبزي هاي خشك در 
سوپرماركت ها 

سبزيجات در آشپزي ايراني نقش مهمي دارند  سوپرماركت
و در بيشتر غذاها از آش و سوپ گرفته تا انواع 
پلو هــا و خورش ها اســتفاده مي شــوند. در 
دســترس نبودن بعضي از انواع سبزيجات در 
بعضي فصل ها سنت حسنه خشك كردن سبزي را از ديرباز مهمان 
خانه هاي ايراني كرده و كمتر كســي هســت كه از مالفه هاي پر از 
سبزي پهن شده جلوي آفتاب حياط ها و ايوان ها و بالكن ها خاطره اي 
در ذهن نداشته باشد. مادرها، ده ها كيلو انواع سبزي را مي خريدند، 
پاك مي كردند، مي شســتند، خرد مي كردند و به هر طريق ممكن 
خشك مي كردند تا هيچ غذايي در طول سال، لنگ سبزي نماند و 
هميشه در دسترس باشد. امروز اما كار خيلي ساده تر شده و نيازي به 
اين كارها نيست. حاال كمتر سبزي  اي را مي توان پيدا كرد كه در تمام 
طول سال در دسترس نباشد اما با اين حال انواع سبزي هاي مورد نياز 
براي غذاهاي مختلف را مي توان در سوپرماركت ها پيدا كرد؛ حال يا 
به شكل منجمد يا خشك. البته تا سال ها اين محصوالت به صورت 
فله عرضــه مي شــدند و در طول زمــان فروش در معــرض انواع 
آلودگي هايي از قبيل گرد و خاك و حشرات مختلف بودند اما امروز 
اين محصوالت به صورت بسته بندي هاي مطمئن در برندهاي متنوع 
در سوپرماركت ها موجود است. به برند سبزيجات خشك موجود در 
ســوپرماركت ها كه نگاه مي كنيد نام بيشتر شــركت هاي معروف 
توليدكننده حبوبات و ادويه جات بسته بندي را روي آنها مي بينيد. 
برتر، خشكپاك، سبزان، گلها، چرين و ســتاره از برندهاي سبزي 
خشك در سوپرماركت ها هستند. تنها نقطه ضعف بسته هاي سبزي 
خشك سوپرماركتي را شــايد بتوان حجم كم آنها دانست كه شايد 
هنوز بعضي از مشــتري ها را به خريد از فروشگاه هايي وادار كند كه 
اين محصوالت را به صورت باز و فله به فروش مي رسانند. وزن بيشتر 
اين محصوالت 50 تا 70گرم است و قيمت هم در برندهاي مختلف 
كمي متفاوت اســت. به عنوان مثال براي يك بسته 50گرمي نعنا 
خشك در يك ســوپرماركت 3قيمت متفاوت بين 10هزارو800 تا 
14هزارو900 مشاهده مي شود و احتماال در ديگر سبزي جات هم 

اين اختالف قيمت وجود دارد.

قيمت برخي انواع برنج ايراني و خارجي در ميادين ميوه و تره بار تهران

قيمت مشخصاتنوع برنج 
)تومان(

26.500بسته هاي 4.5 تا 10كيلوگرميشيرودي
28.500بسته هاي 4.5 تا 10كيلوگرميدودي پرمحصول

32.500بسته هاي يك تا 3كيلوگرميطارم اصل
28.500بسته هاي يك تا 3كيلوگرميفجر

18.000بسته هاي 4.5 تا 10كيلوگرمينيم دانه معطر
27.000بسته هاي يك تا 3كيلوگرميندا

31.900بسته هاي يك تا 3كيلوگرميهاشمي
15.000بسته هاي 4.5 تا 10كيلوگرمينيم دانه پرمحصول
18.500بسته هاي 4.5 تا 10كيلوگرميتنظيم بازار هندي

7.700بسته هاي 4.5 تا 10كيلوگرميتنظيم بازار تايلندي
32.500بسته هاي يك تا 3كيلوگرميدم سياه

23.000بسته هاي يك تا 3كيلوگرميديگر انواع معطر ايراني 

قيمت برخي انواع سبزي خشك بسته بندي در سوپرماركت هاي تهران

قيمت - مشخصاتبرند 
تومان 

8.300شويد خشك پاكتي - 70گرميخشكپاك
16.000نعنا خشك پاكتي - 70گرميبرتر

11.580نعنا خشك جعبه اي - 50گرميسبزان
10.800نعنا خشك بطري - 50گرميستاره

8.000سبزي خشك پلويي پاكتي - 70گرميخشكپاك
8.800به ليمو - 100گرميچرين
26.000گل محمدي - 100گرميچرين

14.900نعنا خشك بدون نمك - 50گرميهميشك
14.500گشنيز خشك پاكتي - 70گرميبرتر
11.000سبزي خشك كوكو جعبه اي - 50گرميبرتر

11.500ترخون خشك جعبه اي - 50گرميسبزان
15.900ريحان خشك بدون نمك - 70گرميهميشك

قيمت طال در بازار آزاد تا ساعت 16ديروز
قيمت)تومان(نوع دارايي
4.485.000مظنه تهران

1.035.362طالي 18عيار)گرم(
10.340.000سكه طرح جديد
10.150.000سكه طرح قديم

5.850.000نيم سكه
3.850.000ربع سكه

2.250.000سكه يك گرمي

طال و سكه بعد از چند روز كم نوسان،  سكه و طال
دوباره روز سه شنبه در مسير كاهش 
قيمت قــرار گرفــت. بــه گزارش 
همشهري، روز سه شــنبه هر اونس 

طال در بازارجهاني 2دالر كاهش يافت. 
در بازار ارز تهران هم دالر روند كاهشــي در پيش گرفت 
تا طال و سكه تمام شرايط را براي افت قيمت مهيا ببيند. 
به گزارش همشــهري، ســكه امامي بعد از چندين روز 
متوالي صعود و درحالي كه انتظار مي رفت بيشتر به كانال 
11ميليوني نزديك شــود، ديروز در مقايسه با دوشنبه 
بيش از 300هزار تومان افت كرد و تا ساعت 16ديروز به 

10ميليون و 340هزار تومان رسيد. 
هر قطعه ســكه بهار آزادي نيز با 290هزار تومان كاهش 
نسبت به ميانگين قيمت دوشنبه در جايگاه 10ميليون 
و 150هــزار توماني قــرار گرفت. هر قطعه نيم ســكه تا 
بعدازظهر ديروز 5ميليون و 850هزار تومان معامله شد 
كه نســبت به روز قبل از آن كاهش 416هزار توماني را 
تجربه كرد. قيمت ربع سكه نيز با 166هزار تومان كاهش 
در مقايسه با روز دوشنبه به 3ميليون و 850هزار تومان 
رســيد. ســكه يك گرمي هم 150تومان ارزان تر شد و 
آخرين قيمتي كــه تا بعد از ظهر ديروز بــراي آن به ثبت 

رســيد، 2ميليون و 250هزار تومان بود. طال هم مسير 
حركتي مشابه سكه و ارز را پيمود و هر گرم طالي 18عيار 
با كاهش به نســبت ســنگين 233هزار توماني طي يك 
روز، يك ميليون و 35هزار تومان معامله شد. قيمت طال 
در 2هفته گذشته بعد از ماه ها به زير يك ميليون تومان 
رســيده بود. بين باالترين و پايين ترين قيمت ثبت شده 
براي هــر مثقال طال در روز گذشــته 150هــزار تومان 
اختالف وجود داشــت و ســرانجام مظنه طال تا ساعت 
16ديروز روي 4ميليون و 485هــزار تومان قرار گرفت 
كه در مقايسه با ميانگين روز دوشــنبه 100هزار تومان 

كمتر بود.

كاهش دوباره قيمت سكه و طال
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ليلي خرسند|  هرستان ايذه سومين چهره اش را هم به فوتبال ايران 
معرفي كرد. تا ديروز فقط ايمان مبعلي در فوتبال مردان و سهيال ململي 
در فوتسال زنان، چهره هاي شناخته شده اين شهر در رشته فوتبال 
بودند. ولي حاال نگين زندي در ليگ برتر فوتبال و در تيم ذوب آهن 
مي درخشد. او در 6بازي براي تيمش 6گل زده و در اكثر گل هايي هم 
كه به نام اين تيم ثبت  شده، نقش داشته است. اما اين گل ها تنها دليل 
ديده شدن نگين نيست، مي گويند او مهدي قائدي فوتبال زنان است. 

نگين نه تنها شبيه قائدي است كه شيفته بازي كردن او هم هست.

  دليل مطرح شدن اسمت اين است كه مي گويند شبيه 
مهدي قائدي هستي. اين شباهت را در چه مي بينند؛ ريزنقشي ات 

يا مدل بازي ات؟
مي گويند اما من نمي دانم چرا اين حرف را مي زنند. شايد به خاطر ريزنقشي ام 
مي گويند و شايد هم به خاطر اينكه من هم مثل او تندوتيز هستم. اما بيشتر 

بهم مي  گويند نابغه و پديده!
 چرا بايد بهت بگويند پديده؟

نيم فصل اول 3گل زدم و نيم فصل دوم هم 3گل. در همه گل هايي هم كه 
ذوب آهن از اول فصل تا به االن زده، تأثيرگذار بودم، يا خودم گل  زده ام يا 

پاس گل داده ام.
  تازه 17سالت اســت و از ايذه به اصفهان آمده اي. 
تنها زندگي كردن در يك شهر ديگر براي يك دختر در اين سن 

تقريبا تابوشكني است.
وقتي هدف داشته باشــي، برايش مي جنگي. من خيلي هم تنها نيستم، 
مربي ام سحر رمضاني كنارم است. او در ايذه مربي ام بود. االن هم در اصفهان 
با هم در يك تيم بازي مي كنيم. خانواده ام هــم به خاطر من به اصفهان 
آمده اند. البته آنها فوالدشهر هستند و من در اصفهان با بچه ها در خوابگاه 

مي مانم.
 مي گويند براي باشگاه ها شرط گذاشته اي كه هر جا 

سحر بازي كند تو هم همان  جا بازي مي كني.
بله 2سال است كه در ليگ بازي مي كنم و سال قبل هم با سحر سپاهان بودم. 
هم به خاطر سن كمي كه دارم اين شرط را مي گذارم تا وقتي بزرگ تر شوم 
و هم اينكه مي خواهم كنار سحر تجربه كسب كنم. من با سحر رمضاني به 

اينجايي كه هستم، رسيده ام.
 از كجا با سحر شروع كردي؟ 

قبل از فوتبال 2 سال هندبال كار مي كردم . دوستم كالس فوتسال مي رفت. 

به او گفتم فوتبال را خيلي دوست دارم، يك روز من را هم يواشكي برد سر 
كالس!

 چرا يواشكي؟!
من هر سه چهار ماه يك بار يك رشته عوض مي كردم. پدرم مي گفت بايد 
يك ورزش را ادامه بدهي. نمي خواســتم پدرم بداند كه من دوباره رشته  
ورزشــي ام را عوض كرده ام. ولي بعد از اينكه سمت فوتبال رفتم، ماندگار 
شدم. 12سالگي رفتم فوتسال، 2هفته بعدش من را به جام رمضان بردند، 
پديده مسابقات شدم. يك بار بهترين بازيكن و يك بار هم خانم گل شدم. اما 
وقتي فستيوال استعداديابي در خوزستان برگزار شد، خانم رمضاني من را 
فرستاد كه تست بدهم. براي فوتبال من را انتخاب كردند و از آن موقع به بعد 

ديگر فوتبال را ادامه دادم.
 شرايط ايذه براي فوتبال زنان چطور است، مي توانستي 

راحت بازي كني؟ 
شهر كوچكي است و ما دختران آنجا اجازه نداريم زياد در چمن كار كنيم. 
مي گويند دختر نبايد فوتبال بازي كند. ولي ما باز هم در زمين چمن تمرين 
مي كنيم. آنهايي كه خودشان فوتبالي اند ما را درك مي كنند. ما اوايل بيشتر 
در سالن تمرين مي كرديم اما سحر همه كار مي كرد تا برايمان چمن بگيرد. 

هفته اي يكي دو بار هم روي چمن تمرين داشتيم.
 فوتبال زنان ما هنوز در ابتداي راه اســت، براي بهتر 

شدن خودت چه كار مي كني، بازي هاي مردان را مي بيني؟
خيلي از بازي ها را مي بينم، هم فوتبال داخلي هم فوتبال خارجي. بازي هاي 
استقالل و يوونتوس را حتما نگاه مي كنم. در بازي هاي استقالل هم بازي 
قائدي را دقيق مي بينم. نگاه مي كنم تا ببينم موقع گل زدن چه كار مي كند، 
چطور دريبل مي زند، چطور پاس مي دهد، كجا مي ايستد. من قبل از اينكه 

بازي شروع شود هم فقط به اين فكر مي كنم كه چطور بايد گل بزنم.
 پس مشخص شد كه چرا بهت مي گويند قائدي!

بله بازي اش را خيلي دوست دارم. البته سطح او خيلي باالتر از من است. 
خيلي بايد بجنگم تا به سطحي كه قائدي هست، برسم.
 حتماً استقاللي و يووه اي هم هستي؟ 

استقاللي ام. رونالدو هم هر تيمي برود من طرفدارش هستم.
  وضعيت مالي چطور است؟ در حدي هست كه نگين به 

آينده فوتبالش اميدوار باشد؟
خدا را شكر امسال قراردادها خيلي بهتر شده و باشگاه ها نگاه ويژه اي به زنان 
دارند. البته من دوســت دارم لژيونر شوم. تركيه براي شروع خوب است و 

بعدش مي خواهم به ليگ هاي خوب اروپا بروم.

گزارش هايي درباره درآمد ناخالص باشــگاه ها منتشــر شده كه بارسلونا 
در صدر جاي دارد اما هزينه هاي باشــگاه از درآمدها بيشتر است. همين 

االن 40ميليون يورو به خاطر كوتينيو به ليورپول و 48ميليون براي دي يونگ به 
آژاكس بدهكارند. حتي براي خريد رايگان بازيكناني مثل اريك گارسيا، آگوئرو، 
ممفيس و واينالدوم در تابستان هم پولي در بساط نيست كه حقوق آنها پرداخت 
شود. با وجود اينكه آزاد كردن مسي يك خودكشي براي باشگاه و آغاز يك دوره 
احتماال طوالني افت خواهد بود ولي گويا چاره ديگري وجود ندارد. مســي اين 
فصل فقط به خاطر وفاداري 66ميليون پــاداش دريافت كرده و هزينه هايي كه 
براي اين ســتاره آرژانتيني در يك فصل به بارسلونا تحميل شده است، به 100 

ميليون يورو مي رسد.
 با اينكه نامزدهاي انتخابات رياســت باشــگاه ازجمله الپورتــا و ويكتور فونت 
شعارهاي عامه پسندانه اي مي دهند و وانمود مي كنند كه براي ماندن مسي تالش 
خواهند كرد، گويا دوطرف يعني بازيكن و رئيس آينده خودشان را براي جدايي 
مصلحتي آماده كرده اند. با اين اوضاع اقتصادي كه باشــگاه براي حقوق ماهانه 
اعضا هم مشكل دارد بعيد است توافقي تازه صورت بگيرد. رفتن مسي مي تواند 
تراز را صفر كند اما در آينده اي نزديك از طريق كاهش درآمد اسپانسرينگ تأثير 
منفي خود را بر اقتصاد باشگاه خواهد گذاشت. مارك رويج، تحليلگر اقتصادي 
اعالم كرده كه اگر اقدامي فوري صورت نگيرد، ورشكســتگي بارســلونا قطعي 
خواهد بود. اگر بارسا نتواند 266ميليون از بدهي 1/1ميلياردي اش را تا تابستان 
آينده پرداخت كند، رسما به ورشكستگي دچار مي شــود و در اين حالت حتي 
ممكن است به ليگ دســته هاي پايين تر سقوط كند. حتي فروش دسته جمعي 
ســتاره هايي مثل گريزمان، دمبله، دي يونگ و فاتي هم نمي تواند اين شكاف را 

پر كند.
از طرفي، كانال پالس فرانسه گزارش داده كه مسي و خانواده اش در حال يادگيري 
زبان فرانسوي هستند و اين به معناي انتقال آزاد او در تابستان به پاري سن ژرمن 
خواهد بود تا يك بار ديگر زوج رؤيايي مسي و نيمار در يك تيم شكل بگيرد. اين 
گزارش حتي رئال مادريد را هم خوشــحال كرده چون در اين صورت امباپه در 
دسترس باشگاه مادريدي خواهد بود. در تابستان آينده تنها يك سال از قرارداد 
اين بازيكن باقي خواهد ماند كه نفروختن او در اين شرايط از نظر اقتصادي يك 
خودكشي تلقي خواهد شد. خبر خوب ديگر براي رئال اين است كه اگر دورتموند 
سهميه ليگ قهرمانان فصل آينده را نگيرد، هالند راحت تر قابل خريد خواهد بود. 
البته خود رئال هم در بحران مالي دوران كرونا دســت به عصا حركت مي كند. 
فلورنتينو پرس از بازيكنان خواسته دوباره دستمزدشان را كم كنند و از 25درصد 
حقوق خود چشم بپوشند. حتي قرارداد سرخيو راموس هم كه با سالي 2 ميليون 
بيشتر مي شد تمديد شود فعال روي هواســت. براي همين به نظر مي رسد رئال 
براي خريد امباپه بازيكناني مثل وينيســيوس و واران را وارد معامله مي كند تا 

قيمت اين بازيكن بشكند.

  مسي با لهجه فرانسوي
   هيچ توجيهي براي نگه داشتن ستاره آرژانتيني

  وجود ندارد؛ او به پاريس مي رود

  افشاگری یا انتقام جویی؟
 نقدی بر دفاعيه 3 هزار كلمه ای مهدی رسول پناه

فكرنميكردم
بهاينخوبينتيجهبگيريم

پورموسوي،   سرمربي موفق نفت آبادان از بااخالق ترين مربيان اين فصل است؛ او به 
همكارانش توصيه مي كند صبورتر باشند و كمتر به داوران اعتراض كنند

اميرحســين اعظمي| صنعت نفت در بازي با 
سپاهان سومين شكست اين فصل را تجربه كرد و 
جالب اينجا بود كه زردپوشان آباداني بعد از 9سال 
در اين شهر به سپاهان باختند. با اين حال شاگردان 
سيروس پورموسوي تا اينجاي ليگ آنقدر خوب 
نتيجه گرفته اند كه حاال در پايان هفته دوازدهم در 
رده سوم جدول قرار دارند. پورموسوي درخصوص 
شكست برابر سپاهان، نتايج خوب تيمش در اين 
فصل و مسائل مختلف ديگر به سؤاالت همشهري 

ورزشي پاسخ مي دهد.

  چرا مقابل ســپاهان شكست 
خورديد؟

ما در مجموع نمايش خوبي داشتيم و اعتقادم اين 
است كه برابر سپاهان يكي از بهترين بازي هايمان را 
از لحاظ تاكتيكي و خلق موقعيت انجام داديم. مسئله 
مهمي كه نتيجه بازي را رقم زد تجربه سپاهان بود و 
آنها از موقعيت هايشان بهتر استفاده كردند. من بايد از 

شاگردانم بابت نمايش خوبشان تشكر كنم.
  قبل از شــروع فصــل تصور 
مي كرديد كه تا اينجــاي ليگ نتايج به اين 

خوبي بگيريد؟
صد درصد اين فكر را نمي كردم ولي مي دانستم با 
توجه به نفراتي كه جذب كرديم، مي توانيم نتايج 
خوبي بگيريم و قدم هاي بزرگي برداريم. مسئله مهم 
در صنعت نفت اتحاد و همدلي تمامي مجموعه است 
و خوشبختانه ارتباط خوبي بين بازيكنان، مربيان و 
باشگاه وجود دارد. اميدوارم در بازي هاي اين فصل 

نتايج خوبي بگيريم.
  صنعت نفت در نيم فصل دوم 
پارســال، با بحران مواجه شد. آيا بابت 

احتمال تكرار آن بحران نگران نيستيد؟
شرايط امسال فرق مي كند و انگار همه 

مي خواهند به هر شكلي كه شده به 
صنعت نفت كمك كنند و اميدوارم 
اين روند در آينده هم ادامه داشته 
باشد. من سال96هم كه در فوالد 
بودم در نيم فصل اول شــرايط 

خوبي داشــتيم ولي در نيم فصل 
دوم برخي مشكالت ايجاد شد. حاال 
هم صنعت نفت و هم خودم بابت اين 

مسائل تجربه داريم و اميدوارم با مشكل 
خاصي روبه رو نشويم.

 آيا امسال به كسب سهميه يا 
حتي قهرماني فكر مي كنيد؟

ما بايد واقع بينانــه به اين موضوع 
نگاه كنيم و نمي خواهم بحث 
سهميه يا قهرماني فشار زيادي 
روي تيم مــا ايجاد كند. البته 

بازيكنان ما با تمام وجــود تالش مي كنند كه اين 
تالش خريدني نيســت. خيلي از باشگاه ها باالي 
صدميليارد هزينه كرده اند ولي بودجه تيم ما كمتر 
از 15ميليارد است، با اين حالي بازيكناني داريم كه 
متعصبانه تالش مي كنند تــا نتايج خوبي بگيريم 
و مردم آبادان و هواداران صنعت نفت را خوشحال 
كنيم. ما به آخر فصل فكر نمي كنيم و هدف مان اين 

است كه بازي به بازي جلو برويم.
 برخــي معتقدند تعــدادي از 
بازيكنان شما ازجمله طالب ريكاني مي توانند 
به تيم ملي دعوت شــوند. نظــر خودتان 

چيست؟
ما در هر پست بازيكناني داريم كه اگر آخرين ليست 
تيم ملي را مالك قرار دهيم، مي توانند به تيم ملي 

دعوت شوند.
 امسال اعتراض مربيان و بازيكنان 
به داوري ها بيش از حد شــده است. در اين 

خصوص چه صحبتي داريد؟
در فوتبال روز دنيا هم اشــتباه داوري وجود دارد و 
بسياري از اين اشــتباهات توسط VAR تصحيح 
مي شــود ولي ما اين تكنولوژي را در فوتبال ايران 
نداريم. خب، تا آن موقع بايد آســتانه تحمل خود 
را باال ببريم و با اشــتباهات داوري كنــار بياييم. 
از سويي ســروصداهايي كه در كنار زمين ايجاد 
مي شود و حمله به داوري در فضاي مجازي و حقيقي 
شرايط را بد و بدتر مي كند چون آرامش را از داوران 
مي گيرد. وقتي داوري بدون اشتباه سوت مي زند 
لذت مي برم حتي اگر قرار باشد در آن بازي بازنده 
باشــم. اميدوارم همه ما به ايجاد فضاي امن 
براي داوران كمك كنيم و از سويي داوران 
هم با احساس مسئوليت بيشتر تالش كنند 
به گونه اي ســوت بزنند كه اين همه هجمه 

عليه آنها نباشد.
 امســال مثل اينكه 
خيلي كــم آن پيراهن هاي 
مشــكي و معروف تــان را 

مي پوشيد؟
من امســال اصاًل لباس مشكي 
نپوشــيدم، آخرين بار در آخرين 
بازي ليگ سال قبل مشكي پوشيدم 
كه متأسفانه پارس جنوبي سقوط كرد. 
من ديدم كه برخي حســاس هستند و 
به كل ديگر از لباس پارچه اي اســتفاده 
نكردم، حاال ديگر لباس جين مي پوشم. 
يادم مي آيــد كه به بازار رفتــه بودم و از 
لباس جين خوشم آمد. من معموالً وقتي 
به بازار مي روم از نخستين مغازه خريد مي كنم 

و حوصله گشتن ندارم.
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نخستين شكست فصلش را در اراک برابر آلومينيوم تجربه 
كند، اما آن مساوی های پی درپی امتيازسوز هم دست كمی از 
باخت نداشت. فقط يك پيروزی طی 2 ماه اخير، 7 بازی و تنها 
يك كلين شيت و حال خراب همه ستاره ها و خطوط، خبر از 
بيماری سرخپوشان دارد. صد البته باشگاه با مشكالت جانبی 
هم دست به گريبان است، اما نقش كادرفنی در اين وضعيت 

مطلقا قابل انكار نيست. 

1  يحيی گل محمدی می گويد مدافع وســط نداشتيم و به جای 
آن از مهدی شيری استفاده كرديم. شــيری با توجه به فيزيكش، 
بين همه بازيكنان پرسپوليس بدترين گزينه برای حضور در پست 
دفاع ميانی بود. ميالد سرلك، كمال كاميابی نيا، احمد نوراللهی و... 
گزينه های بهتری به نظر می رسيدند. به عالوه بعد از جدايی شجاع 
خليل زاده، سرمربی بايد فكر مصدوميت احتمالی جالل حسينی يا 
محمدحسين كنعانی زادگان را می كرد. آيا در رده های پايه و ليگ 
يك هم يك مدافع ميانی قابل پيدا نمی شد؟ بقيه مدافعان فوتبال 

ايران از الليگا آمده اند؟ 
2   بسيار روشن و بديهی بود كه اصرار به استفاده از جالل حسينی 
40 ساله در تمام مسابقات باعث فرســودگی و آسيب پذيری اين 
بازيكن خواهد شد. يحيی گل محمدی بايد با بازی دادن به نفرات 
جايگزين در مسابقات سبك تر، هم به جالل استراحت می داد و هم 
آلترناتيو او را آماده می كرد. با اين حال گويا به آقای سرمربی تضمين 
داده بودند حســينی تا پايان نيم فصل مصدوم نخواهد شد! يحيی 
بايد خيلی خوشحال باشد كه آسيب ديدگی جالل پيش از بازی با 

سپاهان و استقالل رخ نداد.
3   داستان محمد انصاری هم عجيب است. مدت هاست به تمرينات 
گروهی اضافه شــده، اما مطلقا به بازی گرفته نمی شود. در مورد او 
گفته می شود تدريجا بايد به تركيب افزوده شود. حرف درستی است؛ 
اما باالخره اين روند تدريجی هم بايد از يك جا شروع شود. نمی شود 
دايما او را روی نيمكت نشاند و بعد به همين بهانه قيد استفاده از اين 
بازيكن را زد. يك نيمه در همين اراك، در مسابقه ای كه تيم حريف 

ديگر تمايلی به حمله نداشت می توانست يك شروع خوب باشد.
4   انتقادات از عملكرد احسان حسينی مطلقا بی منطق است. او 
حتی اگر در اين مسابقه ضعيف بود، بايد قبال در مسابقات آسان تر 
ميدان می ديد و اعتمادبه نفس و تجربه به دست می آورد. بازيكنی 

كه حتی در 4 مسابقه تشريفاتی پايان فصل گذشته هم مورد اعتماد 
قرار نگرفته، قرار نيست طی حضور اجباری اش در زمين معجزه كند. 
اين جوان ها، اعم از احسان حسينی يا حسين پور و برزگر و شريفی 
و... اگر استعداد دارند بايد به بازی گرفته شوند و اگر استعداد ندارند، 
بايد جای خودشان را در فهرست به جوانان مستعدتر بدهند. چرا 
بايد فرصت هر روز تمرين در كنار بزرگان پرسپوليس به بازيكنانی 
داده شود كه آبی از آنها گرم نخواهد شد؟ چرا يك بی استعداد بايد 
4 سال كنار جالل حسينی صبح را به شب برساند؟ در تاريخ معاصر 
فوتبال ايران كمتر كسی به اندازه عليرضا منصوريان به نقد )بلكه به 
هجو( كشيده شده؛ اما حتی عليمنصور هم آنقدر شجاعت داشت 
كه مجيد حسينی را 2سال جوان تر از سن كنونی احسان حسينی 
در داربی تهران فيكس كند. مجيد پس از آن برابر اسپانيا و پرتغال 
هم در جام جهانی فيكس شــد. منصوريان در حق اميد نورافكن 
و چند نفر ديگر هم همين لطف را كرد، اما ســرمربی پرسپوليس 
هراس دارد در بازی آســان ليگی در ورزشــگاه بدون تماشاگر به 

جوانانش فرصت بدهد.
5   بوژيدار رادوشوويچ و حامد لك2 دروازه بانی بودند كه در بهترين 
سطح كيفی به كادرفنی فعلی پرسپوليس تحويل داده شدند و هر 
دو بعد از مدتی افول كردند. آيا اين مسئله تصادفی است؟ رادو روزی 
در اختيار اين كادر قرار گرفت كه ركورددار كلين شيت در ليگ برتر 
بود. لك هم در بدو ورودش در ليگ قهرمانان آسيا نشان داد مايه های 
الزم برای درخشش را دارد. بوژيدار امروز كجاست؟ لك كجا می رود؟

6   پرســپوليس تقريبا در تمام دقايق پايانی مسابقاتش در حال 
وادادن است. ذوب آهن، استقالل، فوالد و حاال هم آلومينيوم. يعنی 
حتی در روزی كه سرخپوشان به طور غريزی بايد روی دروازه ميزبان 
اراكی توپ می ريختند، در دقايق پايانی اين آلومينيوم بود كه يكی، 
دو موقعيت خوب گلزنی را ساخت و از دست داد. تكرار اين اتفاق يا 
ناشی از ضعف بدنی اســت يا داليل فنی و روانی دارد كه در هر سه 

صورت به كادر مربيان مربوط می شود.
7   آرمان رمضانی؛ بدون هيچ توضيحی.

8   يحيی گل محمدی فرهنگ منسوخ بهانه جويی را در پرسپوليس 
احيا كرده است. حتما سرمربيان خارجی قبلی هم گاهی غر می زدند، 
اما اين ديگر نوبر اســت كه هر بار ناكامی را گردن فلك و فردوس 
بيندازی. امروز عزل مدير را خواستن و فردا بركناری اش را بی فايده 
خواندن شاهكار است. اولتيماتوم دادن به وزير مملكت حيرت انگيز 
است، حتی اگر او كسی در قواره های مسعود سلطانی فر باشد. گفتن 

اينكه »اشــتباه داور در اعالم پنالتی باعث مصدوميت 3 بازيكن ما 
شد« حتی از امير قلعه نويی و محمود فكری هم برنمی آيد. شاهراه 

موفقيت های پرسپوليس در اين سال ها، تحكيم فرهنگ »كار به 
جای اعتراض« بود، اما حاال اين تيم هم دارد شبيه رقبايش 

می شود. مگر می شود در طول يك ماه، هم از زمين چمن 
آزادی ايراد بگيری، هم از باتالق قائم شــهر، هم از چمن 
تمرين تيم در قطر و هم از چمن ورزشگاه اراك؟ باالخره 

پرسپوليس واقعی روی كدام زمين آفتابی خواهد شد؟
  داستان تحقير تيم خودی تمامی ندارد. هر بار 

 9
ناكامی ســرخ ها با كليدواژه »دست خالی يحيی« 
توجيه می شود و گويا اين مســئله ارتباطی هم به 
قدرت رقيب ندارد. پرسپوليس اولين باخت فصلش 
را مقابل آلومينيوم متحمل شــد؛ تيمی كه بمب 
نقل وانتقاالتی اش »محســن ربيع خواه« بود و تازه 
او هم به اين بازی نرسيد. وقتی دايما گفته می شود 

دست سرمربی خالی است، طبيعتا اعتماد به نفس 
بازيكنان فعلــی كاهش می يابد. به عــالوه اگر فرض 

كنيم استقالل يكی از پرمهره ترين تيم های ليگ است، 
چند پرسپوليســی را می يابيد كه حاضر باشد دروازه بان 

تيمش را با گلــر آبی ها تاخت بزند؟ يا حاضر باشــد كل خط 
دفاعی پرسپوليس را با كل خط دفاعی استقالل عوض كند؟ يا 

همه هافبك های تيمش را بدهد و هافبك های رقيب را بگيرد؟ تنها 
كمبود پرسپوليس مربوط به خط حمله می شود كه آنجا هم خبری 
از تدابير كارگشا و اعتماد به چهره های جوان نيست. خريدهای بد، 
فهرست را كور كرده اند و يكی مثل نوراللهی به مهاجمان جوان و 
جويای نام ترجيح داده می شود. يك سال پيش چه كسی عبدی را 
می شناخت؟ االن هم عبدی دوم و چه بسا عليپور و طارمی دوم را 
مربی بايد پيدا كند. در غير اين صورت حامد لك، جالل حسينی، 
كنعانی، انصــاری، آقايی، نعمتی، نوراللهی، ســرلك، كاميابی نيا، 
پهلوان، شجاعی، عاليشاه، اميری و عبدی ناكافی نيستند برای اين 
كه تيمی آبرومند ساخته شود. اين اســم ها، چقدر با اين حجم از 

غرولند تناسب دارند؟
10   همه را گفتيم و يك نكته ماند؛ آيــا يحيی گل محمدی بايد 
برود؟ هرگز. برود كه چه كسی بيايد؟ علی دايی و اخوان؟ مهدی 
تارتار با كارنامه متوســط؟ يا هندوانه دربسته و گرانقيمتی مثل 
الكس نوری؟ در اين بازار انحصاری ضدخارجی، به نظر نمی رسد 
پرسپوليس گزينه ای بهتر از يحيی گل محمدی داشته باشد. انتقاد 
هم به معنای انكار نيســت. با اين حال او بايد از برج عاجش پايين 
بيايد، نقدها را بشنود و كار را جدی تر بگيرد. خوش لباسی خودش 
و خوشگل حرف زدن حميد مطهری تا يك جايی جواب می دهد، 
بعد از آن مردم عمل می خواهند. گسيل كردن سينه چاكان برای 
تاديب منتقدان هم جواب نمی دهد. پرسپوليس »مسئله« دارد و 
بايد حل شود. بشنويد، وگرنه روزی همين فداييان مجازی عليه تان 

خواهند شوريد.

  10 اتهام یـحیی
   نقش پررنگ كادر فنی در خزان اين روزهای پرسپوليس

   بايد خيلي بجنگم
  تا به قائدي برسم

  نگين زندي، پديده 17ساله فوتبال زنان
   كه با مهدي قائدي مقايسه مي شود، آرزو دارد

  هر چه زودتر به اروپا برود

3274كلمه؛ اوليــن دفاعيه 
رســول پناه از خــودش در 
قبــال ســريال حمالت 
يحيــی گل محمــدی در 
چنيــن حجمــی تنظيم 
شــد و ســاعاتی پس از 
پرســپوليس  شكست 
برابــر آلومينيوم اراک 
انتشــار يافت. دفاعيه 
رسول پناه بزرگ ترين 
لطمه را از نثر ضعيف و 
مطول گويی  بی موردش 
خــورده اســت. متن 
همچنين در برخی فرازها 
دچار تكرار می شود، اما به هر 
حال مهم است و نكات فراوانی 
در دلش وجود دارد. اين بار ديگر 
خبــری از فيلمبــرداری مخفيانه 
نيســت و هجوم جديد عضو معزول 
هيات مديره، كامال ارادی و آگاهانه 
انجام می گيرد. بنابراين اهميت دارد 
كه بدانيم مثال يحيی گل محمدی 2 
بازيكن فيكس تركيب فينال آسيا 
را در فهرست مازاد قرار داده بود يا 
اينكه سرمربی سرخ ها خيلی جدی 
پيگير افزايش دستمزدش در حين 
اجرای قرارداد شده بود. رسول پناه 
همچنين مديــر برنامه های يحيی 
گل محمدی را به فشار برای افزايش 
دســتمزد 2 بازيكن متهم می كند 
و بی پروا مدعی اســت سرمربی 
سرخ ها خواهان مذاكره شخصی 
با خريدهای جديد بوده است. اين 
اتهامات مهم هستند و آنهايی كه 
با حواشی فوتبال آشنايی دارند، به 
خوبی می فهمند ادعاهای رسول پناه 

چه معنايی دارد.
طبيعتا نمی توان يكه به قاضی رفت. 
نه می شــود گفت همه حرف های 
رسول پناه درســت بوده و نه اين 

امكان وجود دارد كه سراسر ادعاهای او 
را رد كنيم. برای قضاوت صحيح الزم است 
ديدگاه های مســتند هر دو طرف شنيده 
شود. با اين حال انتقادی كه در اولين گام 
به رســول پناه وارد به نظر می رسد، اين 
است كه چرا بيان حقايق را تا زمان رانده 
شدن از باشگاه به تاخير انداخت؟ او امروز 
چيزی برای از دســت دادن ندارد و تازه 
يادش افتاده افشاگری كند؛ در حالی كه 
اگر واقعا منافع باشــگاه در اولويت بود، 
رسول پناه همان زمان بايد اين مطالب را 
به زبان می آورد؛ اگر نه اينقدر تند و تيز، 
حداقل به شــكل ضمنی و برای هوشيار 
كردن هوادار. در غير اين صورت اظهارات 
امروز عضو سابق هيات مديره، بيشتر حمل 
بر انتقامجويی می شود. چطور او حاضر بود 
برای جمع هواداران و خبرنگاران حاضر در 
پياده روی مقابل ســاختمان باشگاه نطق 
جنجالی انجام بدهد، اما به منظور تنوير 

افكار عمومی قدم از قدم بر نداشت؟
رســول پناه همچنين در بخش ديگری از 
بيانيه اش اعالم آمادگی كرده در يك برنامه 
زنده تلويزيونی با يحيی گل محمدی مناظره 
كند. اين در حالی است كه محمدحسين 
ميثاقی ادعا می كند بارها برای شــنيدن 
اظهارات رســول پناه به او فرصت داده و 
نامبرده اســتفاده نكرده اســت. به نظر 
می رســد با تمام اين جنجال ها اگر هنوز 
رسول پناه عضو هيات مديره بود، دندان 
روی جگر می گذاشت و حرفی نمی زد. بد 
اســت كه يك نفر به خاطر از دست دادن 
جايگاهش رو به افشاگری بياورد. در حال 
حاضر اين فرضيه در مورد رســول پناه 
وجود دارد، اما به هــر حال مديران فعلی 
باشــگاه بايد پی كار را بگيرنــد و به اين 
مسايل رسيدگی كنند؛ اگر اتهام زنی های 
رسول پناه درست است با سرمربی تيم شان 
برخورد كنند و در غير اين صورت، عضو 
معزول هيات مديره را مورد پيگرد قانونی 

قرار بدهند.
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   آالينده هاي صنعتي؛ ابرمسئله زيست محيطي ري
روز گذشته اعضاي شوراي شهر تهران يك مهمان داشتند؛ مسعود امان اللهي، رابط شوراياري 
منطقه 20. او آمده بود تا گزارشي از توانمندي ها و مشكالت منطقه بدهد. امان اللهي وقتي پشت 
تريبون رفت، توضيحاتي از موقعيت جغرافيايي و ظرفيت هاي منطقه20 يا همان شهر ري داد 
و سپس به چالش ها و كمبودها پرداخت و گفت كه پايين بودن سرانه هاي خدمات، نابساماني 
بافت صنعتي، جداافتادگي كالبدي از تهران، وجود گسل هاي فعال، عبور خطوط فشار قوي 
برق از بافت هاي مسكوني و آسيب هاي اجتماعي ناشي از حضور اتباع بيگانه، مشكالتي هستند 
كه شهروندان با آنها دست به گريبانند. او در ادامه  فعاليت صنايع و كارخانه هاي آالينده در 
منطقه را به عنوان ابر مسئله زيست محيطي معرفي كرد و گفت: »عالوه بر مشكل آلودگي هوا، 
ساكنان از سنگين بودن بار ترافيك، فراواني فضاهاي بي دفاع شهري، عدم ساماندهي انشعاب 

فاضالب و... گاليه دارند.«

بايد نگاه جامعي به ري داشت
 اعضاي پارلمان شهري حضور مسعود امان اللهي در صحن شورا را به فال نيك گرفتند و مجيد 
فراهاني گفت: انتظار ما اين است در سال 1400 شــهرداران مناطق توجه ويژه به چالش هاي 
تعريف شده شوراياران در هر محله و تعريف پروژه ها براساس حل اين چالش ها داشته باشند. 
احمد مسجد جامعي هم با تأييدبراينكه مديريت شهري بايد نگاه جامعي به ري داشته باشد، 
گفت: »ري مهم ترين منطقه گردشــگري، صنعتي، مذهبي و طبيعي است و هيچ منطقه  اي 
در تهران اين ويژگي ها را توأمان ندارد و بايد نگاه جامعي به ري داشت.« محمد ساالري نيز 
انتقادات شوراياران به مديريت شــهري در صحن علني شورا را يك فرصت دانست و گفت: 
اتفاق خوبي است كه شوراي شهر تريبون را در اختيار منتقدان خود قرار مي دهد و همانطور 
كه اصل شفافيت را پيشه كرده ايم، انتقادها را هم مي شنويم. سيدمحمود ميرلوحي مشكالت 
شهر ري را ناشي از مهاجرپذيري دانست و گفت: در دهه هاي اخير جمعيت بزرگي از سراسر 
كشور به تهران سرازير شده و در شهر ري، مهاجراني از خراسان و جنوب و جنوب شرق كشور 
ساكن شده اند. بنابراين مجامعي از روشنفكران و دانشمندان هر منطقه تشكيل شود تا براي 
هدفمند سازي  جاذبه هاي گردشگري اين مناطق راهكارهايي پيدا كنند و زندگي جمعيت بومي 
را به نقطه مطلوبي ارتقا  دهند. ناهيد خداكرمي هم شــهر ري را شهري با ظرفيت باال دانست 
و گفت: »آنچه باعث شده شــهرري با تمام ظرفيت هايي كه دارد نتواند از نعمت هاي موجود 
استفاده كند، اين است كه خالقيت و نوآوري در اداره منطقه كم است. به همين دليل نياز است 

كه شورا و شهرداري مستقل در شهرري تشكيل شود.«

اعضاي شوراي شهر تهران 
ديروز اليحه اي را به تصويب شورا

رساندند كه هدف آن، خروج 
برخــي از محله هــاي پايتخــت به ويژه 
محله هاي مركزي از شــب مردگي است. 
بندهايي از اين مصوبــه مي تواند حيات 
شبانه را به تهران آورد؛ موضوعي كه هم 
كسب وكار شبانه را رونق مي بخشد و هم 
آسيب هاي اجتماعي و مشكالت امنيتي 
برخي از خيابان ها و كوچه پس كوچه ها را 
پس مي زند. محسن هاشمي رفسنجاني، 
رئيس شوراي شهر تهران گفت: سند شهر 
بيدار به شكلي تصويب شــده كه نه تنها 
زندگي مردم دچار آسيب نمي شود، بلكه 
مي توان از طريق اجراي آن ســرانه هاي 

فرهنگي و اجتماعي را تثبيت كرد. قابل 
دسترس بودن وسايل حمل ونقل عمومي 
از ويژگي و مشخصه هاي شهر بيدار است 
و درحقيقت با اجراي اين طرح شهروندان 
مي توانند زندگي در شــهر بــدون دود و 
آلودگي را تجربه كننــد. معضلي كه اين 
روزها نفس ها را به شــماره انداخته و از 
اين رو بار ديگر در جلســه 267پارلمان 
شهري مورد توجه قرار گرفت و سيدآرش 
حســيني ميالني به دليل مغفول ماندن 
در  عمومــي  حمل ونقــل  توســعه 
بودجه1400 تذكر خود را به دولت داد و 
گفت: توســعه حمل ونقــل عمومي به 
تعبيري ســتون فقرات مقابله با آلودگي 
هواســت؛ ازاين رو پيشــنهاد اختصاص 
100ميليون يــورو براي اجــراي طرح 
كاهش آلودگــي هوا از محــل صندوق 
توسعه ملي، افزايش رديف اعتباري كمك 

به حمل ونقل عمومــي از ۵00ميليارد به 
۵هزار ميليارد براي كل كشور و اختصاص 
رديف اعتباري جديد براي اورهال خطوط 
مترو، به كميسيون تلفيق ارائه شده است 

و اميدواريم مورد توجه قرار گيرد. 
جلسه پارلمان شهري به رياست محسن 
هاشمي رفســنجاني درحالي برگزار شد 
كه بررســي 12طرح و اليحه در دستور 
كار اعضا قــرار داشــت  و به گفته رئيس 
شوراي شهر تهران ديروز به دليل بررسي 
و تصويب لوايح مرتبط به عوارض شهري 
يكي از پربارترين جلسات بود. اليحه شهر 
بيدار كه هدفش احياي حيات شــبانه و 
رفع شب مردگي اســت در رأس دستور 
جلســه قرار داشــت كه اعضاي شوراي 
شــهر هم نظرات موافــق و مخالفي در 
جزئيات آن داشتند و از اين رو بيشترين 
وقت شورا به بررسي آن اختصاص يافت 
و درنهايت تصويب شــد. يــك فوريت 
اليحه اصالحيه نحوه محاسبه و دريافت 
عوارض ســاختماني، يك فوريت اليحه 
اصالحيه اخذ عوارض حفظ و گســترش 
فضاي ســبز مبتني بر ارزش اكولوژيك 
درختان، يك فوريت اليحــه تعيين نرخ 
عوارض پارك حاشيه اي در سال1400، 

يك فوريت اليحه نحوه محاسبه و دريافت 
عوارض مجوز نصــب و نظارت دوره اي بر 
دكل آنتن هاي مخابراتي در شهر تهران و 
يك فوريت اليحه اصالحيه مصوبه تأمين 
منابع مالي پايدار ســازمان آتش نشاني و 
خدمات ايمني و راهكارهاي ارتقاي كمي 
و كيفي تجهيزات و آموزش شــهروندان 
شــهر تهران، به طور مجزا در دستور كار 
قرار گرفــت و پس از ســاعت ها بحث و 

بررسي با رأي اكثريت تصويب شدند.
بررســي طرح الــزام شــهرداري تهران 
بــه ظرفيت هاي گردشــگري در فرايند 

بازنگــري طــرح تفصيلي و ايجــاد اليه 
گردشگري در نقشه هاي اين طرح و اليحه 
مجوز واگذاري حق بهره برداري از 8مركز 
بهاران به سازمان بهزيستي، به دليل تمام 
شدن وقت جلسه و البته به دليل حساس 
بودن موضوعات به جلسه بعد شوراي شهر 

تهران موكول شد.
تصويب يك فوريت اليحــه تعيين نرخ 
عوارض پارك حاشــيه اي در سال1400 
آنچنان اهميت داشت كه محسن هاشمي 
در پايان جلسه به ميان خبرنگاران رفت 
و گفت كه برخي از شــهروندان ازجمله 
كسبه و برخي صاحبان امالك و همچنين 
برخي از ارگان هاي دولتــي از فضاهاي 
عمومي شهر به عنوان فضاي اختصاصي 
اســتفاده مي كنند كه غيرقانوني است و 
جرم محسوب مي شود. به نظرم شهرداري 
و ناجا اقتدار الزم در برخورد با اين موضوع 
را نداشــته اند و بايد اين موضوع برطرف 

شود.

تصويب پيشنهاد استفاده از مشاركت 
خيرين

همچنين  رئيــس كميته بودجه و نظارت 
مالی شــورای شــهر تهران در جلسه روز 
گذشــته پارلمــان شــهری پيشــنهاد 
اســتفاده از ظرفيت خيريــن در تامين و  
ارائه خدمــات همگانی و عــام المنفعه با 
اولويت محالت كمتر توسعه يافته، اقشار 
محروم و آسيب ديدگان اجتماعی را مطرح 
كرد و گفــت: »در نــيم قــــرن اخيــر، 
شهرنشــيني مقدمــه رشــد و توســعه 
گســترده شــــهری را فــــراهم كرده 

اســــت به گونه  ای كه طبق گزارشهای 
مركـز سـكونتگاههـای انسـاني ملـل 
شهرها  آينده،  30سال  در  متحـد 
مهـمتـرين مراكـز و كـانون هـای رشـد 

جمعيـت جهـان خواهند بود.«
 به گفته مجيــد فراهاني اين رشد شتابان 
شهرنشيني و ظهور شهرها، پيامدهای 
بـا  و  داشته  دنبال  به  را  متفاوتي 
آسـيبهای متعدد از جمله فقر همراه شده 
است: »فقر پديده  ای اجتماعي، اقتصـادی 
و فرهنگي است كه از نبود حداقلهای نياز 
انساني يـا نـاتواني در تـامين آن ناشـي 
مـيشـود. در حقيقت، ساختار فضايي 
نواحي مختلف شهر دارای تضادهای بارز 
و آشكاری اســت كــه اين تضادها باعث 
شكلگيری نابرابری در توزيع فضايي 
امكانات در شهر شده است.« او با تاكيد بر 
اينكه تاسيس و تشكيل انجمنهای خيرين  
و ارتبـاط مسـتمر ايـن انجمـن هـا بـا 
مـديريت شـهری و مسئوالن شهر منجر 
به رفع مسائل و مشكالت شهروندان شده 
است گفت : »38درصد عدم تحقق بودجه 
داريم و تا انتهای آذر مــاه تنها 62 درصد 
محقق شده و بخشی از فعاليت های شهری 
به خصوص در عرصه توســعه پروژه ها و 
فعاليت های خيرخواهانه همگی قطع شده 
است، بنابراين فعال كردن سرمايه گذاری 
در چنين شــرايطی و جلب مســئوليت 
اجتماعی و مشاركت خيرين شهر تهران 
به خصــوص برای محالت كمتر توســعه 
يافته و اقشار محروم بســيار مهم است.« 
اين پيشــنهاد با رأی اعضای شورای شهر 

تصويب شد.

اليحه شهر بيدار در راستاي احياي حيات شبانه و رفع شب مردگي در پايتخت 
ديروز توسط اعضاي پارلمان شهري تصويب شد

تهران بيدار مي شود

خبر

دوچرخه قبل از اينكه وسيله حمل و نقل 
يا تردد باشد، يك وسيله دوست داشتنی 
است كه تا عاشقش نباشــيد نمی توانيد 
سوارش بشويد و ركاب بزنيد. از زمانی كه به ياد دارم دوچرخه سواری 
كرده ام. در دوران كودكی برايم تفريح و ســرگرمی بــود و نوجوانی و 
جوانی هم ورزش مفرح محســوب می شــد و همچنان كه بزرگ تر 
می شدم دوچرخه هم برايم جذاب تر می شد تا جايی كه به يك وسيله 
دوست داشتنی و جدايی ناپذير تبديل شــد. امروز عالوه بر تهران در 
شهرها و استان هاي ديگر و حتی كشورهای ديگر با دوچرخه می روم و 
برايم بسيار لذت بخش است. با توجه به اينكه سال های مديدی است 
دوچرخه سواری می كنم، شاهد فراهم شدن بستر دوچرخه سواری در 
پايتخت بوده و هستم و اين تحوالت را حس می كنم. به حق مسيرهای 
خوبی برای دوچرخه سواری احداث شده و فرهنگ استفاده از اين وسيله 
نقليه پاك هم تا حدود زيادی ميان شهروندان نهادينه شده است. در 
مقايسه با سال های اخير زن و مرد، پير و جوان، همه و همه به راحتی 
می توانند در معابر ركاب بزنند. حال نكته مهم كه شايد كمتر مورد توجه 
قرار گرفته اما اهميت زيادی در حوزه دوچرخه سواری دارد،گسستگی 
زيرساخت هاست. به اين معنا كه ارتباط مناسبی بين دوچرخه و ناوگان 
حمل و نقل عمومی وجود ندارد. كسانی كه از دوچرخه استفاده می كنند 
در برخی از نقاط مجبورند با استفاده از اتوبوس و مترو به مسير خود ادامه 
دهند و به دليل نبود امكانات الزم برای حضور با دوچرخه در وســايل 
حمل و نقل عمومی، دچار مشكل می شوند. احداث مسير دوچرخه الزم 
و ضروری است اما كافی نيســت و اين اقدامات زمانی می تواند ما را به 
نتايج مطلوب در استفاده از وسيله حمل و نقل پاك برساند كه بتوانيم 
پيوستگی ميان همه مدهای حمل و نقل فراهم كنيم. شايد استفاده از 
دوچرخه های اشتراكی اين مشكل را نداشته باشند اما بايد پيش بينی 
كرد كه بخشی هر چند محدود از دوچرخه شخصی استفاده می كنند و 

قطعاً ايجاد اين پيوستگی ضرورت دارد.

فريبا بخشايش
سايكل توريست

گسستگی ميان مدهای حمل و نقلی

    زينب زينال زاده
خبر نگار

   مجيد فراهاني: توقف عمليات بازســازي كانال ابوذر 
خطرناك است 

كانال ابوذر در منطقه 14از معبرهاي ســيالبي و مسيل هاي 
مهم تهران اســت كه همواره آب در آن جريان دارد. اين 
كانال چندين دهه است كه ايجاد شده و شركت خاكريزآب 
براي بازسازي و نوسازي آن با توجه به ضرورت اقدام كرده 

است، اما مدتي است عمليات نوسازي متوقف شده و اين كار در فصول سرد و باراني سال 
بسيار خطرناك است.

  محمد ساالري: پادگان دوشان تپه تعيين تكليف شود  
پادگان موســوم به نيروی هوايي با حدود 245هكتار مساحت، 

حدود 20درصد از منطقه 13را احاطه كرده و شــهردار 
تهران همواره تالش مي كند تا در توافق با نيروي هوايي 
ارتش و وزارت دفاع، نســبت به بازآفريني كالبدي و 
فضايي و بازآفريني شهري اين محدوده اقدام كند. با 
توجه به اينكه محالت اطراف پادگان مثل دوشان تپه، 

به شدت غير برخوردار و داراي تراكم جمعيتي باال هستند، اين توافق مي تواند مشكل 
ســرانه هاي خدماتي اين محالت را حل كند. از اين رو انتظار داريم شهردار تهران اين 

موضوع را با جديت بيشتري پيگيري كند.

تذكرات جلسه

تا چند ســال قبل كمتر كسي از نياز 
جدي تهران به راه اندازي سيســتم گفت و گو

حمل ونقل پاك در شهر مانند استفاده 
از دوچرخه، حرفي به ميان مــي آورد. هرچند اين 
دغدغه مدت هاســت كه در كالنشهر تهران وجود 
دارد، ولي اين روزها كه يكي از شاخص ترين مشكالت 
تهران، آلودگي هوا و ترافيك است، به نظر مي آيد 
استفاده از سيستم حمل ونقل پاك و دوچرخه به يك 
ضرورت جدي براي ادامه حيات پايتخت ايران تبديل 
شده اســت. براي اهميت چنين مسئله اي همين 
يك نكته بس اســت كه بانك جهاني اعالم كرده 
آلودگي هوا چهارمين عامل مرگ ومير در دنيا به شمار 
مي رود. در ايران و طبق آمارهاي ســال95 وزارت 
بهداشت و درمان، بيماري هاي غيرواگيردار ناشي از 
كم تحركي دست كم 25هزار ميليارد تومان هزينه 
روي دست كشور گذاشته؛ در حالي  كه همان سال 
بودجه وزارت آموزش و پــرورش 32هزار ميليارد 
تومان بوده است. از سوي ديگر، كرونا نيز مهندسان و 
شهرسازان را بر آن داشته تا سبك هاي جديدي در 
اصول شهرسازي و عمراني معرفي كنند؛ سبك هايي 
كه باعث مي شود مردم در شهرها با فاصله هاي بيشتر 
نســبت به يكديگر حضور پيدا كنند، پياده روي و 
دوچرخه سواري بخش جداناپذيري از زندگي اغلب 
شهروندان شود و فضا در برخي از معابر شهري براي 
تردد خودروها به حداقل برسد. در اين بين اما حاال كه 
مقابله با كرونا ســهم عمده اي از بودجه بهداشت و 
درمان كشــور را از آن خود كرده است، جاي خالي 
استفاده از دوچرخه براي ايجاد فاصله اجتماعي و 
كاهش شيوع كرونا بيش از قبل ديده مي شود. در واقع 
اين وسيله كه اســتفاده از آن در ترددهاي شهري 
خودبه خود سطح سالمت فردي را افزايش مي دهد، 
باعث رعايت فاصله گذاري اجتماعي مي شــود و 
همچنين مي تواند تا حدي به بازشدن گره آلودگي هوا 
و ترافيك كمك كند، بيشتر نيازمند حمايت است؛ 

چه حمايت هاي مادي و چه فرهنگي و معنوي.
در اين بين، از دهه40 كه تهران به  ســمت شــهر 
خودرومحور با شتاب عجيبي پيش رفت تا همين 
چند سال قبل ما كمتر نشاني از ردپاي دوچرخه در 
كوچه پس كوچه هاي شهر مشاهده مي كرديم، ولي 
اين روزها با توجه به سياست كالن مديريت شهري 
كه ايجاد شهري انســان محور و تخصيص فضاي 

بيشتر به انسان ها و پياده است، اگر خوب دقت كنيد 
بيشتر شاهد دوچرخه سواران و ساخت مسيرهاي 
دوچرخه سواري در خيابان هاي تهران هستيد. امروز 
در تهران حدود 250كيلومتر مسير دوچرخه سواري 
ايجاد شده اســت و شــاهد برگزاري همايش ها، 
كمپين هاي مختلف و... در حوزه دوچرخه سواري 
هستيم. به تازگي نيز كمپين »من دوچرخه سوارم« 
راه اندازي شــده اســت. به همين بهانه با يعقوب 
آزاده دل، مدير واحد سيستم هاي حمل ونقل پاك 
سازمان حمل ونقل و ترافيك شــهرداري تهران 

گفت وگو كرده ايم.

هــدف از برپايــي كمپيــن »مــن 
دوچرخه سوارم« چيست؟

شهر تهران براي توسعه دوچرخه ســواري داراي سند 
است. در اين ســند بخش هاي مختلف وجود دارد كه 
بايد همزمــان با هم اجرا شــوند. يعني اگــر در بخش 
سخت افزاري مسير دوچرخه ســواري ايجاد مي كنيم، 
در بخش نرم افزاري بحث آموزشي ترويجي و تبليغي هم 
بايد داشته باشيم و... ولي هدف نهايي ما در سند به عنوان 
مثال ايجاد مسير دوچرخه سواري نيســت؛ اين موارد 
وسيله اي براي رسيدن به هدف اصلي است و هدف نهايي 
باالبردن تعداد دوچرخه سواران و حجم سفر با دوچرخه 
در شهر است. در اين سند مي خواهيم با تشويق به سفر با 
دوچرخه، در شهروندان تغيير رفتار ترافيكي ايجاد كنيم. 
در ايده آل ترين حالت تغيير شيوه حمل ونقلي از خودرو به 
دوچرخه اتفاق بيفتد يا در تغيير شيوه حمل ونقل عمومي 
به دوچرخه شكل بگيرد. در سند آمده است كه يكي از 

ابزار جهت رسيدن به اين هدف، برگزاري كمپين است.
آيا برگزاري كمپين هايــی مانند »من 
دوچرخه سوارم« در شهر تهران تأثير گذار بوده است 
يا خير؟ و اگر تأثير گذار بوده تا چه اندازه توانســته 

موفق عمل كند؟
از سال94 كمپين مردمي »سه شنبه هاي بدون خودرو« 
شروع شد. آذر97 آقاي حناچي رويكردشان نسبت به 
دوچرخه با پيوســتن به كمپين »سه شنبه هاي بدون 
خودرو« اجرايي شد كه اين رويكرد از شهرداري تهران 
شروع شــد و خيلي تأثيرگذار بود و باعث تغيير رويكرد 
مديران شهري و سياسيون و... نسبت به دوچرخه شد. 
هم اكنون كمتر از يك درصد ســهم سفر با دوچرخه در 
تهران وجود دارد كه در تير ماه سال99 به طور دقيق اين 
عدد 0.8درصد بود. برنامه توسعه دوچرخه سواري شهر 
تهران از سال97 آغاز شده كه از سال96 برنامه ريزي آن 
استارت زده شد و ســال97 سند دوچرخه سواري شهر 

گفت وگو با مدير واحد سيستم هاي حمل ونقل پاك سازمان حمل ونقل و ترافيك 
شهرداري تهران درباره توسعه دوچرخه سواري در پايتخت و كمپين»من دوچرخه سوارم«

تهراندرسرباالييدوچرخهسواري

تهران شكل گرفت و اجرايي شد. با توجه به برنامه سند كه 
در بخش نرم افزاري آن برگزاري كمپين ها و همايش ها 
و... وجود داشت، ســال 97 و 98 كمپين هاي موضعي 
)يعني مختص يك مكان يا منطقه خاص( و موضوعي 
شكل گرفتند. ولي از سال ســوم به اين نتيجه رسيديم 
كه نياز به كمپين 360درجه داريم؛ كمپيني كه به صورت 
جامع و فراگير همه موضوعات ازجمله گروه هاي هدف 
يعني مردم، بخش هاي مختلف ســخت افزار، نرم افزار 
و اقدامات انجام شــده، ابزار و... را ببيند. در همين راستا 
كمپين »من دوچرخه سوارم«، ســال99 استارت زده 
شد كه همكاري مديريت شــهري با بخش خصوصي و 
سازمان هاي مردم نهاد و گروه هاي دوچرخه سواري محلي 
است. در اين كمپين از طريق ارتباط با افراد نخبه يا داراي 
جايگاه اجتماعي خاص مانند هنرمندان، سياستمداران، 
مديران و... براي بيان تجربه ســفر با دوچرخه در شهر 
تهران اســتفاده مي كنيم. چون ســال97 سند توسعه 
دوچرخه سواري براي شــهر تهران ايجاد شده و مدت 
كوتاهي است كه از برگزاري كمپين ها مي گذرد، زمان 
خوبي براي ارزيابي نيست. هرچند امروز هم مي توان تأثير 
برگزاري چنين كمپين هايي را در شهر تهران مشاهده 

كرد كه مطلوب است.
براي اينكــه در ارزيابي نهايي به نتيجه 
برســيم، در برگزاري كمپين ها به چه زيرساختي 

نياز داريم؟
 ما نياز به توليد محتواي قوي و رســانه اي قوي تر براي 
انتشار محتوا داريم تا بتوانيم مردم را درگير كنيم. مردم 

بايد سفر با دوچرخه اشتراكي يا شخصي را تجربه كنند. 
كمپين ها وسيله اي براي رسيدن به هدف هستند.

در شهر تهران به علت توپوگرافي خاصي 
كه دارد و وجود شــيب ها، توسعه دوچرخه سواري 
با مشكالتي روبه روست. اين مشكل را چگونه حل 
مي كنيد؟ آيا نياز به واردكردن دوچرخه هاي خاصي 

ازجمله دوچرخه هاي برقي در اين خصوص است؟
به نظر من شيب، مانعي براي دوچرخه سواري كل شهر 
تهران نيست. شيب يك مقاومت ذهني شهروندان براي 
دوچرخه سواري اســت. در برگزاري كمپين ها يكي از 
محورها، حذف يا حل مشكالت ذهني شهروندان است؛ 
ازجمله اينكه شيب تهران زياد است، تهران ايمن نيست، 
ترافيك زيادي دارد، مسير دوچرخه سواري نداريم و... اما 
درخصوص شيب بايد بگوييم دوچرخه سواراني هستند 
كه از شهرهاي بدون شيب به تهران مي آيند و مي گويند 
شيب چالش خوبي در دوچرخه سواري به حساب مي آيد. 
سربااليي ها و سرپاييني ها باعث مي شوند دوچرخه سواري 
از يكنواختي خارج شــده و حتي مطلوب تر شــود. در 
شــهرهاي مطرح دوســتدار دوچرخه هم شيب وجود 
دارد. براي دوچرخه سواري در مناطق شيب دار انتخاب 
دوچرخه بستگي به دوچرخه سوار دارد. برخي از دوچرخه 
معمولي، برخي دنده اي و بعضي از دوچرخه برقي استفاده 
مي كنند. براي ســال1400 حدود 9هــزار دوچرخه 
اشــتراكي نياز داريم كه براي تامين، فراخوان داده ايم 
و تا امروز حدود 3هزار دوچرخه تامين شــده است. اما 
درخصوص دوچرخه برقي بعيد مي دانم به اين زودي ها و 

با قيمت ارزان در كشور ارائه شود.
بسياري از دوچرخه ســواران در تهران 
مي گويند مشكل اصلي آنها اين است كه در مسير 
دوچرخه ســواري در تهران موتور تردد مي كند يا 
خودروها پارك هستند و اين موارد باعث مي شود 
مسير دوچرخه سواري ايمن نباشد، چرا هيچ نظارتي 

در اين زمينه وجود ندارد؟
شما به من بگوييد موتور كجا نمي آيد؟ امروز موتورها و 

خودروها در پياده رو ها هم ديده مي شــوند. در بسياري 
مواقع خودروها ورودي پياده راه ها را مي بندند. شهرداري 
متولي ايجاد مسير دوچرخه اســت و نظارت و برخورد 
با تخلف موتورســيكلت ها با شــهرداري نيســت. كار 
دستگاه هاي نظارتي مانندپليس راهور است. اينكه چرا 
پليس برخورد جدي نمي كند، ممكن است چالش هايي 

داشته باشند.
چرا هنوز سهم سفر با دوچرخه در شهر 
به گفته شما يك درصد است، درحالي كه در بسياري 
از شهرها )مثل آمستردام( اين سهم حتي 50درصد 

است؟
به نظر من مشكل اصلي بالتكليفي است؛ كه از دوچرخه 
مي گوييم، ولي اقدامات در جهت خودرومحوري است. 
در اين زمينه بايد كال جلــوي اقدامات خودرومحوري 
گرفته شود و به هر شيوه اي كه مي شود بايد مطلوبيت 
سفر با خودروی شــخصي را در شهر كاهش داد. قياس 
تهران با شهرهايي مثل آمستردام شايد درست نباشد اما 
شهروندان اين شهر يا شهرهاي ديگر اروپايي صرفا با ارائه 
تسهيالت مثل مسير و دوچرخه، دوچرخه سوار نشدند. 
در شهرهايی كه حجم سفر با دوچرخه در آنها باالست، 
جذابيت سفر با خودروی شخصي را با راهكارهاي مختلف 
مانند تعيين عوارض، گران كردن هزينه ســوخت و... 
گرفته اند. درحالي كه اگر در تهران چنين راهكارهايي را 
اجرايي كنيم، جامعه برنمي تابد. در كشورهايي كه حجم 
سفر در آنها با دوچرخه باالســت، سال ها طول كشيده 
كه به اين نتيجه برســند و اقدامات آنها عمقی است. ما 
نياز به زمان داريم. ذهنيت ها بايد آماده شود. مشكالت 
فرهنگي و ريشه اي داريم. در تهران آلودگي صوتي و هوا 
داريم، آلودگي بصري داريم و بــراي مقابله با تمام اين 
مشكالت بايد بايستيم و يك »نه« قاطع به  خودرومحوري 
بگوييم. يكي ديگر از مشكالت اين است كه برنامه توسعه 
دوچرخه سواري در شهر يك متولي مشخص ندارد. يكي 
ديگر از نواقص كمبود اطالع رساني در راستاي برنامه هاي 

دوچرخه سواري است.
اقدامات مديريت شــهري در توسعه 
دوچرخه ســواري در تهران چه بوده و قرار است 
تا سال1400 چه حجمي از ســفر در شهر تهران به 

دوچرخه سواري اختصاص پيدا كند؟
از مهم تريــن اقدامات ايــن بوده كــه برنامه در بخش 
نرم افــزاري، ســخت افزاري و ســازمان افزاري داريم 
كه در يك پوشــش مكاني و زماني پيــش مي رود. در 
بخش ســخت افزاري؛ ايجاد مسير دوچرخه اشتراكي، 
تامين پاركينــگ و...، در بخش نرم افــزاري؛ برگزاري 
دوره هاي آموزشي، همايش ها، كمپين ها و... و در بخش 
ســازمان افزاري؛ ابزارهاي ســازماني براي هماهنگي 
بين ســازمان هاي درگير، تاميــن اعتبــار و... انجام 
مي شــود. در تمامي اين بخش ها اقداماتي انجام شده 
كه بايد با قوت ادامه پيدا كند. هدف از برنامه، رسيدن 
به سهم 1.۵درصد حجم سفرهاي تهران با دوچرخه در 

سال1401 است.

 بازارهاي تخصصي در تهران راه اندازي مي شود
مديرعامل شركت ساماندهي مشاغل شهرداري تهران با اشاره به اينكه 
تا كنون ۵هزار دستفروش در بازارهاي روز تهران ساماندهي شده اند از 
راه اندازي بازارهاي تخصصي هنر، موســيقي و لوازم خانگي در آينده 
نزديك در تهران خبر داد و گفت كه هدف شــهرداري ســاماندهي 
دستفروشــان به صورت حمايتي و انضباطي است و صرف حمايت از 
دستفروشان، با قانون شهرداري و ابالغيه دولت مغايرت دارد. به گزارش 
همشهري، سيدعلي مفاخريان گفت: »در سامان بازار تا به حال حدود 
يك هزار نفر اطالعات خود را وارد كرده انــد. همچنان منتظريم اين 
سامانه كامل شود. برآورد ما حدود 10هزار نفر است. اعتماد اجتماعي 
هنوز در بين دستفروشان اتفاق نيفتاده است. برخي نيز نمي دانندكه 
شهرداري هاي مناطق اين كار را براي آنها انجام مي دهند. بايد بارگذاري 
كارت ملي، محل سكونت و بيمه انجام شود كه ممكن است كار زمان 
بري باشــد.« او ادامه داد: »حدود 10هزار كد ملي از دستفروشــان 
دريافت كرده ايم كه براي ۵هزار نفر از اين تعداد مكان يابي شده است. 
در روز بازارها حدود ۵هزار دستفروش كار مي كنند و اين تعداد هنوز 
در سامانه ثبت نام نكرده اند. برخي از اينها در چند منطقه كار مي كنند 
و برخي هم اولويت بندي نشده اند.« مفاخريان با اشاره به اينكه تالش 
مي كنيم دستفروشان وحدت رويه داشــته باشند، يادآور شد: »براي 
كار دستفروشان نقاطي را مشــخص مي كنيم. 2 تا 3 نقطه را تا كنون 
آغــاز كرده ايم. اين نقاط شــامل بازارهاي جداگانه براي موســيقي، 
صنايع دستي، نقاشي و... مي شود.« او گفت: »بازارهاي تخصصي را مانند 
بازار هنر يا راسته بازار كه در اراضي عباس آباد به وجود آمده پيش بيني 
مي كنيم. در بازارهاي تخصصي ديگر هم از ظرفيت مراكز مانند مراكز 
خريد و فروش خودرو اســتفاده مي كنيم كه يك روز در هفته بيشتر 
استفاده نمي شوند و باقي هفته آزاد هستند. مي توانيم از ظرفيت اين 
مراكز استفاده كنيم و زمين ها را به بازارهاي موضوعي نقاشي، موسيقي، 
لوازم خانگي و... تبديل كنيم. بايد در اين مورد با اصناف هماهنگ باشيم 
كه به اصناف هم ضربه اي وارد نشود.«  مفاخريان تأكيد كرد: »تالش 
مي كنيم كه بازارها كامال تخصصي باشند. در سامان بازار هم 2 گروه 
تعريف شده؛ دسته پوشاك و دسته مواد غذايي كه تعريف ما اين است 
اين غرفه ها كنار هم قرار نگيرند؛ به هر حال ممكن است در مناطقي 

رعايت نشود، اما به تدريج پايش مي شود.«

 اجــراي طــرح كاپ در تمامــي مناطــق پايتخت 
در آينده اي نزديك

مديرعامل سازمان مديريت پسماند شهرداري تهران از اجراي طرح 
كاپ در تمامي مناطق پايتخت در آينده اي نزديك خبر داد. به گزارش 
همشهري، صدرالدين عليپور با اشــاره به اجراي پايلوت طرح كاپ 
)كاهش پسماند( در 6منطقه از مناطق 22گانه پايتخت، گفت:  »با 
شروع دوره هاي آموزشي و اطالع رساني به شهروندان، قرار است در 
آينده اي نزديك تمامي مناطق شهر تهران به طرح كاپ بپيوندند و 
با انتقال مخازن موجود در معابر به داخل ساختمان ها، پسماندهاي 
خشك باارزش به دور از دسترس زباله گردها از ساير پسماند ها جدا 
شود.« او با تأكيد بر 2مزيت مهم اجراي طرح كاپ همچون كاهش يا 
حذف پديده مذموم زباله گردي و كاهش ميزان توليد پسماند، عنوان 
كرد: »با توجه به گذشت بيش از 8 ماه از اجراي طرح كاپ شاهد كاهش 
قابل توجه ميزان دفن پسماند بوده ايم كه اين خود نشان دهنده تأثير 
طرح كاپ بر الگوي زندگي شهروندان است. حذف مخازن از برخي 
از معابر شهر، كاهش تعداد ايستگاه هاي انتقال پسماند از 11مركز به 
8مركز   MRF )مركز پردازش و بازيافت يكپارچه پسماندهاي شهري( 
و حذف 28ايستگاه بازيافت از مراحل اجراي طرح كاپ و برنامه هاي 
در حال انجام اين سازمان است.« به گفته مديرعامل سازمان مديريت 
پسماند شهرداري تهران، با همپوشــاني و پيوستگي گام هاي كاپ، 
عالوه بر كاهش ميزان پســماند ورودي به مجتمــع پردازش و دفع 
آرادكوه، پسماند خشك ارزشمند از دســترس زباله گردها خارج و 
پردازش و بازيافت پسماندها به نحو مطلوب تري انجام خواهد شد. 
عليپور در ادامه با اشاره به اجراي طرح »شنبه هاي بدون پسماند« با 
هدف تسهيل در تعامل شهروندان با مديريت شهري گفت: »در قالب 
اين طرح، شهروندان روزهاي شنبه پسماندهاي خود را كه در طول 
هفته تفكيك كرده اند به غرف بازيافت يا خودروهاي ملودي تحويل 
مي دهند. اين طرح با هدف بهبود تفكيك پسماند در مبدأ، كاهش 
حجم پسماند خشــك، كم كردن رطوبت زباله توليدي و در نهايت 
كاهش ميزان ورودي پسماند به مقصد نهايي آن در آرادكوه و حفاظت 

از محيط زيست انجام مي شود.« 
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روندهــاي طي شــده و برنامه  ريزي هاي 
انجام شده نشان مي دهد كه تا سال1401 
سهم دوچرخه ســواري از سفرهاي روزانه 

درون شهري تهران ۵. 1درصد خواهد شد

    پريسا اميرقاسم خاني 
خبر نگار
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روغن خوراكي نيست و اگر 
هم باشد آنقدر كم است كه گزارش

به نصف صف هم نمي رسد؛ 
صف هاي مردمي كــه از صبح زود جلوي 
فروشگاه ها تشكيل مي شود تا روغن را به 
قيمت دولتي بخرند، اما نه روغني كه مورد 
نياز است، بلكه روغني كه موجود باشد؛ به 
همين دليل برخي از كمبود روغن جامد 
گاليه مي كنند و برخي از نبود روغن مايع. 
نحوه توزيع هم كه خود داستان ديگري 
است؛ برخي فروشگاه ها به ازاي هر كد ملي 
يك روغن مي دهند و برخي ديگر روغن را 
با آبليمو، تن ماهي يا حتي كنسرو عرضه 
مي كنند. اينها گفته هاي مردم از سراسر 
كشور است. البته حســن حنان، معاون 
بازرگاني داخلي شركت بازرگاني دولتي 
ايران خبر داده كه در 2ماه آخر سال حدود 
۴۰۰ هزار تن روغن وارد كشور مي شود و 
هيچ كمبودي وجود نخواهد داشــت. اما 
اكنون با وجود توزيع روزانه بيش از ۴هزار 
تن روغن در كشــور و تأكيد مسئوالن به 
تخصيــص اين كاالي اساســي به مقدار 
موردنياز بازار مصرف، باز هم مردم بسياري 
از شهرها و روستاهاي كشور از كمبودها 
گاليه دارند و مشــخص هم نيست حلقه 
مفقوده اين آشــفته بازار عرضه روغن 
كجاست؛ آن هم درحالي كه مردم كمبود 
توليد روغن را قبول ندارند و معتقدند كه 
قاچاق اين محصول و احتكارهايي كه هر 
روز خبرهايش منتشــر مي شــود، اين 
نابســاماني را رقم زده اســت. گزارش 
همشهري از بررسي وضعيت روغن در چند 

استان كشور را بخوانيد.

گاليه هاي مشترك 
محبي، ساكن خميني شــهر اصفهان است 
و مي گويد: در هيچ يك از فروشــگاه ها اجازه 
خريد همزمان روغن سرخ كردني و پخت وپز 

را نداريم. فقط يكي از آنهــا را بايد برداريم و 
كسي هم نيســت بگويد اين ممنوعيت ها از 
كجا آمده است. شاديان، ساكن ساري عنوان 
مي كند: هر يكشنبه از يك فروشگاه زنجيره اي 
تماس مي گيرند و اعــام مي كنند كه رأس 
ساعت 10صبح روغن توزيع مي شود و ديرتر 
برسيد، تمام مي شود! محمد هم از صف هايي 
گايه  مي كند كه هر روز مقابل فروشگاه هاي 
زنجيره اي خرم آباد تشــكيل مي شود: فقط 
خرم آباد نيســت، فيلم هايي كه هــر روز در 
فضاي مجازي پخش مي شود را ببينيد. واقعا 
ناراحت كننده است كه يك پيرمرد به زحمت 
تن خميده اش را از ميان جمعيت با يك روغن 
5كيلويي بيرون مي كشــد. چــرا نظارتي بر 
توزيع نمي شود كه اصا روغن به دست مردم 

مي رسد يا نه؟
يك شهروند مشهدي هم مي گويد: مسئوالن 
درست مي گويند، روغن هست، اما قيمت آن 
براي ما گران است و مردم توانايي خريد ندارند، 
اما هميــن روغن جعبه جعبــه از مرز خارج 
مي شود. يكي از ساكنان طبس در اين زمينه 
عنوان مي كند: سايت هاي خريد آناين هر روز 
پيامك  مي دهند كه روغن موجود است. وقتي 
مراجعه مي كنيم، برندهاي متفرقه را عرضه 
مي كنند كه اصا به كيفيــت آنها اطمينان 
نداريم. چند شــهروند اردبيلي از مغازه داران 
انتقاد دارند و مي گويند: مغازه داران هر روغني 
كه موجود داشــته باشــند را با كلي منت به 
مردم مي فروشــند كه اگر امروز نخريم، فردا 
همين هم گيرمان نمي آيد. برخي شــان هم 
مي گويند در كنار هر شيشه روغن بايد آبليمو 
يا تن ماهي هم بخريم. تــن ماهي به چه درد 
من مي خورد؟ پاســخ او را البته يك مغازه دار 
مي دهد و عنوان مي كند: اين تقصير ما نيست. 
شــركت هاي توزيع كننده به شرطي روغن 
خوراكي به ما مي د هنــد كه برخي از اجناس 
موردنظر آنهــا را نيز خريــداري كنيم. هيچ 
اجباري به مشتري نيست اما ما اين شرط را 
قبول مي كنيم و تنها ضررش براي ما مي ماند. 
يكي از ساكنان سنندج نيز مي گويد: هر روز 
بايد از اين فروشگاه به آن فروشگاه آواره شويم 

و اگر روغن باشد، تنها با كارت ملي مي دهند. 
درباره روغــن جامد هم كه اصــا حرفش را 
نزنيد، شــانس بياوريم داخل فروشگاه روغن 
62هزار توماني پيدا شود وگرنه بايد با دوبرابر 
قيمت آن را از مغازه هاي بيــرون بخريم. در 
بهبهان هم شــرايط همين اســت و يكي از 
شــهروندان مي گويد: كم مانده توزيع روغن 
هم قرعه كشي شود. مسئوالن فقط مي گويند 
روغن توزيع شده، اما هر جا كه مي رويم، فقط 
يك جواب مي شنويم؛ تمام شد! اروميه اي ها 
هم اين روزها از شــنيدن يــك جمله كافه  
شده اند. مرتضي احمدي مي گويد: چند روز 
يك بار بايد فروشــگاه ها را بگردم و هر جا كه 
مراجعه مي كنم همه يك چيز را تكرار مي كنند: 

»روغن تمام شده، فردا بيا«.
اما مشــكل كمبود روغن در روستاها شكل 
ديگــري دارد و تا رســيدن روغــن از مركز 
قيمت ها چند برابر مي شود. اميني ساكن يكي 
از روستاهاي درگز خراسان رضوي مي گويد: 
توزيع روغن به آن شكلي كه در شهرهاست، 
در روستاها وجود ندارد. توزيع بسيار محدود 
و قيمت آن براي ما گران اســت و با توجه به 
مشكات اقتصادي بســياري از خانواده ها از 

خريد آن عاجز مي شوند.

روغن و دردسرهاي توزيع و توليد 
در كنار تمام كمبودها، مشــكاتي همچون 
احتكار هم چالش برانگيز شــده و مسئوالن 

از كشــف انبارهاي احتكار روغــن نباتي در 
خرمشهر، اروميه، اسامشهر، بهبهان، دزفول، 
اراك، گرگان، رشــت، فيروزآباد، ماهشــهر، 
رودبار، مرودشــت، تهران، همدان، كازرون، 
ياسوج و... خبر مي دهند. سردار خليل واعظي، 
فرمانده انتظامي بوشهر از افزايش ۷0درصدي 
كشفيات كاالي احتكار شــده در اين استان 
خبر مي دهــد و مي گويد: »در انبــار يكي از 
مراكز تهيه و تامين غذا در بوشــهر، 40 تن 
روغن احتكاري كشف شــده كه پس از طي 
مراحل قضايي اين روغن هــا در اختيار مردم 

قرار خواهد گرفت.« 
افزايش خروج روغن نباتي از برخي مرزهاي 
كشور هم مطرح است و قاسمعلي حسني، دبير 
اتحاديه بنكداران مواد غذايي به قاچاق روغن 
از مرزهاي شرقي و غربي كشور اشاره و عنوان 
مي كند: روغني كه در بازار داخل 9 هزار تومان 
قيمت گذاري شده در كشورهاي همسايه 56 

هزار تومان به فروش مي رسد.

نكته ديگر در محدوديت هــاي خريد روغن 
از كارخانه هــاي توليد كننــده هــم الــزام 
اين كارخانه هــا به فروش همزمــان با ديگر 
كاالهاست. محمد شــريف، رئيس اتحاديه 
خواروباررفروشي خراسان جنوبي در اين باره 
مي گويد: برخي از شــركت هاي توليدكننده 
مواد غذايي، كاالي تحميلي را در كنار روغن 
پيشنهاد مي دهند. برخي مسئوالن هم از نبود 
حلب هاي بســته بندي براي توزيع روغن در 
كارخانه ها خبر مي دهند كه به كاهش توزيع 
اين محصول در بازار منجر شده است. محسن 
بوستاني فر، سرپرست معاونت امور بازرگاني و 
توسعه تجارت سازمان صمت البرز در اين باره 
مي گويد: مشــكل روغن جامد توليد نيست، 
بلكــه توليدكنندگان در تاميــن حلب هاي 
بسته بندي با مشكل مواجه شده اند كه بنا شده 
تغييراتي در بســته بندي آنها ايجاد و مشكل 

عرضه اين محصول حل شود.

قاچاق سازمان يافته نداريم 
معــاون امــور بازرگانــي ســازمان صمت 
خراســان رضوي موضوع قاچــاق روغن از 
مرزهاي شــرقي را تأييد مي كند، اما معتقد 
اســت كه نمي توان كمبود اين محصول در 
بازار كشــور را فقط ناشــي از ايــن موضوع 
دانست و به قاچاق سازمان يافته ربط داد. علي 
غفوري مقدم به همشــهري مي گويد: به هر 
صورت ما مسافراني داريم كه در مرز 2كشور 
تردد دارند و تفاوت قيمت كاال موجب مي شود 
كه ميل بيشتري براي خريد اين محصول از 
ايران و انتقال آن به كشورهاي همسايه وجود 
داشته باشد، اما اين مسئله به صورت جزئي و 

همراه با مسافر و همزمان با خريد ساير كاالها 
انجام مي شود.

صف هايي كه دالالن تشكيل مي دهند
رئيس اداره صمت دورود هم تشكيل صف ها را 
ناشي از تب و تاب دالالن مي داند و مي گويد: 
20درصد افراد در صف هــاي روغن دالالن 
هســتند و طي چند روز در صف ها اقدام به 
تهيه و فروش آزاد روغن مي كنند. ما قابليت 
شناسايي اين افراد را نداريم و بايد در وزارت 
صمت سازوكاري تعريف شود تا روغن به دست 
مصرف كننده واقعي برسد. عليرضا لرستاني 
درباره كليــپ صف هاي طوالنــي روغن در 
اين شهرســتان عنوان مي كند: توزيع روغن 
از ساعت 8و نيم صبح شروع مي شود و دليلي 
ندارد مردم ســاعت ها قبــل از توزيع صف 

تشكيل بدهند.
  

در ماه هاي پاياني ســال آنچــه بيش از همه 
نگراني هــا را افزايش داده چند برابر شــدن 
قيمت كاالهاي مصرفي است. روند افزايشي 
قيمت ها نه تنها در بازار روغــن كه در ديگر 
كاالهاي اساســي مورد نياز مردم هم ديده 
مي شود. اين مسئله مشكات بسياري را براي 
عموم جامعه به وجود آورده؛ آن هم درحالي كه 
مشكات اقتصادي، در كنار شيوع كرونا و از 
رونق افتادن برخي كسب وكارها، مجراهاي 
معيشــتي را تنگ تر كرده اســت. مديريت 
توزيع و البته تاش براي كاهش قيمت ها از 
گزينه هاي كنترل بازار خواهد بود تا تحمل 
شــرايط فعلي براي مردم ســخت تر از آنچه 

هست، نباشد.

روغن هست، اما نه در دست مردم

مريم سرخوش
خبر نگار

با مردم

»يكه توت« در محاصره كاميون ها 
روستاي »يكه توت« از توابع شهرستان بهشــهر، جمعيتي در حدود 
352خانوار دارد و بيش از 1500نفر را در خود جاي داده است. روستايي 
كه با وجود همســايگي در كنار تاالب » لِپ او« و پناهگاه حيات وحش 
ميانكاله، كمتر سهمي از گردشــگري اين شهرستان و مناطق مشهور 
بين المللي دارد. در عوض سهم روستا از توسعه شهرستان، كاميون ها و 
تريلي هايي است كه براي ترابري بار از بندر امير آباد، به اين منطقه در 
رفت  و آمدند. همچنين استقرار 6شــركت باربري، بدون تامين فضاي 
پاركينگ از عمده ترين مشكات روستاست كه طي سال هاي گذشته 
نه فقط با نارضايتي اهالي همراه بوده، بلكه گاهي منجر به خشم ساكنان 
 يكه توت شــده و در ماه هاي گذشــته برخي از اهالي براي نشان دادن 

اعتراض شان جاده را قرق كرده اند.

امين محمد زاده يكي از اهالي اين روستا به همشهري مي گويد: شهريور 
سال گذشته، مسئوالن شهرستان اعام كردند كه استقرار شركت هاي 
باربري بدون تامين پاركينگ غيرقانوني است. موضوع فقط منظره نازيبا 
از پارك انبوه خودروهاي سنگين يا حتي آلودگي صوتي و هواي ناپاك 
نبوده و نيست؛ بلكه ميزان تصادف باالي اهالي با اين خودروهاست كه 
اكنون به دغدغه ســاكنان روستا تبديل شــده؛ تصادفاتي كه يا منجر 
به معلوليت اهالي و يا مرگ آنها مي شــود؛ او ادامــه مي دهد: با وجود 
پيگيري هاي زياد دهياري و همراهي مسئوالن و قول هايي كه از يك سال 
گذشته به ما دادند، هنوز اين مشكل رفع نشده است. جاده دسترسي به 
روستا كه به جاده زاغمرز يا اميرآباد معروف است و درست از وسط روستا 
مي گذرد، به علت باريك بودن و نداشتن روشنايي مناسب، بسيار ناامن 
است. اين جاده حتي در بسياري از نواحي شانه استاندارد هم ندارد. حاال 
عبور ماشين هاي سنگين و پارك آنها در كنار جاده نيز بر شدت و تعداد 
تصادف ها افزوده است. اگر فكري به حال اين موضوع نشود، اين مردم 
روستا هســتند كه جاني و مالي متضرر مي شوند. اصغر اسامي، دهيار 
روستا نيز مي گويد: متأسفانه اصلي ترين مشكل مربوط به يكي از دفاتر 
باربري است. نمي شود كسي كسب وكار راه بيندازد، درآمدش نصيب او 
شود، اما مشكاتش براي مردم باشد. در سال هاي گذشته با بخشداري 
مكاتبه و راهكارهايي هم براي رفع اين معضل ارائه شده است. بخشي 
از آنها نيز اجرايي شده اما انگار مانند همه مشكات ديگر، اين موضوع 
نيز به زمان بيشتري نياز دارد. او ادامه مي دهد: اعتراضات ما تاكنون به 
جايي نرسيده و حاال سؤالمان اين است كه تا رفع اين معضل چه كسي 

پاسخگوي مردم خواهد بود و مسئوليت كار را به عهده مي گيرد؟

ستاره حجتي 
خبرنگار

پيگيري كمبود توزيع روغن در روستاها 
دبير انجمن صنفي صنايع روغن نباتي از توزيع روزانه ۴هزار تن روغن در سراســر 
كشور خبر مي دهد و به همشهري مي گويد: با توجه به ايام پاياني سال تالش مي كنيم 
اين ميزان توزيع افزايش پيدا كند و به 5هزار تن در روز برسد. اميرهوشنگ بيرشك 
مي افزايد: كليه كسبه اي كه در سامانه جامع توسعه تجارت ثبت نام كرده اند، سهميه 
توزيع سراسري دارند. برخي واحد هاي صنفي خرد كه روغن ندارند به اين دليل است 
كه در سامانه عضو نشــده اند و بايد حتما ثبت نام كنند. وي درباره توزيع روغن در 
روستاها هم مي گويد: شركت هاي پخش سراسري موظف به توزيع روغن در همه نقاط 
كشور هستند و بايد اينگونه مشكالت اطالع رساني شود تا از طريق شركت هاي پخش 

پيگيري  شده و درصورت وجود هرگونه مشكلي آن را برطرف كنيم.

ث
مك

كمبود روغن در بسياري از نقاط كشور، مردم را سرگردان فروشگاه ها و مغازه ها 
كرده است؛ درحالي كه مسئوالن و كارخانه داران از تأمين بازار مي گويند

همشهري از گاليه هاي مردم براي خريد روغن و صف هاي طوالني گزارش مي دهد.
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 آلودگي هوا در تهران و بيشتر 
كالنشهرهاي كشور تا اواخر آبوهوا

هفته جــاري ادامــه دارد. 
براســاس پيش بيني هاي پايــگاه جهاني 
هواشناسي، افزايش غلظت آالينده ها امروز 
)8بهمن ماه( براي شــهرهاي تبريز، كرج، 
اصفهان، تهران، اراك، قــم و اهواز، و فردا 
پنجشــنبه )9 بهمن( براي شهرهاي كرج، 
تهــران، اراك، قــم و اصفهــان و جمعه 
)10بهمن ماه( براي شهرهاي قم و اصفهان 
پيش بيني شــده و كاهش چشمگير باد و 
پايداري توده هاي هوايــي، زمينه را براي 
نفس تنگي شــهروندان كالنشهرها فراهم 
مي آورد. در عين حال بــا ورود توده  هواي 
ناپايدار از ظهر جمعه به كشور، باد و باران و 
برف در ارتفاعات، شرايط را به سمت هواي 

استاندارد پيش مي برد.

احتمالوقوعبهمندربرخينقاط
مديركل پيش بيني و هشدار سريع سازمان 
هواشناسي نيز از ورود سامانه بارشي جديد 
به كشــور در پايان هفته جاري خبر داد و 
گفت: احتمال وقوع بهمن در برخي مناطق 
كشور دور از انتظار نيست. صادق ضياييان 
به ايسنا گفت: با ورود سامانه بارشي، بارش 
برف و بــاران در غرب و شــمال غرب آغاز 
مي شود. همچنين طي روز جمعه با تقويت 
سامانه بارشــي بارش برف و باران  عالوه بر 

شمال غرب و غرب، جنوب غرب، دامنه هاي 
جنوبي البرز مركزي و برخي مناطق گيالن 
و مازندران را دربرخواهد گرفت. همچنين 
طي روز شنبه )11 بهمن( نيز بارش برف و 
باران در برخي مناطق شمال غرب، شمال 
شرق، شرق زاگرس جنوبي، سواحل خزر، 
ارتفاعات البرز مركزي و به صورت پراكنده 
در بخش هايي از شرق كشور رخ مي  دهد. 
روز يكشنبه )12 بهمن( نيز سامانه بارشي 
از شرق كشور خارج مي شود. بدين ترتيب 
طي روز پنجشــنبه و جمعــه در اردبيل و 
گيالن و طي روز شنبه )11 بهمن( در بيشتر 
مناطق كشــور وزش باد به نســبت شديد 
پيش بيني مي شود. همچنين شرق و مركز 
خليج فارس امروز مواج خواهد بود. آسمان 
تهران نيز امروز )8 بهمن( صاف تا قسمتي 
ابري، در بعضي ساعات همراه با غبار محلي 
و با حداقــل دماي يــك و حداكثر دماي 

12 درجه سانتي گراد و طي روز پنجشنبه 
)9 بهمن( نيز نيمه ابري همراه با غبار محلي، 
به تدريج ابري و در اواخر وقت بارش باران 
با حداقل دماي 3 و حداكثر دماي 13 درجه 

سانتي گراد پيش بيني مي شود.
با توجه به تجربه هفته هاي اخير و با وجود 
ورود سامانه بارشي جديد به كشور اما به نظر 
مي رسد هيچ محدوديت و مصوبه اي براي 
مقابله بــا منابع ثابت و متحــرك آالينده 
شهرها برقرار نشود تا اين موج از آلودگي هوا 

نيز با مديريت به موقع باد و باران رفع شود.

شرايطپايتخت
تهران كه از ابتداي بهمن ماه هواي سالمي 
داشت، آلودگي هواي بهمن ماهي را از 6بهمن 
شروع كرد و ديروز شــرايط به نحوي پيش 
رفت كه در 20ايستگاه شهر وضعيت هوا به 
شرايط بحران و قرمز رسيد و اين وضع امروز 
نيز ادامه خواهد داشت.  سازمان هواشناسي 
كشور با صدور 2 هشــدار از افزايش غلظت 
آالينده ها در 7كالنشهر خبر داد. اين سازمان 
در پايگاه اطالع رساني خود با توجه به شرايط 
پيش رو، هشــدار زردرنگ صادر كرد. طبق 
اين هشدار، شهروندان شهرهاي بزرگ بايد 
نســبت به پرهيز از ترددهاي غيرضروري 
)به ويژه سالمندان، كودكان و افراد با سابقه 
بيماري قلبی و ريوي( خــودداري كنند و 
فعاليت فيزيكي و ورزشي در فضاي باز را به 

وقت ديگري موكول كنند. 

 پس از اينكه رئيس سازمان حفاظت محيط زيست در 
محيط
گفت وگــوي اختصاصي با همشــهري از ارتقای يك زيست

ميليون هكتــار از اراضي منابع طبيعــي به مناطق 
چهارگانه خبر داد، اعضاي شوراي عالي محيط زيست تصميم گرفتند 
كه 635هزار هكتار ديگر از عرصه هاي طبيعي كشور را به عرصه هاي 
حفاظت شده ارتقا دهند و از افزايش قرق هاي اختصاصي خودداري 

كنند.
براساس اهداف كنوانسيون تنوع زيســتي آيچي)2010( سازمان 
حفاظت محيط زيست بايد تا پايان ســال2020، حداقل 17درصد 
از مناطق خشــكي و آب هاي داخلي و 10درصد از مناطق ساحلي 
و دريايي خود را به مناطق حفاظت شــده تبديل كند. اين مناطق 
بايد از لحاظ تنوع زيستي و خدمات اكوسيستمي از اهميت ويژه اي 
برخوردار باشند. طبق گفته مســئوالن هم اكنون مناطق حفاظت 
شــده كشــور به 19.2ميليون هكتار افزايش يافته و يك ميليون و 
400 هزار هكتار آن در 7 سال اخير به اين مناطق اضافه شده است. 
با افزايش 637هزار هكتاري اراضي حفاظت شده نيز ايران توانسته 
است به 11درصد از تعهدات خود در كنوانسيون تنوع زيستي سال 

2010عمل كند.
در هفته هاي اخير روزنامه همشهري در گزارش هايي بر لزوم افزايش 
مناطق حفاظت شده به جاي افزايش قرق هاي اختصاصي پرداخت 
و اكنون شوراي عالي محيط زيســت در جلسه اي كه حسن روحاني 
رئيس جمهوري نيز در آن حضور داشــت نه تنها صدور مجوز براي 
فعاليت 30قرق اختصاصي در نوبت بررســي را به رأي نگذاشت كه 
حتي بيش از 630هــزار هكتار از عرصه هاي طبيعــي را به مناطق 

حفاظت شده و شكار ممنوع ارتقا داد.
روزنامه همشــهري در گفت وگويــي كه چندي پيش با عيســي 
كالنتري، رئيس ســازمان حفاظت محيط زيســت انجام داده بود 
در انتقــاد از افزايش قرق هاي اختصاصي به جــاي افزايش مناطق 
حفاظت شده و شكار ممنوع از او پرسيد كه يكي از ايرادات سازمان 
حفاظت محيط زيست افزايش مناطق قرق اختصاصي به جاي مناطق 
حفاظت شده در سال هاي اخير است. كالنتري، نيز در پاسخ به اين 
پرسش گفته بود: برقراري قرق اختصاصي اتفاق خوبي است و امري 
حفاظتي به حساب مي آيد چون عمده شكارچيان سابق به حاميان 
محيط زيســت تبديل شــده اند و در مناطق نتايج مطلوبي گزارش 
شده است. تعداد حيوانات زيادشده است و نگهداري از آنها نيز بهتر 

صورت مي گيرد.
با اين اظهارات انتظار مي رفت كه در جلسه شوراي عالي محيط زيست 
از ميان 30درخواست ايجاد قرق اختصاصي كه فرايند ارزيابي  هاي 
فني آنها به اتمام رســيده با چند مورد موافقت شود. اما اعضاي اين 
شورا در جلسه اي كه به رياست حســن روحاني رئيس جمهور و با 

حضور عيسي كالنتري رئيس سازمان حفاظت محيط زيست، محمد 
اسالمي وزير راه و شهرسازي و رضا اردكانيان وزير نيرو برگزار شد، 
تصميم گرفتند كه افزايش قرق هاي اختصاصي را در دســتور كار 
قرار ندهند و به جاي آن بر افزايش مناطق حفاظت شــده كشــور 

تمركز كنند.
مناطق حفاظت شــده مصوب در جلســه اخير شــامل، »انزان« 
در اســتان اردبيل، »پترگان« در استان خراســان جنوبي، »فيله 
خاصه« در استان زنجان، »طالو و شيربند« بين مازندران و سمنان، 
»امروله و داالخاني« در استان كرمانشاه، »گدار« در جنوب اروميه، 
»قالي كوه و شاداب كوه« در لرســتان و »چنار« در استان مركزي 
است. پناهگاه هاي حيات وحش جديد نيز شامل »زله زرد و قراويز« 
در استان كرمانشاه، »هيركانيا« در جنوب استان گلستان و »آريز« 
در حوالي شهرستان بافق شــد. در جلسه عصر روز دوشنبه، منطقه 
حفاظت شده »هفتادقله« در استان مركزي نيز به پارك ملي ارتقا 

يافت.
در اين جلســه همچنين، حدود عرصه هاي طبيعي واجد شرايط و 
موضوع تأييد و تصويب 41منطقه موجود و تحت حفاظت سازمان 
حفاظت محيط زيست كه در دولت دهم برخالف روال مصوب درباره 
آنها به جاي شوراي عالي محيط زيست در هيأت دولت تصميم گيري 
شده بود، به دليل اشــكاالت وارد به روند و مرجع تصميم گيري، بار 

ديگر بررسي و مورد بازنگري قرار گرفت.
تصويب ضوابط و روش هاي مديريت پسماندهاي صنعتي و معدني 
و صنايع نفت و گاز و نيروگاه ها به اســتناد ماده11 قانون مديريت 
پســماند، تصويب چگونگي واگذاري مديريت اجرايي پسماندها به 
اشخاص حقيقي و حقوقي واجد صالحيت و متقاضي سرمايه گذاري 
و تصويب 10 طرح هادي براي 10 روســتا در مناطق محروم نيز از 

ديگر مصوبات اين جلسه است.
حسن روحاني، رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي حفاظت محيط 
زيست در اين جلسه با اشاره به اينكه اگر محيط زيست دچار مشكل 
شود، ســالمت و امنيت اجتماعي به خطر مي افتد، گفت: در مورد 
كاهش آلودگي هوا اقداماتي همچون حــذف بنزين آلوده توليدي 
در پتروشــيمي ها و عرضه بنزين يورو4و5 و امكان بهره مندي همه 
شهروندان از اين فرآورده پاك، از رده خارج كردن هزاران خودروي 
آالينده هوا و تبديل موتورســيكلت هاي كاربراتوري به انژكتوري 
از جمله اقدامات دولت بــراي مقابله با آلودگي هــوا و چالش هاي 

زيست محيطي بوده است.
رئيس جمهور با تأكيد بر اينكه سايه سنگين بيماري كرونا نبايد باعث 
شود از موضوع مهم آلودگي هواي كالنشهرها كه در فصل سرد سال 
در روزهاي وارونگي هوا كه در سال هاي قبل نيز با آن مواجه بوديم، 
غفلت شود، افزود: دستگاه هاي ذيربط بايد برنامه ريزي الزم را براي 
جلوگيري از بروز آلودگي سنگين و مداوم انجام دهند. به خصوص در 
سال جاري كه با شيوع كرونا بيشتر نقاط كشور درگير است، بايد اين 

موضوع به جد مورد توجه قرار گيرد.

آلودگي هواي 4كالنشهر امروز به شرايط بحراني مي رسد
9منطقه حفاظت شده، 4پناهگاه حيات وحش و يك پارك ملي در حضور رئيس جمهوري به 

مناطق تحت پوشش سازمان حفاظت محيط زيست افزوده شد

افزايش مناطق حفاظت شده به جاي قرق اختصاصينفس تنگي 7كالنشهر تا آخر هفته

سيدمحمدفخار
خبر نگار

زهرارفيعی
خبر نگار

خبرهای كوتاه

پروندهثبتجهانياوراماناتوراهآهنبهيونسكورفت
2 پرونده ثبت جهاني اورامانات كرمانشاه و راه آهن شمال به جنوب 
توسط وزارت ميراث فرهنگي كشور به يونسكو ارسال شد. به گزارش 
ايسنا، فرهاد عزيزي زالني، مديركل امور پايگاه هاي ملي و جهاني 
وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي با اعالم اين خبر 
در حاشيه بازديد از بناهاي تاريخي اردستان يزد گفت: هم اكنون 24 
اثر ثبت جهاني و 100 پايگاه ملي و پايگاه بافت تاريخي در كشــور 
به صورت پراكنده وجود دارد. او افزود: ايران رتبه دهم دنيا را در ثبت 
جهاني آثار تاريخي دارد كه ارتقاي اين جايگاه مي تواند در توســعه 

گردشگري كشور بسيار تأثيرگذار باشد.

تخريب۱۱هزارهكتاراراضيطبيعيكرخهبااحداث
سيلبند

اجراي طرح احداث سيل بند در منطقه حفاظت شده كرخه موجب 
تخريب 11 هزار هكتار از اراضي اين منطقه شــده است. به گزارش 
تسنيم، طرح احداث ســيل بند براي حفاظت از 2 روستاي »دوار« 
و »دبات« در همســايگي منطقه حفاظت شــده كرخه در استان 
خوزستان آغاز شده تا از طريق آن بخشــي از اراضي كشاورزي در 
اين نقاط، در زمان افزايش دبي رودخانه كرخه، از تبعات ســيالب 
محافظت شوند. اين سيل بند حدود 6كيلومتر طول دارد و آنطور كه 
كارشناسان محيط زيســت اعالم كرده اند، اجراي آن باعث تخريب 
11هزار هكتار از اراضي اين منطقه مي شــود. محمدجواد اشرفي، 
مديركل حفاظت محيط زيست خوزستان نيز گفت: پيشنهاد احداث 
سيل بند با فاصله از منطقه حفاظت  شــده كرخه را ارائه كرده ايم. 
وی افزود: در اين پيشــنهاد اعالم كرديم درصورت امكان، نيمي از 
اين طرح در منطقه حفاظت شــده و نيمي ديگر از آن نيز در اراضي 
كشاورزي اجرا و احداث شود. به گفته اشرفي، محيط زيست استان 
خوزســتان با اجراي اين طرح مخالفت كرده است؛ چون اجراي آن 
در مناطق حفاظت شده بوده و بايد مجوز محيط زيست داشته باشد.

تعيينتكليفپسماندهايآرادكوهبادستوررئيسجمهور
رئيس سازمان حفاظت محيط زيست از تعيين تكليف مجتمع دفع 
و  پردازش  پســماند آرادكوه به منظور كاهش شدت بوي نامطبوع 
جنوب شهر تهران تا پايان دولت دوازدهم خبر داد. به گزارش ايسنا، 
عيسي كالنتري در يك برنامه تلويزيوني گفت: گزارش تفصيلي در 
مورد بوي نامطبوع جنوب شهر تهران در شوراي عالي محيط زيست 
ارائه و قرار شد تا از شــدت بوي نامطبوع كاسته شود و مذاكراتي با 
شــهرداري صورت گيرد تا در مورد آرادكــوه تصميم نهايي گرفته 
شود. چرا كه طبق بررسي هاي شهرداري؛  22 درصد بوي نامطبوع 
جنوب شهر تهران مربوط به آرادكوه است. درحالي كه بررسي هاي 
سازمان حفاظت محيط زيست نشان مي دهد بيش از 45 درصد بوي 
نامطبوع جنوب شهر تهران به آرادكوه مرتبط است. كالنتري گفت: 
رئيس جمهوري دستور داده اند در 6 ماه باقي مانده از دولت دوازدهم 

اين مسئله حل شود.

كيفيت هواي ديروز و امروز 7كالنشهر كشور

پيش بيني هواي چهارشنبهشاخص روز سه شنبهنام شهر

ناسالم براي همه)بحران(157)قرمز(تبريز

ناسالم براي همه)بحران(162)قرمز(اصفهان

ناسالم براي گروه هاي حساس)هشدار(90)سالم(اراك

ناسالم براي همه)بحران(150)نارنجي(تهران

ناسالم براي همه)بحران(154)قرمز(كرج

ناسالم براي گروه هاي حساس)هشدار(105)نارنجي(مشهد

ناسالم براي گروه هاي حساس)هشدار(123)نارنجي(اهواز
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حميدرضا بوجاريان
خبر نگار

شايد كمي شــوخي به  نظر برسد كه در 
ميانه مشكالت اقتصادي، شيوع كرونا و... گزارش

آرزو و آينده اي زيباتر را براي خود، ديگران 
و شهر و جامعه تصور كنيم؛ اما كارشناسان اجتماعي و 
روانشناسان اتفاقا معتقدند اين تفكر و فكر كردن به آرزوها 
براي آينده در همين شرايط سخت است كه مي تواند 
اميدها را در ذهن ما زنده كند و باعث شود براي عبور از 
مشكالت تالش كنيم. آرزو براي خود، ديگران و شهر، به 
اعتقاد كارشناسان حس تعلق در افراد ايجاد مي كند و 
مي تواند به نشاط اجتماعي و افزايش حس مسئوليت 

اجتماعي منجر شود.
در ايــن بيــن شــهرداري تهــران بــا كمــك 
شــوراي شــهر ســامانه اي بــا عنــوان »بــا هم« 
 راه انــدازي كرده اســت. در اين ســامانه به نشــاني

 baham.tehran.ir/arezoohayetehran از 
شهروندان خواسته شده است آرزوهايي كه به عنوان يك 
شهروند براي پايتخت و زندگي در آن دارند، بيان كنند. 
كمپيني با اين شــعار: »براي تهران آرزو كن«. تاكنون 
ده ها آرزو در اين سامانه ثبت و تعداد زيادي از آنها به تأييد 

رسيده و براي اجرا در دســتور كار مسئوالن و مديران 
شهري قرار گرفته اســت. قرار است با بررسي آرزوهاي 
دريافت شده از شهروندان، به گونه اي جهت گيري هاي 
كالنشهري تعيين شود كه بخشي از مطالبات بيان شده 
از سوي شهروندان در قالب آرزوهايي كه داشته اند محقق 
شود. همشهري به بهانه اجراي اين كمپين در گفت وگو 
با كارشناسان به اثرات مثبت داشــتن آرزو در زندگي 
و ســاختن شــهري با توجه به آرزوهاي شهروندانش 

پرداخته است.

آرزو؛ كمكي براي بهبود شرايط زندگي 
محمدرضا شالبافان /

روانپزشك 
واقعيــت اين اســت كه 
همه ما مسئوليت داريم 
براي كاهش غم درخود 
يا ديگران و جامعه اي كه 
در آن زندگي مي كنيم با همكاري يكديگر و به شــكل 
زنجيروار تالش كنيم. جامعه براساس نظر جمعي و نگاه 
توده مردم اداره مي شود  و به اين دليل، وظيفه داريم براي 
كاهش بارغم در جامعه و ايجاد حال خوب در مردم تالش 
كنيم. در اين مسير، شهرداري تهران كمپين آرزو براي 

شهر را طراحي كرده است كه سياستي درست و منطبق 
با نياز امروز مردم است. جامعه ما در سال هاي گذشته 
دستخوش مشكالت بســياري بوده است و جمع آنها، 
منجر به كم توجهي افراد نسبت به حال خودشان شده 
است و اتفاقا چنين كمپين هايي و تشويق مردم به فكر 
خوب و داشتن آرزو مي تواند به افزايش روحيه جمعي 
كمك بسياري كند. در چنين شرايطي، هركس وظيفه 
دارد براي بهبود حال خود دنبال آرزوهاي خوب باشد. 
آرزوهايي كه حتي تصور كردن آنها هم مي تواند به تغيير 
روحيه و نگرش افراد به زندگي و اطراف خود نيز كمك 
شاياني كند. اين را مي دانيم كه داشتن آرزوهاي خوب 
مي تواند اتفاقات عادي را به اتفاقي خوشايند تبديل كند و 
برعكس، افرادي كه آرزويي ندارند و به اطراف خود بدبين 
هســتند حتي نمي توانند اقدامات و اتفاقات خوشايند 
پيرامون خود را به درستي تجزيه و تحليل كرده و به اين 
دليل با ديدی منفي به آرزوهاي ديگران نگاه مي كنند. 
برآوردهاي ما نشان مي دهد، مردم به نسبت يك سال 
قبل و حتي بيشتر از آن به آينده اميدوارتر شده اند. اين 
را مي شود از تغيير گفتارها و رفتارهاي مردم در مقابل 
برخي پديده هاي اجتماعي و انتظاراتي كه از آينده دارند 
مشاهده كرد. از اين رو، طراحي كمپين هايي براي بيان 
آرزوها مي تواند به افزايش اميدواري به آينده در مردم 
كمك كرده و احســاس بدبيني و بي توجهي به خود و 
روانشــان را به حداقل برســاند. در اين مسير، هر فرد، 
مجموعه و دستگاهي متناسب با  شأن و جايگاهي كه در 
جامعه دارد بايد نقش پررنگي در تقويت بيان آرزوها و 

تالش براي تحقق آنها ايفا كند.
اما جاي اين سؤال وجود دارد كه چه آرزوها و اميدهايي 
مي تواند منجر به تقويت احساس خوشايند در افراد و شهر 
شود؟ پاسخ به اين سؤال كار سختي نيست. بايد بدانيم 
كه نبايد آرزوهايي را پيگيري كنيم كه دستيابي به آنها 
حتي با تالش هاي سخت و طاقت فرسا، غيرممكن باشد 
چرا كه، چنين آرزويي در نهايت منجر به ايجاد احساس 
ســرخوردگي در فرد و از بين رفتن كاركرد مثبت آرزو 
در زندگي افراد مي شود. از سوي ديگر، آرزو نبايد آنقدر 
سهل الوصول باشــد كه بدون هيچ تالش و ممارستي 
دستيابي به آن محقق شود. از بعد روانشناسي، بهترين 
آرزو، آرزويي است كه در عين قابل تحقق بودن آن، براي 
تحققش فرد ناگزير از تالش براي رسيدن به آن باشد. 
بايد مهارت آرزو كردن را به مردمي كه شايد خيلي وقت 
است فرصت آرزو كردن براي خود و ديگران را نداشته اند 
آموزش داد تا بدانند آرزو، ابزاري براي مراقبت كردن از 

خود، محيط پيرامون محل زندگي و نيز جامعه اي است 
كه در آن زندگي مي كنند. جامعه اي كه دســتخوش 
ناماليمات بسياري است و مي توان با آرزو از بار سنگين 

آن كاست.

آرزو؛  سنجه اي براي شناخت مطالبات مردم 
اميرحســين جاللي 

ندوشن / روانپزشك 
اصوالً آرزو مسئله اي چند 
وجهي اســت كه بايد از 
چند بعد به آن توجه كرد. 
انســان ها اصوالً در زمان 
حال زندگي مي كنند و ميراثي از گذشــته را در ذهن، 
شــخصيت و حتي بدن خود دارند كه بر زندگي حال 
حاضرشان اثر مي گذارد. افراد براي اينكه بتوانند زندگي 
كنند و رو به آينده داشته باشند نيازمند ابزاری هستند تا 
هم در زمان حال و هم در زمان آينده زندگي كنند چرا كه 
بدون داشتن چنين ابزاري امكان حركت رو به جلو را از 
دست مي دهند. به عنوان نمونه، فرد در خانه اي اجاره اي 
زندگي مي كند و مي خواهد بتوانــد خانه اي 50متري 
براي خريد پيدا كند و براي رسيدن به اين هدف تالش 
خود را دوچندان مي كند. ابزار پيش برنده فرد در چنين 

موقعيتي، آرزوي خانه دار شدن است.
 آرزو، چشم انداز و نقشه آينده زندگي ما را ترسيم مي كند 
و به ما كمك كند تا تصويري از آينده ايده آلي را كه دنبال 
آن هستيم  براي خود تصوير كنيم. آرزو درست نقطه 
اتصال ميان تفاوت حال امروز ما با حالي كه دوست داريم 
در آينده به آن دست پيدا كنيم است. در اين چشم انداز، 
آرزو وجه مثبت و منفي دارد. خطر آرزو اين است كه ما 
آرزو انديش و محال انديش شويم و آرزوهاي ما سقفي 
نداشته باشد. بايد بدانيم اگر در آرزوهايي كه داريم به كف 

محدوديت ها و امكاناتي كه داريم توجه نكنيم، اين آرزو به 
جاي اينكه به واقعيت كنوني رنگ و لعاب دلپذيري بدهد، 
ما را گرفتار خود كرده و مي تواند به يأس و سرخوردگي 

درجامعه منجر شود.
در اين بين مديريت شهري با راه اندازي كمپين آرزو براي 
شهر تالش كرده است، از خواسته ها و انتظاراتي كه مردم 
ساكن شهر كه از آن به عنوان موجودي زنده ياد مي شود 
استفاده كند.  شهرداري در اين كمپين تالش كرده است، 
بداند ساكنان اين شــهر دقيقاً دنبال چه خواسته ها و 
ايده آل هايي هستند تا براساس جمع بندي اين ايده آل ها، 
بهترين كار را براي محقق كردن خواسته هاي مردم كه در 
قالب آرزو بيان شده است به مرحله اجرا در آورد. در واقع، 
كمپين آرزوها، درغياب سنجش مستمر افكارعمومي 
درباره خواسته ها و مطالبات مردم، راهگشاي مسئوالن 
براي فهميدن اين نكته است كه مردم دقيقاً از آنها چه 
مي خواهند و جهت گيري سياست هاي كالن در مديريت 
شهري بايد دقيقاً براساس چه معيارهايي تعيين شود. 
چنين افكارسنجي هايي در زمانه اي كه امكان مراجعه به 
آراي عمومي در آن كم است كمك مي كند تا تصويري 
روشن تر از شهر و اجتماعي كه مردم آن را دوست دارند 
ترسيم شود و بدانيم در آينده بايد به چه وضعيتي برسيم. 
اين نكته را نبايد مورد بي توجهي قرار دارد كه آرزوهايي 
كه افراد براي شهر و محل زندگي خود دارند به اين معنا 
نيست كه بايد حتماً محقق شود چرا كه امكان تحقق 
همه آرزوهای شــهروندان در جامعه وجود ندارد، بلكه 
بايد برآيند عمومي اين آرزوها بررســي شود و با جمع 
بندي نهايي به گونه اي عمل شــود تا كمپين آرزوها نه 
به عنوان حركتي نمايشي و تبليغي بلكه، به عنوان ابزاري 
براي شنيده شدن مطالبات مردم تبديل شود تا شهري 
بانشاط  تر، شهرونداني شــادتر و جامعه اي مطلوب تر 

داشته باشيم.

روانشناسان در گفت وگو با همشهري  از اهميت آرزو كردن براي زندگي فردي و شهر مي گويند

چهره آينده شهر درآرزوهاي امروز
يادداشت

داشتن آرزوي خوب پشتوانه هر 
جامعه اي است

داشتن آرزوي خوب براي هر مسئله اي 
مي تواند به افراد انگيــزه حركت بدهد 
و در زندگــي افراد حــس پويايي ايجاد 
كند. با توجه به نگاهي كه قرار اســت در جامعه به ديگران داشــته 
باشــيم داشــتن آرزوهاي خوب براي خود و ديگران مي تواند حس 
مسئوليت پذيري و همبســتگي اجتماعي را در جامعه و ميان افراد 
افزايش دهد و به تالش براي ديدن منافع ديگران و بي تفاوت نبودن 
به بقيه افراد جامعه منجر شود. در اين صورت است كه مي توان شاهد 
مديريت زمان بود و مشاهده كرد كه براي تحقق آرزوهاي مطرح شده 
و سهم قائل شدن براي ساختن جامعه اي كه هر فردي آرزوي آن را 
دارد، تالش مي شود. با داشتن آرزوهاي خوب براي زندگي فردي و 
جمعي مي توان به نوعي زندگي هدفمند رســيد و مشاهده كرد كه 
انسان ها نقشه، هدف و مقصدي را براي زندگي خود ترسيم كرده اند و 

همين مسئله به زندگي فردي و اجتماعي معنا مي دهد.
انسان ها در زندگي اجتماعي نمي توانند نسبت به ديگران بي تفاوت 
باشند و در رفتار خود بايد اين اجتماعي بودن را نشان دهند. داشتن 
آرزوهاي خــوب براي خود و ديگــران داراي انرژي مثبت اســت و 
پشتوانه اي براي هر جامعه اي تلقي مي شود در سايه اين تفكر است 
كه مي توانيم شاهد مشاركت افراد در اداره امور جامعه باشيم و همين 
مشاركت اســت كه يكي از راه هاي افزايش سرمايه اجتماعي در هر 
جامعه اي محسوب مي شــود. چراكه با ايجاد احساس مسئوليت در 
افراد سرمايه اجتماعي افزايش پيدا مي كند و همه افراد به اين نتيجه 
مي رسند كه سهم به سزايي در آينده خود و كشورشان دارند و در اين 
صورت است كه مي توانيم شاهد افزايش اميد و رضايت اجتماعي در 
ميان مردمي باشيم؛ افرادي كه حواسشان به بقيه نيز هست و حتي 
در آرزوهاي خود ديگران را فراموش نمي كنند و نســبت به جامعه 
و ديگران بي تفاوت نيستند. اين مســئله خصوصا در كالنشهرها كه 
معموال درد بي تفاوتي در ميان شهروندان آنها نسبت به بقيه مناطق 
بيشتر مشاهده مي شود، مي تواند تأثير مثبتي بر زندگي افراد داشته 

باشد.
داشتن آرزوهاي خوب مي تواند به كمرنگ شــدن دلمردگي ها در 
روزهايي كه در آن به سر مي بريم، كمك كند البته به شرطي كه براي 
رسيدن به اين آرزوها تالش شود و همه افراد اعم از خانواده و جامعه 
در رسيدن به اين آرزوها سعي و تالش كنند و فقط در حد يك ايده 
باقي نماند. چراكه همه ما به دنبال رســيدن به روزهاي خوب و بهتر 
هستيم و از طريق مجسم كردن رفاه و آسايشي كه براي آينده خود 
مدنظر داريم مي توانيم با گرفتاري هايي همچون كرونا كه اين روزها 
گريبان همه ما را گرفته است، مبارزه كنيم و جنبه هاي مثبت زندگي 

را از ياد نبريم.

سيدحسن موسوي چلك
رئيس انجمن مددكاري اجتماعي ايران

آغاز به كار مراكز جامع درمان و بازتواني اعتياد با رويكرد جديد 

در روزهاي اخير، خبر برخــورد صاعقه و 
آتش ســوزي يك مدرســه كانكسي در خبر

ســاعت22 روز سه شــنبه 30دي ماه، در 
منطقه عشايري كنگرستان استان خوزستان كه منجر به 
سوختگي 3معلم شده بود منتشر و افكارعمومي را جريحه 
دار كرد. فوت يكي از معلمان   بر عمق درد اين حادثه افزود.

به گزارش ايسنا، مهر اهلل رخشــاني مهر، رئيس سازمان 
نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور درباره حادثه رخ 
داده براي كانكس منطقه كنگرستان گفت: اين كانكس 
محل اسكان يك معلم بوده است و مدير بحران استانداري 
خوزستان هم اعالم كرده كه آتش سوزي به علت صاعقه 
نبوده و گويا معلمي در آنجا ساكن بوده و دو معلم ديگر 
در آن شــب مهمانش بوده اند. وي افــزود: مدير بحران 
استانداري خوزســتان همچنين گفته است كه حادثه 
ســاعت 10شــب اتفاق مي افتد و هيچ اثري از برخورد 
صاعقه با سقف كانكس يا آنتن تلويزيون نيست. در داخل 
كانكس يك گاز پيك نيكي روشن كرده بودند. همچنين 
چون سه وعده غذاي گرم در روز به معلم مي رسانده اند 

نيازي به پيك نيك براي گرم كردن غذا هم نبوده، براي 
گرمايش هم از آن اســتفاده نمي كردند. رخشاني مهر 
با بيان اينكه حادثــه رخ داده در ايــن كانكس ارتباط 
مستقيمي با مدارس و ســازمان نوسازي مدارس ندارد، 
گفت: كانكس اخير هم قاعدتا كاربري آموزشي نداشته 
چون محل اسكان معلم بوده اما به هر صورت اتفاق بدي 
بود و ما بابت اتفاقي كه افتاده بسيار متأسفيم. اين معلم ها 
همكاران ما بودند؛ اگرچه مي گوييــم آنجا دانش آموز و 
مدرســه نبوده، اما اين اتفاق براي هركس و به هر علتي 

بيفتد جاي تاثر و تأسف دارد.
وي در ادامه درباره وضعيت مدارس كانكسي نيز گفت: 
ناچاريم در مناطق صعب العبور كه امكان حمل مصالح 
و ساخت مدرسه نيســت و جمعيت دانش آموزي 3، 5 

و حداكثر 10نفر است، مدارس كانكسي داشته باشيم.
رئيس سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور 
دربــار ه ايمني كانكس ها گفــت: كانكس مصالح پيش 
ساخته است و عمر مفيدش 10 تا 15سال است. شايد 
يكي از روش ها اين باشد كه كانكس را بعد از اتمام عمر 
مفيد جايگزين كنيم، اما مهم تر استفاده از كانكس هاي 
استاندارد آموزشي اســت. البته چون افراد و خيرين در 

بخش هاي مختلف در مواقع بحران همچون سيل و زلزله 
درگير تامين كانكس مي شوند، ممكن است شماري از 
مدارس كانكسي ما هم كاربري آموزشي نداشته باشند 
و ابعاد و جنس ورقشان مناســب نباشد و براي آموزش 

طراحي نشده باشند.
رخشــاني مهر تأكيد كرد: كانكس هاي كالس درســي 
كه خود ســازمان نوســازي تهيه كرده ايمن هستند، 
استاندارد آموزشي دارند، عايق صوت و حرارت هستند 
و اســتانداردهاي الزم براي ايمني در برابــر صاعقه را 
دارا هســتند. منتها همانطور كه گفته شد برخي از اين 
كانكس ها را يا اداره كل آموزش و پرورش اســتان تهيه 
كرده يا خيرين تامين كرده اند. ممكن است آنهايي كه 

اينگونه هستند شرايطشان متفاوت باشد. 
وي ادامه داد: امسال يك محور همايش معماري ايراني 
مدرســه ايراني را به همين موضوع مدارس عشــايري 
اختصاص داده ايم و اگر پيشنهادهاي خوبي از مجموعه 
دانشگاهي بگيريم شايد مسئله مدارس عشايري را هم 
حل كنيم. قبال كالس ها، چادر بود و استاندارد را باال برديم 
و به كانكس رسيديم و اگر ايده هاي خوب برسد به سمت 

ايده هاي جديد مي بريم.

رئيس سازمان بهزيستي 
در مراســم افتتاح مراكز گزارش2

جامع درمــان و بازتواني 
اعتياد در 24استان كشور گفت: اين مراكز 
با بهره گيري از تجربيات مختلفي كه در 
ســال هاي اخير به دســت آمده است، 
اجرايي شد و عالوه بر اين مراكز، 6مركز 
در 6استان ديگر كشور نيز فعاليت خود را 
آغاز كرده اند. وي با اشاره به كاركرد مراكز 
جامع درمــان و بازتواني اعتياد، از تغيير 
رويكرد در روند درمان معتادان خبر داد و 
گفت: در اين مراكز ســم زدايي به شكل 
كامل انجام و به صورت اقامتي شــاهد 
درمان معتادان خواهيم بود. در اين مراكز 
براي هر فرد نسخه جداگانه اي تهيه شده 
و مديريت درمان به شكل فردي ادامه پيدا 
مي كند. وي گفت: تيم درماني كه نسخه 
درمانــي را تعيين مي كند متشــكل از 
چندين متخصص اســت كه بســته به 
شــرايط فرد، انتخاب درماني براي وي 
درنظر گرفته مي شــود. رئيس سازمان 
بهزيستي با تأكيد بر اينكه بازگشت دوباره 
افراد داراي اعتياد به مواد مخدر بعد از دوره 
28روزه درمان از مشكالت جدي درمان 
معتادان در گذشته بوده است، از اصالح 
اين روند در فرايند جديد خبر داد و گفت: 
تجربه نشان داده است پايداري درمان به 
اســتمرار درمان تكيه دارد؛ از اين رو، در 
اين مراكز جديد، فرد معتاد در حال بهبود 

براي 4 ماه مراقبت مي شــود تا پروســه 
درمان كامل شود. در اين فرايند اگر فرد، 
بيماري رواني مزمني داشــته باشد، اين 
اختــالل رواني نيز درمان خواهد شــد. 
به گفته وي، بعد از گذراندن دوره 4ماهه 
اين افــراد براي مــدت 8 مــاه زيرنظر 
كارشناسان قرار مي گيرند تا آموزش هاي 
الزم براي پيشگيري از بازگشت دوباره به 
اعتياد را دريافت كنند. رئيس ســازمان 
بهزيستي خاطرنشان كرد: اين مراكز تا 
سقف 100نفر پذيرش دارند و پيش بيني 
مي شود در هر سال 300نفر در آنها جذب 
شوند كه تماما از سوي بخش خصوصي 
اداره مي شــوند. قبادي دانا با بيان اينكه 
براي اجراي اين طرح، 100ميليارد تومان 
اعتبار هزينه شده است، گفت: 40درصد 

اين مبلغ از سوي ســازمان بهزيستي و 
مابقي نيز از سوي بخش خصوصي تامين 
شده است. براي حدود 6هزار نفري كه در 
اين مراكز بستري خواهند شد، مجموعا 
54ميليارد تومان هزينه پرداخت خواهد 
شد. رئيس سازمان بهزيستي ادامه داد: 
2مركز از 30مركز مختص خانم هاست و 
اگر نياز باشد ظرفيت افزايش اين مراكز 
وجود دارد و اميدواريم تا تير ماه ســال 
آينده در استان ها بيش از يك مركز داشته 
باشــيم. اين امكان وجود دارد كه ظرف 
مدت 6 مــاه تعداد مراكز دوبرابر شــود. 
رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر ناجا نيز 
در اين مراســم گفت: از ابتداي امسال 
تاكنون، 900تن انواع مواد مخدر كشف و 
ضبط شده است. سردار مجيد كريمي با 

اشاره به اينكه در گذشته عرصه مبارزه با 
مواد مخدر را مساوي با موضوعات قهري و 
پليسي مورد توجه قرار مي دادند، افزود: 
اكنون در همه عرصه ها از پيشــگيري تا 
درمان دستگاه هاي مختلف براي درمان 
معتادان مواد مخدر پاي كار هســتند و 
پليس مبــارزه با مواد مخــدر به عنوان 
نخســتين وظيفــه برخورد بــا قاچاق 
مواد مخدر را از نقطه صفر مرزي در دستور 
كار خود قرار داده است. وي افزود: در حوزه 
كارآفريني و حرفه آموزي براي معتادان 
اقدامات خوبي رخ داده است. دغدغه مردم 
جمع آوري معتادان بوده اســت و شاهد 
نقاطي بوده ايم كه محل تجمع اين افراد 
بوده اســت. ســردار كريمي بيان كرد: 
خوشبختانه در قانون جديد كه در حال 
تدوين است، بخش زيادي از مشكالت در 
حوزه معتادان اصالح شده است. رئيس 
پليس مبارزه با مواد مخدر ناجا به وضعيت 
خانواده هاي معتادان بازداشت شده اشاره 
كرد و گفت: حمايت از ايــن خانواده ها 
دغدغه نيروي انتظامي است و از اين رو، 
آنهايي كه سرپرست خانواده شان در زندان 
است، بايد حمايت شــوند. به گفته وي، 
حرفه آمــوزي و كارآفرينــي بــراي 
بهبوديافتگان و صيانــت بعد از خروج از 
مراكز ترك اعتياد از اقداماتي است كه بايد 
از سوي دستگاه هاي مسئول با جديت به 

آن توجه شود.
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فوت معلم كنگرستاني 

كمپين آرزوها؛ اقدامي براي تقويت ساختار جامعه 
نسترن خواجه نوري / استاد علوم ارتباطات و رسانه 

بسياري از افراد مهارت اين را ندارند كه با خودشان ارتباط برقرار كنند و درباره خودشان و ايده آل هايي 
كه در زندگي دارند صحبت كنند. تصور ما از خود، محل زندگي و جامعه تصوراتي به شدت محدود است كه 
اين موضوع ناشي از ناتواني ما براي شناختن اليه هاي عميق زندگي اجتماعي، فردي و نيز اجتماعي است 
كه در آن زندگي مي كنيم. براي تقويت اين مهارت، راهكارهايي وجود دارد كه ازجمله آنها يادداشت كردن 
آرزوهايي است كه براي خود، ديگران، شهر، جامعه و زندگي داريم. با يادداشت برداري از آرزوهاي خود، به 
آرزو هويت داده و با هويت دادن به آن، براي رسيدن به آنچه درباره اش فكر كرده ايم تالش مي كنيم. ايجاد 
كمپين هايي با مضاميني كه به ايده آل هاي زندگي مردم توجه مي كند، اقدامي مناسب براي برقراري ارتباط 
دوسويه ميان مسئوالن با شهروندان است. مي دانيم كه آرزوهاي خوب منجر به ايجاد حس خوشايندي در 
افراد مي شود و اين حس خوشايند به شكل مسري به ديگر افراد جامعه نيز منتقل و در نهايت با فراگيري 
شدن آن، جامعه نشاط بيشتري پيدا خواهد كرد. از سوي ديگر، آرزوهايي كه افراد در جامعه دارند مي تواند 
به ديگران نيز منتقل شود و درصورت وجود آرزوهاي مشترك در يك جامعه، امكان تعالي آن جامعه به سمت 
رشد و بالندگي نيز بيش از هر زمان ديگري محقق مي شود. ايجاد فرصت هايي براي بروز و ظهور آرزوهايي 
كه مردم دارند از اقدامات و راهبردهاست كه در شهرهاي زيست پذير به آن توجه مي شود چراكه در چنين 
شهرهايي، مردم اين فرصت را دارند تا از خواسته هاي خود حرف بزنند و اين خواسته ها را با تالش جمعي 
عينيت دهند. با اين روش، عالوه بر افزايش پيوندهاي ارتباطي مردم با يكديگر، زمينه سازي  الزم براي تقويت 
ساختار تعامالت و ارتباطات اجتماعي ميان اركان جامعه با يكديگر فراهم مي شود تا درصورت نياز بتوان از 

اين ساختار به نفع اجراي برنامه هاي كالن تر استفاده كرد.

ث
مك
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   آنچه الزم است
اين خودرو براي دستيابي به سرعت 1287كيلومتر در ساعت، نياز به 5تا 6تن نيروي رانشي عالوه بر 9تن 

نيرويي دارد كه قباًل از طريق موتور جت Eurofighter تامين شده است.
 )Nammo(اين نيروي اضافي از طريق بوستري كه به وسيله يك شركت هوافضاي نروژي به اسم نامو
تجهيز شده تأمين مي شود. مهندسان Bloodhound همچنين نياز به توليد يك سيستم پمپ دارند 
كه اين موشك را در يك آزمايش سطح باالي مونو پروپيلن پراكسيد تغذيه كند. آنها درنظر دارند كه يك 

عامل الكتريكي )يك باتري يا ابر خازن( را به عنوان موتور محرك پمپ ارائه دهند.

گذشــته  روز  صبــح   
شبكه هاي 
درحالي كه غالمحســين اجتماعي

اسماعيلي، سخنگوي قوه 
قضاييه در نشســت خبري خود اعالم 
كرد كه در دوره تحول ايــن قوه، هيچ 
رســانه، خبرگزاري و پيام رســاني را 
مسدود نكرده، كاربران فضاي مجازي 
در عمل با عدم دسترسي به پيام رسان 

سيگنال مواجه شدند.
سخنگوي قوه قضاييه ديروز در نشست 
خبري هفتگي خود گفت: »قوه قضاييه 
در دوره تحول هيچ رسانه و خبرگزاري 
و پيام رساني را مســدود نكرده است و 
به دنبال مسدودســازي پيام رســان ها 

نيست.«
او تأكيد كرد كه » فضاي مجازي همانند 
فضاي حقيقي در كشــور اوال متعلق به 
شهروندان آن جامعه است و ثانيا در زمره 
حقوق عامه به شمار مي آيد و ثالثا جزو 
محدوده قلمرو و حكمراني كشور است 
و رابعا نيازمند ســاماندهي، مديريت و 

بومي سازي  است.«
اين در حالي اســت كه به صورت عملي 
مشــكالت مردم در مقابل فيلترينگ 
همچنان باقي است و جلسات كارگروه 
تعيين مصاديق محتــواي مجرمانه كه 
رياست آن بر عهده دادستاني كل كشور 
است براي بررســي فيلترينگ يا رفع 
مســدودي پلتفرم ها برگزار نمي شود. 
تلگرام هم كه بيشتر از 40 ميليون كاربر 
در ايران داشــت براساس حكم قضايي 
فيلتر شد و با وجود آنكه وزير ارتباطات 
اعالم كرده مشكل مدنظر مقامات درباره 
آن حل شــده هنوز از فيلترينگ خارج 
نشــده اســت. به گفته وزير ارتباطات 
دستگاه قضايي مي تواند با حكمي جديد 

فيلترينگ تلگرام را لغو كند.

سيگنال و نامه فيلترينگ
مدتــي كوتاه پــس از آنكــه به خاطر 
سياســت هاي حريم خصوصي جديد 
واتساپ كاربران ايراني مثل ديگر نقاط 
جهان مهاجرت به پيام رسان سيگنال 
را شــروع كرده اند اين پلتفرم زير تيغ 

فيلترينگ رفته است.
برخــي گزارش ها نشــان مي دهد كه 
فيلترينگ ســيگنال از اپ استورهاي 
ايرانــي طي روزهــاي اخيــر احتماال 

براساس نامه اي مربوط به سال 139۵ 
بوده اســت. در آن زمــان عبدالصمد 
خرم آبــادي، معاونــت وقــت فضاي 
مجازي دادستان كل كشور در نامه اي 
به شركت  ارتباطات زيرساخت دستور 
فيلتر چندين اپليكيشــن پيام رسان را 
داده بود كه سيگنال نيز يكي از همين 
پيام رســان ها بوده اســت. در آن زمان 
رايزني وزارت ارتباطات باعث شــد اين 
دستور به تعويق بيفتد، اما گفته مي شود 
طي روزهاي اخير با افزايش اســتفاده 
ايراني ها از ســيگنال با وجود امنيتش 
اين نامه بار ديگر با پيگيري دادستاني 

كل كشور به جريان افتاده است.

چه كسي فيلتر مي كند؟
در ايــران فيلترينــگ ســايت ها و 
اپليكيشــن ها از دو مســير صــورت 
مي گيرد: تصميــم كارگــروه تعيين 
مصاديق محتواي مجرمانه كه دادستان 

كل كشور رياست آن را برعهده دارد يا 
حكم قضايي.

براســاس مصوبه اي، وظايف كارگروه 
تعيين مصاديق محتواي مجرمانه كه 12 
عضو دارد و بايد تصميم هايش با اكثريت 
آرا صورت بگيرد بــه كميته اي آنالين 
داده شده كه ۵ نهاد در آن عضو هستند 
و حتي بدون رأي اكثريت در اين سامانه 
آنالين رأي به بســتن و مسدود كردن 
يك پلتفرم يا ســايت مي تواند صورت 
بگيــرد. »كارگــروه تعييــن مصاديق 
محتواي مجرمانه از 6 عضو دولتي )وزير 
يا نماينده وزير( به  اضافه نمايندگاني از 
سازمان تبليغات اسالمي، صداوسيما، 
نيــروي انتظامــي و مجلس شــوراي 
اسالمي تشكيل شــده و رياست آن با 
دادستان كل كشــور است. وظايف اين 
كارگروه را اما مدت هاست كه كميته اي 
آنالين بدون اخــذ رأي اكثريت انجام 
مي دهد. در واقع دادســتان كل كشور 

مســئول برگزاري اين جلسات است. 
حدود 2 سال اســت كه 6 وزير دولت 
ازجملــه وزراي ارتباطــات و اطالعات 
همراه با 2 نماينــده وقت مجلس طي 
نامه اي به دادستان كل كشور خواستار 
تشكيل جلسه براي بررسي رفع فيلتر 
توييتر شده اند، اما دستگاه قضايي به اين 
مسئله توجهي نشان نمي دهد و تاكنون 
اين جلسه تشكيل نشده است. براساس 
قانون فيلترينگ ســايت ها و پلتفرم ها 
بايد در اين جلسات با رأي اكثريت اعضا 

صورت بگيرد.

روش عجيب فيلترينگ
مقام هــاي دولــت ازجملــه وزير 
ارتباطــات بارهــا دربــاره نحــوه 
فيلترينگ كنوني توسط حكم قضايي 
يا تصميم گيري در كميته اي آنالين 
اعتراض كرده و بــا مقام هاي قضايي 
نامه نگاري كرده انــد كه به گفته آنها 

بي نتيجه مانده است.
لعيــا جنيــدي، معــاون حقوقــي 
رئيس جمهوري با اعــالم اينكه درباره 
روند كنوني فيلترينگ 2 نامه مستدل 
به قوه قضاييه ارسال شده به همشهري 
مي گويد: ما معتقديم كارگروه تعيين 
مصاديق محتواي مجرمانه بايد حضوري 
تشكيل شــود. هم عبارات قانون اين 
داللت را دارد و هم اصــال نفس وجود 
قانون تجارت الكترونيك نشان دهنده 
اين است كه شــما اگر بخواهيد امري 
را فيزيكي برگــزار نكنيــد و آن را در 
چارچوب بــه تعبيــري الكترونيك و 
مجازي برگزار كنيد هميشــه نيازمند 

دليل و قاعده است.
معاون حقوقي رئيس جمهوري درباره 
فيلترينگ بــا حكم قضايي كــه بارها 
صورت گرفته و اثرات آن هم همچنان 
ادامه دارد مي گويد: قضــا اصوال امري 
موردي اســت. هرچند ممكن اســت 
مواردي به صورت اســتثنا هم باشد. اما 
اينكه ما چيزي را براي همه مردم ببنديم 
يا فيلتر كنيم اين ديگر سياستگذاري 
اســت. شــما نمي توانيــد حكمي در 
شكايتي بدهيد كه نســبت به همگان 
تأثير گذار باشد. اين امر سياستگذاري 
اســت و بايد در جايــگاه خودش مورد 

بررسي قرار بگيرد.

سخنگوي قوه قضاييه در حالي ديروز از مسدود نشدن هيچ پيام رساني 
در دوره تحول اين قوه گفت كه كاربران با مسدود شدن پيام رسان 

سيگنال مواجه شده اند

مافــوق صــوت خــودروی 
Bloodhound كــه بــا هدف فناوري

شكستن ركورد سرعت ساخته 
شده بود، به فروش مي رســد. يان وارهارست، 
صاحب فعلي اين خودرو مي گويد كه با رساندن 
سرعت اين خودرو به بيش از هزار كيلومتر در 
ســاعت، مخاطرات آن را كاهش داده است، اما 
اكنون وقت آن رسيده كه شخص ديگري تالش 

خود را معطوف به توسعه آن كند.
Bloodhound در جريان آزمايش هاي انجام 
گرفته در صحراي كاالهاري طي سال 2019به 
يكي از ســريع ترين اتومبيل هاي تاريخ تبديل 
شــد. با اين حال، براي شكستن ركورد سرعت 
1228كيلومتر در ســاعت، يك موتور موشك 
بايد به اين خودرو اضافه شود. وارهارست هزينه 
دستيابي به اين هدف را 8ميليون پوند محاسبه 
كرده است. او به بي بي سي گفته است: تا جايي 
كه توانسته ام براي اين پروژه كار كرده ام و ديگر 
توانايي مالي براي پيشــبرد آن ندارم. بنابراين 
وقت آن اســت كه من اين پروژه را به شخص 
ديگري بســپارم تا كار را به پايان برساند. البته 
من براي پيشبرد اين پروژه در كنار مالك جديد 

خواهم بود و او را كمك خواهم كرد.

سابقه خودرو
يك خودرو در اواخر ســال 2019با شكل و 

شمايلي شــبيه يك پيكان در بستر درياچه 
هاكسكين پان در آفريقاي جنوبي، به حداكثر 
ســرعت 1010كيلومتر در ســاعت رسيد. 
پيش از اين، فقط 7خودرو به ســرعت بيش 
از هزار كيلومتر در ســاعت رســيده بودند. 
همه داده هاي به دســت آمــده طي چندين 
هفتــه آزمايش نشــان مي داد كــه خودرو 
Bloodhound به راحتي مي تواند به سرعت 
1287كيلومتر در ساعت دست يابد، اما شرط 
رسيدن به اين سرعت اين است كه مجهز به 
موشكي شود كه بتواند انرژي الزم براي موتور 
جت EurofighterTyphoon  اين خودرو  

را تأمين كند.

سرنوشت خودرو
اگرچه كســاني براي حمايت مالــي اين پروژه 
در ســال 2020اعالم آمادگي كرده بودند، اما 
وارهارست به خاطر شيوع ويروس كرونا ناگزير 

به متوقف كردن اين پروژه شد.
هر اتفاقي كه طي هفته هاي آينده بيفتد، هرگز 
باعث نمي شــود كه اين خودرو قطعه قطعه يا 
اصطالحا اسقاط شود. اين موضوع پيش از اين، 
يك تهديد واقعي به شمار مي آمد، اما وارهارست 
توانست آن را در سال 2018 از دست مقام هاي 

دولتي نجات دهد.
او مي گويد: من اجازه نمي دهم كه چنين اتفاقي 
بيفتد. دست كم Bloodhound را به موزه اي 
مي فرستم تا همه آن را تحســين كنند و از آن 

الهام بگيرند. 

 فروش خودروي
مافوق صوت

مالك خودرو Bloodhound به خاطر مشكالت مالي ناشي از شيوع ويروس كرونا 
توانايي توسعه آن را ندارد

 چه كسي
فيلتر مي كند؟

جهان استارت آپي

مخفي كردن گياهان از ديد آفت ها
يك استارت آپ با ابداع پوششي ويژه، محيط زيست را از شر 

سموم كشاورزي نجات مي دهد

درحالي كه آفت ها مي توانند تأثير مخربي بر محصوالت كشــاورزي 
داشــته باشــند، ســموم دفع آفات نيز مي توانند صدمات بســيار 
 زيادي را بــه محيط زيســت وارد كنند. اين همان جايي اســت كه
 CropCoat وارد مي شود، زيرا نه تنها براي از بين بردن حشرات مضر، 
بلكه براي »پنهان كردن« گياهان از ديد آنها طراحي شــده است. به 
 گزارش وب ســايت نيواطلس، ماده CropCoat توسط استارت آپ

Crop Enhancement كه دفتر مركزي آن در كاليفرنيا قرار دارد، 
ساخته شــده و از تركيب اختصاصي از مواد غيرسمي شامل عصاره 
گياهان نامعلوم تشكيل شده است. اين محصول با استفاده از تجهيزات 
متداول كشاورزي با آب مخلوط شــده و سپس روي گياهان پاشيده 
 CropCoat مي شود. در عرض 12تا 24ســاعت، آب تبخير شده و
سفت مي شود و به يك روكش قابل تجزيه بيولوژيكي تبديل مي شود 
كه بيشتر ساقه ها و برگ هاي هر گياهي را پوشانده است. به گفته اين 
استارت آپ، اين پوشش اساسا گياهان را براي حشرات آفات »غيرقابل 
دسترس« مي كند. گرچه نحوه انجام چنين كاري هنوز كامال مشخص 
نيست. »دي مين هاودوك« رئيس بخش فناوري اين استارت آپ در 
مورد محصول ويژه خود مي گويد: »ما مي دانيم كه حشــرات سطح 
گياهاني را كه پوشانده شده باشند، به عنوان منبع غذايي يا مكان هاي 
توليد مثل تشــخيص نمي دهند، اما داليل اين نشناختن احتماال از 
گونه اي به گونه ديگر متفاوت اســت.« نكته بسيار مهم اين است كه 
اگر گياهان روكش دار باشند، به گفته كارشناسان، آنها همچنان قادر 
به انجام عمل فتوســنتز خواهند بود. در عين حال، بســته به عوامل 
مختلف محيطي مانند آب و هوا، طبق گزارش ها، يك پوشش تنها تا 
6هفته مي تواند از محصوالت محافظت كند. عالوه بر اين، از آنجا كه 
برخي از تكه هاي برگ هاي آنها به احتمال فراوان بدون پوشش باقي 
مي مانند، گياهان اين شــانس را دارند كه همچنــان از طريق منافذ 
ريز روزنه در آن برگ ها به مبادله اكســيژن و دي اكسيد كربن ادامه 
 دهند. در آزمايش هايي كه تاكنون انجام شده، مشخص شده است كه
CropCoat براي گياهان، مردم، حيوانات و مهم تر از همه حشــرات 
مفيدي مانند زنبورهاي عســل سمي نيســت. به نظر مي رسد كه اين 
محصول از نظر قيمت با آفت كش هاي موجود قابل مقايسه است و آنطور 

كه گفته شده، از سال آينده به صورت تجاري در دسترس خواهد بود.

عمادالدين قاسمي پناه
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خبرها حكايت از وارد شدن نخستين محموله واكسن 
ضدكرونا به ايران در روز های آينده دارد؛ البته زمان 
دقيق آن مشخص نيست. رئيس جمهوري چند روز 
پيش بهمن ماه و وزارت بهداشت نيز روزهاي آينده را 
به عنوان زمان ورود اين محموله اعالم كردند. سؤال 
اما اينجاست كه قرار است كدام يك از واكسن هاي 
توليد شده وارد كشور شود؟ تاكنون جز مينو محرز 
كه مسئول ارزيابي واكسن ايراني كروناست، مسئول 
ديگري به طور دقيق درباره منبع واكســن كروناي 
وارداتي سخني به ميان نياورده اســت. تنها او بود 
كه 2روز پيش اعالم كرد اين واكسن از كشور سوئد 
وارد مي شــود؛ بدون اينكه نام شركت سازنده آن را 
فاش كند. پيش از اين، واكسن هاي چيني هم جزو 
گزينه ها بودند، اما بايد منتظر ورود نخستين محموله 
ماند تا مشــخص شود كدام واكســن، در دسترس 
قرار خواهد گرفت. حاال در اين گــزارش، جزئيات 
واكســن هاي توليد شــده ضد كرونا و گزينه هاي 

پيش روي ايران بررسي شده است.

واكسن هاي چيني
چين تاكنون چندين مدل واكسن ضدكرونا توليد 
كرده كه يكي از آنها ســينوواك اســت. واكســن 
ســينوواك توليدي شــركت »زيســت- داروي« 
سينوواك در پكن است. اين واكسن برپايه عملكرد 
ويروس مرده در بدن طراحي شده؛ يعني با تزريق آن، 
ويروس وارد بدن شده و سيستم ايمني براي مقابله 
با آن پادتن توليد مي كند. سازندگان واكسن تأكيد 
كرده اند كه تزريق سينوواك، باعث ايجاد بيماري در 
بدن نمي شــود و تنها بدن را به ساخت پادتن وادار 
مي كند. سازمان بهداشــت جهاني)WHO( زماني 
واكســني را تأييد مي كند كه اثربخشي آن حداقل 
50درصد باشد. در ارتباط با واكسن سينوواك اين 
عدد كمي بيشتر يعني 50.4درصد اعالم شده است. 
يكي از ويژگي هاي ســينوواك، امكان نگهداري آن 
در درماي 2تا 8درجه ســانتي گراد اســت كه اين 
ويژگي، نگهداري و انتقال آن به كشورهاي ديگر را 

آسان مي كند.
يكي از مواردي كه قطعا براي خريد و تزريق واكسن 
مورد توجه كشورهاست، هزينه تمام شده آن براي 
تزريق واكسن به شهروندان اســت. قيمت تزريق 
واكســن در شــهر »يي وو« چين برابر با 400يوان 
)45پونــد/ 60دالر( بوده اســت. به گفته شــركت 
دولتي بيوفارما در اندونزي، قيمت سينوواك حدود 

200هزار روپيه )13.60دالر/10پوند( بوده است.
در كنار واكسن ســينوواك، يك شــركت دولتي 
چيني هم در حال ســاختن 2نوع واكسن است كه 
يكي از آنها، »سينوفارم« اســت. اين واكسن ها نيز 
مشابه سينوواك، واكســن غيرفعال هستند. حدود 
4هفته پيش اعالم شــد كه نتيجه فاز سوم تزريق 
اين واكسن، موفقيت 79درصدي را نشان مي دهد، 
اما به گفته مسئوالن بهداشت امارات متحده عربي، 
كارايي مرحله ســوم تزريق اين واكسن، 86درصد 
بوده است. البته اين واكسن پيش از اين، به نزديك 
يك ميليون نفر داوطلب چيني به شكل اضطراري 
تزريق شده بود. به غير از ســينوواك و سينوفارم، 
2واكسن چيني ديگر هم درحال گذراندن مراحل 
آزمايشي خود هستند؛ يكي از آنها واكسن »كانيسنو 
بيولوژيكس« اســت كه هم اكنون فاز سوم آزمايش 
باليني آن در عربستان ســعودي درحال اجراست و 
واكسن ديگر »آنو ژينفي النگكوم« است. اين واكسن 
از پااليش بخشي از ويروس به دست آمده كه پس از 
ورود به بدن، سيستم ايمني را براي توليد پادتن فعال 
مي كند. اين واكسن هم درحال گذراندن مرحله سوم 

آزمايش باليني خود است.

خريداران واكســن هاي چيني كدام كشورها 
هستند؟

تاكنون چند كشور آســيايي مثل سنگاپور، مالزي 
و فيليپين طالب واكسن سينوواك چيني هستند. 
در كشــور اندونزي هم از ژانويــه 2021ميالدي، 
واكسيناسيون فراگير با اين واكسن آغاز شده است. 
كشــور تركيه نيز براي واكسيناسيون اضطراري از 
سينوواك اســتفاده كرده است. عالوه براين، به نظر 
مي رسد قراردادهايي هم با برزيل و شيلي براي ارسال 
واكسن امضا شده است. امارات متحده عربي و بحرين 
نيز از سينوواك براي واكسيناسيون استفاده كرده اند، 
اما كشور اوكراين اعالم كرده كه اگر كارايي واكسن 

هم اكنــون نزديــك به 10واكســن در كشــورهاي مختلــف دنيا 
توليد شــده و تعــداد بيشــتري هــم در مرحلــه آزمايــش قرار 
دارنــد. ايــران امــا 2گزينــه اصلــي بــراي واردات واكســن دارد

آخريــن جزئيــات از شــروع واكسيناســيون كرونــا در جهــان
بايون تك آلمان نخستين شــركت هاي داروسازي 
در جهان بودند كه روز دوشنبه 9 نوامبر )19 آبان( 
از توليد آن خبر دادند. ديگر واكسن آمريكايي توليد 
شده مدرنا نام دارد كه اثرگذاري آن بيش از 90درصد 
اعالم شده است. اواخر دي ماه، مقام معظم رهبري، 
واردات واكسن هاي انگليسي و آمريكايي را ممنوع 

اعالم كردند.

واكسن هندي
در ميان تمام كشــورها، هند اوايل نخســتين ماه 
ميالدي، مجوز استفاده اضطراري از واكسن توليدي 
كشــورش را گرفت. واكســن شــركت داروسازي 
»آسترازنكا« كه با همكاري دانشمندان در دانشگاه 
آكســفورد توليد شده يكي از واكســن هايي است 
كه مجوز اســتفاده از آن در هند صادر شده است. 
دومين واكســني كه در هند مجوز گرفته ساخت 
شركت هندي »بهارات بيوتك« است. نارندرا مودي، 
نخســت وزير هند صدور مجوز اســتفاده از اين دو 
واكســن را »نقطه عطفي« در مبارزه كشــورش با 
همه گيــري بيماري »كوويــدـ 19« توصيف كرد. 
هند با جمعيت يك ميليــارد و 300 ميليون نفري 
خود دومين كشــور جهان از نظر شمار مبتاليان به 
ويروس كروناست. در اين كشور واكسيناسيون با هر 

دو واكسن شروع شده است.

واكسن تركيه
تركيه براي ســاخت و توليد واكسن دست به دامن 
همكاري هاي بين المللي شده است. بنابر گفته هاي 
مقامات اين كشور در ماه هاي گذشته، ظرفيت توليد 
واكسن در اين كشور وجود نداشــته است و حتي 
اگر بتوانند به واكسن برســند، نمي توانند پيش از 
ديگر كشورها آن را به توليد انبوه برسانند. بر همين 
اساس عضو كميته مقابله با ويروس كرونا در وزارت 
بهداشت تركيه در ماه آوريل اعالم كرد كه تالش هاي 
زيادي براي ساخت واكسن انجام شــده است، اما 
تركيه توانايي توليد مقادير زياد واكســن را ندارد. 
بعدها نخست وزير مالزي اعالم كرد كه اين كشور، 
آماده همكاري با تركيه براي توليد واكســن است. 
اوايل ژانويه هم وزير بهداشــت تركيه اعالم كرد كه 
اين كشور و روسيه، در زمينه ساخت واكسن توافق 
كرده اند و آزمايش هاي باليني با همكاري مشترك 
اين دو كشور انجام مي شود. اما تركيه حدود يك ماه 
است كه واكسيناسيون را با اولويت كادر درمان و با 
استفاده از واكسن سينواك چيني شروع كرده است.

واكسن سوئدي
»آســترازنكا« يكي از واكســن هايي است كه به 
ادعاي سازندگان آن و شــواهد ناشي از تزريق به 
داوطلبان، كمترين عارضه و بيشترين پاسخگويي 
را داشــته و از همه مهم تر اينكه امكان نگهداري 
و ارسال آن ســهل تر از ديگر انواع واكسن هاست. 
واكســن آســترازنكا برپايه ويروس ضعيف شده 
سرماخوردگي عادي )موسوم به آدنوويروس( كه 
از بدن شامپانزه به دست آمد، ساخته شده است. 
اين واكسن توليد كشور سوئد با همكاري دانشگاه 
آكسفورد است. البته توليد انبوه آن به بزرگ ترين 
كارخانه واكسن ســازي  هند واگذار شــده است. 
واكسن آكسفورد- آسترازنكا در تاريخ 30دسامبر 
2020ميالدي رونمايي شد و درست 5روز بعد از 
آن، يعني چهارم ژانويه 2021ميالدي، نخستين 
دوزهاي اين واكسن در خون داوطلبان به گردش 
درآمد. در روز شروع واكسيناسيون در6 بيمارستان 
مرجع - در شهرهاي آكسفورد، لندن، ساسكس، 
النگشاير و وارويكشاير – 530هزار دوز واكسن به 
داوطلبان تزريق شد. قرار بود واكسن آكسفورد- 
آسترازنكا تا پايان ماه مارس 2021ميالدي يعني 
اوايــل فرورديــن 1400، به 27كشــور اتحاديه 
اروپا، 80ميليون دوز واكســن كرونا ارائه كند. اما 
يك مقام ارشد اين شركت اعالم كرد كه به دليل 
مشكالت موجود، تنها قادر به ارسال 31ميليون 
دوز واكسن به اتحاديه اروپا در 3ماهه نخست سال 
2021ميالدي خواهد بود. واكسن »آسترازنكا« 
هم اكنون در هند و انگلستان به كار مي رود. عالوه 
بر اين، واكسن ها، هم اكنون در كشورهاي استراليا، 
فرانســه، كره جنوبي، كوبا و... هم واكســن هاي 
ديگري ضد كرونا در جريان آزمايش هاي مختلف 

قرار دارند.

ســينوواك كمتر از 70درصد باشد، مبلغ پرداخت 
شده براي خريد 1.9ميليون دوز واكسن را از چين 

طلب خواهد كرد.

واكسن روسي
روسيه در روز بيســتم نوامبر )30 آبان( از آغاز توليد 
انبوه دومين واكسن كرونا به نام »اپي واك كرونا« در 
اين كشــور خبر داد. مقام هاي مسكو پيش از اين نيز 

ساخت واكسن اول كرونا به نام »اسپوتنيك« را اعالم 
كرده و گفته بودند كه تزريق اين واكسن در سال آينده 
ميالدي آغاز مي شود. روسيه مي گويد دانشمندان اين 
كشور سومين واكســن كرونا را هم كه نياز به تزريق 
ندارد و استنشــاقي اســت به تازگي توليد كرده اند. 
واكسن روسي هنوز به طور رســمي جزو گزينه هاي 
ايران براي واردات نيست. تاكنون كشورهاي فلسطين، 
مجارستان و آرژانتين واكسن اسپوتنيك را خريداري 

كرده و واكسيناسيون با اين واكسن در آرژانتين شروع 
شده است. روز گذشته از وزارت امور خارجه خبر رسيد 
كه واكسن روسی اسپوتنيك وی در ايران تاييد ثبت 
شده است. مقامات ايران اعالم كرده اند كه احتماال به 

زودی بتوان اين واكسن را خريد.

واكسن هاي آمريكايي و آلماني
شــركت آمريكايي فايزر با مشــاركت داروسازي 

 کدام واکسن در کدام 
 مهتاب خسروشاهيکشور تزریق می شود؟

خبرنگار

درصد واکسیناسیون شدگان جدید از کل جمعیت در هفته 
هفت روز گذشتهاز ابتداکشور

4 هفته % 6/1% 3/9امارات متحده عربی
3 ماه% 3/7% 1/4انگلستان

4 ماه% 2/5% 0/8بحرین
6 ماه% 1/9% 1آمریکا
6 ماه% 1/9% 1/1مالت

9 ماه% 1/2% 0/5سوییس
9 ماه% 1/2% 0/6رومانی
11 ماه% 1% 0/6پرتغال
11 ماه% 1% 0/8ایرلند

13 ماه% 0/9% 0/4فرانسه
15 ماه% 0/7% 0/5اتریش

16 ماه% 0/7% 0/5چک
16 ماه% 0/7% 0/6اسپانیا
16 ماه% 0/7% 0/4یونان

17 ماه% 0/7% 0/4اسلواکی
17 ماه% 0/7% 0/5سوئد
17 ماه% 0/7% 0/4کانادا
18 ماه% 0/6%1ترکیه

18 ماه% 0/6% 0/3لوکزامبرگ
19 ماه% 0/6% 0/5استونی
20 ماه% 0/6% 0/4بلژیک

20 ماه% 0/6% 0/4کرواسی
23 ماه% 0/5% 0/4لهستان

23 ماه% 0/5% 0/4نروژ
23 ماه% 0/4% 0/4آلمان

ســخنگوي وزارت بهداشــت از احتمــال بازگشــت 
محدوديت ها به شهرهاي زرد خبر داد و گفت كه رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي در 4استان سيستان و بلوچستان، 
خوزستان، كردستان و مازندران كاهش پيدا كرده است. 
سيما الري به ايســنا گفت: بحث هايي در زمينه تعميم 
محدوديت هاي وضعيت قرمز و نارنجي به وضعيت زرد 
نيز مطرح شده و بايد در كميته امنيتي و اجتماعي ستاد 
ملي مقابله با كرونا مطرح شود و ســپس در ستاد ملي 
مورد تصويب قرار گيرد. براســاس اعالم او، بنا بر آخرين 
بررسي هاي انجام شــده تا اول بهمن ســال99، ميزان 
رعايت پروتكل هاي بهداشتي در كشور به 83.88درصد 
رسيده اســت. اين ميزان تقريبا بيشترين ميزان رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي از ابتداي ســال تاكنون به شمار 
مي رود. به گفته الري، بيشتر استان ها در محدوده رعايت 
مناسب پروتكل هاي بهداشــتي قرار دارند و فقط ميزان 
رعايت پروتكل هاي بهداشــتي در 4استان سيستان و 
بلوچستان، خوزستان، كردستان و مازندران در محدوده 

72 تا 75درصد قرار دارد.

دفاتر پيشــخوان دولت و جايگاه هاي سوخت؛ 
خطرناك ترين هاي كرونا

به گفته سيما الری، پايين ترين ميزان رعايت پروتكل ها، 
به دفاتر پيشــخوان دولت مربوط مي شود. اين مسئول 
در وزارت بهداشــت، جايگاه هاي سوخت را هم از اماكن 
پرخطر ابتال به كرونا اعالم كرد؛ با اين توضيح كه: »پمپ 
بنزين ها و ايستگاه هاي CNG از اماكن پرخطر ابتال به 
كوويد-19 هستند و لزوم رعايت نكات بهداشتي در اين 
اماكن از اهميت ويژه ای برخوردار است. بنابراين در مراجعه 
به جايگاه ســوخت باك خودروي خود را به طور كامل 
پركنيد تا كمتر مجبور به مراجعه به اين مراكز شويد.« 
الری توصيه می كند افراد قبل از مراجعه به جايگاه هاي 
سوخت با خودشان دستكش يك بار مصرف همراه داشته 
باشند و كارت سوخت خود را به دقت و بدون تماس دست 
وارد محل كارتخوان كرده و با دست داراي دستكش رمز 
خود را وارد كنند. از تماس مستقيم دست با نازل دستگاه 
سوخت و از پرداخت وجه نقد خودداري كنند.  او ادامه داد: 
»تا حد امكان كارت بانكي را خودتان در دستگاه بكشيد و 
از اپراتور بخواهيد رمز را وارد كند و يا خودتان با دستكش 
رمز كارت بانكي را وارد كنيد. ضروري است در طول مدت 
حضور در پمپ بنزين از تماس دست با چشم، بيني و دهان 
خودداري كنيد. در پايان فرايند سوخت گيري دستكش 
را به شكلي از دست خارج كنيد كه هيچ نقطه اي از بدنتان 
با قسمت بيروني آن در تماس نباشــد و دستكش را در 
سطل زباله بيندازيد. در نخستين فرصت ممكن پس از 
اتمام سوخت گيري، كارت سوخت و كارت بانكي خود را 
ضد عفوني كرده و نسبت به شستن و يا ضد عفوني كردن 
دست ها اقدام كنيد.« اين مســئول در وزارت بهداشت 
درباره وضعيت سفرهاي بين استاني هم گفت: »بر اساس 
اعالم وزارت راه و شهرســازي، متوسط تردد روزانه بين 
استاني از 23دي تا دوم بهمن ماه تا 7درصد به نسبت مدت 

مشابه سال گذشته افزايش يافته است.« 

آخرين خبرها از واكسن ايراني 
كرونا 

فاز دوم تست انساني واكسن ايراني كرونا شركت كوو 
ايران بركت در چند هفته آينده آغاز مي شــود. اين را 
رئيس ســتاد اجرايي فرمان امام اعالم كرد و گفت كه 
واكسن در بهار1400 به دست مردم مي رسد. به گفته 
محمد مخبر، تا اين لحظه همه آزمايش هاي واكســن 
ايراني كرونا به ايمن ترين و بهترين وجه جواب داده و 
تا آخر سال نزديك به 2 تا 3ميليون دوز واكسن توليد 
خواهد شد. او ادامه داد: »بايد پروتكل هاي تست هاي 
واكسن ها انجام شــود تا در اختيار مردم قرار گيرد اما 
به نظر مي رسد تا يكي دوماه اول ســال آينده بتوانيم 
واكسن را در اختيار مردم قرار دهيم.« براساس اعالم او، 
فاز اول تست باليني تقريبا رو به اتمام است، ظرف دو سه 
هفته آينده تزريق به تمام 56نفر داوطلب انجام می شود 

تا فاز بعدي آغاز شود.

 خطر بيخ گوش 4استان
خبر کوتاه
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اعتبار و افتخاري كه
 به درستي تقسيم نشد

چرا پالين كيل معتقد بود در» همشهري كين« 
حق به حقدار نرسيده؟ 

پالين كيل- زني ريزه ميزه 
كه برخي از بزرگان سينما را 
با نقدهاي منفي اش به ستوه 
آورده بود ـ مقاله معروفي دارد با عنوان »برآمدن كين« كه در آن مي كوشد 
نشان دهد همه اعتبار »همشــهري كين« نبايد ازآن اورسن ولز باشد. 
كيل مخالف سرسخت »تئوري مؤلف« و شارح آن در آمريكا، يعني اندرو 
ساريس بود. ساريس اعتقاد داشت 3عامل در فيلم هاي يك كارگردان 
مؤلف قابل بازشناسي است: 1- شايستگي فني كارگردان؛ 2- شخصيت 
قابل تشخيص وي؛ 3- مفهوم دروني فيلم كه از كشاكش ميان شخصيت 
كارگردان و دستمايه او برمي خيزد. كيل همه اينها را ريشخند مي كرد و هر 
سه اين موارد را به تفكيك به نقد كشيد و درستي نظرات ساريس را زير 
سؤال برد. حمله به همشهري كين- به عنوان فيلمي كه ستايش هاي بي حد 
و حصري نثار نبوغ كارگردانش شده و از مظاهر فيلم متعلق به كارگردان 
به شمار مي رود ـ مي توانست سنگ محك خوبي براي اثبات حقانيت كيل 
باشد. البته، كيل در اهميت و برجستگي خود فيلم شكي نداشت؛ شروع 
مقاله بلند او درباره همشهري كين چنين است: »همشهري كين شايد تنها 
فيلم ناطق آمريكايي است كه امروز ]يعني در سال1971، هنگام انتشار 
مقاله[ به تازگي روزي است كه اكران شد؛ حتي چه بسا تازه تر«. مقاله كيل 
منبع جك فينچر، پدر ديويد فينچر، در نگارش فيلمنامه »منك« بوده  
است. به همين دليل بي مناسبت نديديم كه در اين پرونده به مقاله معروف 
كيل هم بپردازيم كه بعد سال ها، به لطف فيلم فينچر، دوباره مورد ارجاع 
قرار گرفته است. هاليس آلپرت از نشريه »ساتوردي ريويو«، در سال1971، 
مصاحبه اي با كيل داشته كه در بخشي از مطلبش به مقاله او هم پرداخته 

است. مطلبي كه در ادامه مي آيد ترجمه اين بخش از نوشته آلپرت است.

  بخش هايي از مقاله »برآمدن كين« ]نوشــته پالين كيل[ با تقليل نقش 
ولز در نگارش فيلمنامه ]همشهري كين[، در محافل سينمايي غوغايي پديد 
آورد. كيل روشــن كرد كه ولز نه تنها فيلمنامه را ننوشت، حتي به ايده آن هم 
فكر نكرده بود. او از منشي اي كه در همه جا حضور داشت و هر پيش  نويسي از 
فيلمنامه را تايپ مي كرد نقل مي كند: »ولز يك خط از نسخه نهايي فيلمنامه 
همشهري كين را ننوشت )يا ديكته نكرد(«. ولز، به درستي يا به غلط، يك جايزه 
آكادمي برده و آن هم براي همكاري اش در نوشتن اين فيلم مشهور بوده است. 
كيل اضافه مي كند:»تحت قوانين فعلي انجمن )براي درج نام فيلمنامه نويس 
در تيتراژ(، نام ولز احتماال نبايد در تيتراژ مي آمد«. اما كيل فراتر مي رود. او حتي 
»ســبك« پر فيس و افاده فيلم را كه كارگردانان و منتقدان طرفدار فيلم را در 
همه جا بسيار تحت تأثير قرار داده است، نه به ولز كه به فيلمبردار او، گرگ توالند، 
نسبت مي دهد. وقتي داشتم با كيل حرف مي زدم، او بي خبر تعدادي عكس به 
من نشان داد و پرسيد فكر مي كنم مال چه فيلمي هستند. به نظر مي آمد انگار 
مال همشهري كين هســتند، اما آنها براي فيلمي قديمي تر، »عشق ديوانه« 

]كارل فروند، 1935[، بودند كه گرگ توالند عكاسي كرده بود.
بنابراين، در اينجا، شواهد محكمي براي آنچه وجود داشت كه مدتي طوالني 

شك افراد زيادي را برانگيخته بود: 
نه همكاري در نوشــتن فيلمنامه و 
نه افتخار و اعتبار، مثل اغلب اوقات، 
در دنياي فيلم به درســتي تقسيم 
نشــده اســت. و اين صرفا قضيه اي 
درباره تكبر شــخصي نيست. وقتي 
استعدادها از شناخت عادالنه محروم 
مي شــوند، به تماشــاگران خيانت 
مي شــود؛ زيرا فرصت ادامه كار در 

سينما اغلب به اين شناخته شدن بستگي دارد. كارگردانان، با كمك و همدستي 
تاريخ نگاران ســينما و منتقدان و به لطف تبليغات خودشــان، خودشــان را 
به عنوان نيروي خالقه بنيادين در فيلمسازي مؤكد كرده اند. البته، گاهي اين 
درست است. اما از طرف ديگر، اگر كسي ديدگاه كارگردان مؤلف را اتخاذ كند، 
به راحتي مي تواند تصور كند بقيه كساني كه در كار فيلم سهيم اند- نويسندگان، 
تكنســين ها، بازيگران، تهيه كنندگان- صرفاً آدم  ماشــيني هايي هستند كه 
كارگردان از طريق آنها خودش را بيان مي كند. چند كارگردان معاصر، با بدفهمي 
اندرو ساريس، شاد و شنگول از نظريات او جانبداري مي كنند، درحالي كه اين 
نظريات به سختي در مورد آنها صدق مي كند )نظريه ساريس، عمدتا، معطوف 

روشي واحد براي تماشاي فيلم هاي دهه هاي30 و 40است(.
با وجود اين، خانم كيل عصباني تر از آن اســت كه اعتبار زيــادي به ولز براي 
همشهري كين بدهد. كيل مي  گويد:»ولز كليد بود. كاتاليزور بود. او اين را ممكن 
ساخت كه به تعداد زيادي از استعدادهاي ناكام هاليوود بهترين فرصت شان داده 
شود. همانطور كه فيلمنامه َمنكه ويتس شــگفت انگيز بود، اين فيلم در دست 
كارگرداني ديگر فيلمي عادي مي شد... و مطمئنا، با بازيگر ديگري در نقش كين 
باز همين اتفاق مي افتاد. اما اين درست نيست كه فكر كنيم ولز همه را خودش 

انجام داده است. سايرين هم به او كمك كرده اند«.
تحقيق خانم كيل، كه گاه متوقف مي شــد و دوباره به جريان مي افتاد، نزديك 
2سال طول كشيد. كيل مي گويد:»من با هر كسي كه فكر مي كردم مي تواند 
كمكم كند حرف زدم. اما درباره اينكه با چه كسي مصاحبه كنم بسيار سختگير 
بودم. اصوال در برابر كساني كه احساس مي كردم ممكن است درگيري عاطفي 
زيادي با قضيه داشته باشند حالت تدافعي داشتم«. براي مثال، كيل با جوزف ال. 
منكه ويتس - برادر جوان تر هرمان- صحبت نكرد. مهم ترين سرنخ از سام زوالتو 
آمد كه وقتي هرمان منكه ويتس  در ميانه دهه20 در »تايمز« كار مي كرد، او 
هم در آنجا بود. كيل مي گويد: »من كمك زيادي از خانم ريتا الكساندر گرفتم؛ 
منشي اي كه منكه ويتس  به او ديكته مي كرد و فيلمنامه را از اول تا آخر تايپ 
كرده بود. اين يكي از آن اتفاقات جالب بود. مشخص شد كه او فقط چهار بلوك 

آن طرف تر از من زندگي مي كند«. 
كسي كه كيل با او تماس نگرفت خود ولز بود. كيل مي گويد:»او در طول سال ها 
درباره كين حرف زده است. اينجا ]در آمريكا[ و در انگلستان و من احساس كردم 
چيزي براي صحبت با او وجود ندارد. مي دانم كه او چه چيزي براي گفتن دارد«. 

يادداشت يك

ديويد فينچر در »منك« تصوير رؤيايي عصر طاليي هاليوود را به چالش مي كشد

آقای نويسنده كهنه كار است

فينچر عليه رسانه، از دنده چپ 
نگاهي به فيلم بازي

فيلم »بازي« ســاخته ديويد فينچر در ظاهر يك اثر پرتعليق و سرشار 
از غافلگيري است. تماشــاگر فيلم همراه با شخصيت اصلي داستان كه 
تقريبا در همه صحنه ها حضــور دارد در موقعيت هاي متفاوت و عجيب 
و مبهم قرار مي گيرد و مدام غافلگير مي شــود. با اين حال پشــت اين 
پوسته معمولي فيلمي معمايي، فينچر براساس عمده نظريات انتقادي و 
چپ گرا عليه رسانه ها به خصوص ار نوع ديداري كه در زمان ساخت فيلم 
)1997ميالدي( چند دهه از عمر مطرح شدن آنها مي گذشت، نظام رسانه 

در دنياي سرمايه داري را به باد انتقاد مي گيرد. 

»منك« ضد اورسن ولز نيست 
گفت وگو با ديويد فينچر

وقتي ديويد فينچــر در بهار ســال2019 براي همكاري بــا نتفليكس 
به دفتر اين شــركت دعوت شــد، انتظار نداشــت كــه جلويش چك 
سفيد بگذارند. بدون شــك فيلمساز 5۸ســاله آمريكايي با وجود فراز و 
نشــيب ها ي زياد در دوره حرفه اي اش، سال هاســت نامــش را به عنوان 
يكي از كارگردان هاي برجسته و مطرح ســينماي جهان ثبت كرده و در 
كمال گرايي و وسواس در ساخت بهترين ها بي رقيب است. فضاسازي مبهم 
و تاريك، تصويربرداري هاي غيرممكن و آشكارسازي هاي تكان دهنده از 

شاخصه هاي بارز سينماي اوست. 

 آغازي براي روايت هاي
 تجربه نشده 

دوستان و همكارانش در هاليوود او را در يك عبارت خالصه مي كنند؛ »وسواسي 
كمال گرا«. دقت و برداشت هاي مكرر ديوانه وار و تعداد سرسام آور راش ها از يك 
پالن در فيلم هاي ديويد فينچر به پشت صحنه هاي رواني كننده و هذيان آور 
فيلم هاي كوبريك و وسواس معروفش تنه مي زند. شايد همه اينها براي اين است 
كه ديويد از  هشت سالگي دوربين به دست شد. تحت تأثير كار مادرش كه سال ها 
در يك مركز روان درماني پرستار بود درباره ديوانه ها خيالبافي و داستان سرايي 
مي كرد. تشنه روايت هايي بود كه مادرش از تيمارستان با خود به خانه مي آورد 

و البته تنظيم ذهني آنها هم برايش كاري سخت نبود. 
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محمدناصر احدي
روزنامه نگار

 چه اهميتي دارد كه »همشهري كين« محصول نبوغ اورسن ولز 
باشد يا نتيجه هوش و خالقيت هرمن منكه ويتس؟ اين مي تواند 
پرســش قابل انتظار و بديهي تماشاگري باشــد كه بدون هيچ 
زمينه اي به تماشاي فيلم تازه ديويد فينچر نشسته است. آيا همه 
تالش فن ساالرانه فينچر براي بازآفريني درخشان دهه هاي 30 و 
40 ميالدي و ترسيم دقيق مناســبات نظام استوديويي هاليوود، 
مي تواند با اين پرسش به باد رود؟ فكر نمي كنم الزاما اينگونه باشد. 
داشتن اطالعات و عالقه به تاريخ ســينما، قطعا تماشاي منك را 
لذت بخش تر مي كند ولي بدون اينها هم فيلم بــا انبوه نماهايي 
كه اســتادانه فيلمبرداري شده اند و شــخصيت اصلي به درستي 
طراحي شده اش كار را در مي آورد. فيلم به رخدادها و كاراكترهاي 
بسياري از هاليوود قديم اشاره مي كند و ارجاع مي دهد ولي اثري 
نيست كه داشــته هايش را از جهان خارج از متن به دست آورده 
باشد. فينچر همه  چيز را به دقت در فيلمش بازآفريني مي كند و اگر 
تماشاگري هيچ اطالعاتي درباره حواشي توليد همشهري كين و 
آدم هاي مهم هاليوود دهه هاي 30 و 40 هم نداشته باشد، مي تواند 
با منك همراه شود. اطالعات تاريخ سينمايي در خود فيلم موجود 
است و به ندرت چيزي به جهان خارج از متن حواله داده مي شود. 
نكته شايد اينجا باشد كه مخاطب عادت كرده به تريلرهاي مهيج 
و كمدي رمانتيك هاي شــيرين با توالي سريع نماها و ريتم اغلب 
پرشتاب ســينماي معاصر، شايد حوصله تماشــاي اثري سياه و 
سفيد كه زيبايي شناسي خاص خودش را دارد، نداشته باشد. در 
يك كالم شايد فيلم تازه فينچر با حوصله اين زمانه منطبق نباشد. 
منك حوصله اي را از تماشاگرش طلب مي كند درصورت فقدانش 
كاري نمي شود كرد. اين فيلم اوج هنر فينچر كارگردان است كه 
از آثار ميان مايه اي چون »شــبكه اجتماعي« فاصله گرفته است. 
در كارگرداني كمال گرا و پروسواس و توجه به جزئيات براي خلق 
گذشته، فينچر چيزي كم نگذاشته است و دستاوردهايش بيشتر از 
تمام فيلم هايي است كه در اين دو دهه ساخته است. كنت به شكل 
دلپذيري فيلمي منتقدپسند است. فيلمي براي خوره هاي فيلم و 
دوستداران تاريخ سينما كه البته در را به روي تماشاگر عادي هم 
نمي بندد. چرا و چگونه؟ پاسخش در كاراكتر منك با بهترين گري 

اولدمن اين سال هاست.
 منكه ويتس با پاي شكسته و حال خراب با يك منشي تندنويس 
كه همسرش در جنگ كشته مي شود و يك پرستار آلماني كه منك 
او و خانواده اش را ياري رسانده و نجات داده به جايي دنج )وياليي 
در ويكتوريل كاليفرنيا( آمده تا براي اورسن ولز همشهري كين را 
بنويسد. فينچر فرايند نوشــتن فيلمنامه را با رفت و برگشت هاي 
متعدد زماني روايت مي كند. فيلم پر از فلش بك است و به شكل 
ماهرانه اي ميان گذشته و حال در حركت است تا زندگي و زمانه 
هرمن منكه ويتس را روايت كند. تصوير هاليوود دهه 30 در منك، 
تصوير رؤيايي و دوست داشتني اي كه معموال ارائه مي شود نيست. 
فينچر نظام استوديويي را سيستمي بي رحم نشان مي دهد كه هم 
در اســتثمار كاركنانش ترديد به خود راه نمي دهد و هم گرايش 
دســت راســتي آدم هاي بانفوذ هاليوود را با نمايش رخدادهاي 
انتخابات 1934، كاليفرنيا نقد مي كند. جايي كه كمپاني مترو با 
ساخت و پخش مستند هاي جعلي به تخريب آپتن سينكلر چپ گرا 
مي پردازد و در نهايت هم نمي گذارد او رأي بياورد. منكه ويتس در 
اين ماجرا منتقد اروينگ تالبرگ اســت و مقابلش هم مي ايستد. 
پيداست كه دعواهاي سياسي فيلم براي فينچر فقط روايت گذشته 
نيست و اين نقل حال هم هست. فيلم هاي كوتاه مترو كه واقعيت 
را به نفع نامزد جمهوريخواهان مخدوش مي كردند تداعي كننده 

فيك نيوزهايي اند كه در پيروزي دونالد ترامپ نقش آفريني كرد.
 فينچر با تمركز بر شخصيت هرمن منكه ويتس، نشانمان مي دهد 
كه او چگونه با الهام از رخدادهاي واقعي به فيلمنامه همشهري كين 
سر و شكل مي دهد. مهم ترينش ويليام رندالف هرست غول رسانه اي 
است كه شخصيت كين يادآور اوست. آنچه فينچر نشانمان مي دهد 
از اين موضوع حكايت دارد كه نقش و سهم منكه ويتس در آفرينش 
همشهري كين زير سايه اورسن ولز كمتر ديده شده است. اين موضوعي 
است كه در بيشتر نقدهاي منتشر شده بر منك به آن پرداخته شده 
است. فيلم خيلي به اختالفات منكه ويتس و ولز نمي پردازد. فينچر 
آنقدر هوشمند هست كه به ولز حمله نكند ولي پيداست كه با احترام 
به نبوغ ولز به منكه ويتس ســمپاتي دارد. اينكه اعتبار همشــهري 
كين كال متعلق به نويســنده و نه تهيه كننده، كارگردان و بازيگرش 
است از دل مقاله تند و تيز پالين كيل بيرون آمده و با وجود جذابيت 
ژورناليستي اش در گذر زمان ســنديتش زير سؤال رفته است. مقاله 
كيل بيشتر از اينكه عليه اورسن ولز باشد عليه اندرو ساريس و سلسله 

مقاالتش درباره نگره مولف بود. بخشــيدن اعتبار همشهري كين به 
هرمن منكه ويتس بيشتر از حرص ساريس بود تا ولز. در فيلم فينچر 
ماجراي نوشته شدن همشــهري كين را ما از زاويه ديد منكه ويتس 
مي بينيم و با وجود تالش فيلمساز براي اينكه ناظر بي طرف اين دعوا 
باشد در نهايت قرار است ما در كنار نويسنده قرار بگيريم نه كارگردان. 
جمله مشهور منكه ويتس پس از بردن جايزه اسكار هم با همين نيت 
از انتهاي فيلم سردرآورده است؛ »خيلي خوشحالم كه اين جايزه را در 
غياب آقاي ولز دريافت مي كنم. همانطور كه فيلمنامه در غياب آقاي 
ولز نوشته شد.« با توجه به اينكه همشهري كين تنها اسكار فيلمنامه را 
برد و ولز آن را به صورت مشترك با منكه ويتس دريافت كرد، اين اسكار 
بيشتر حكم موفقيت فيلمنامه نويس كهنه كار را داشت تا نابغه جواني 

كه دستش از اسكار فيلم و كارگرداني كوتاه ماند.
منكه ويتس شخصيت محوري فيلم فينچر است و همه  چيز حول 
محور او معنا مي يابد. وقتي قرار اســت با او همذات پنداري كنيم 
طبيعي است كه در اختالفش با ولز هم به لحاظ حسي و با توجه به 
آنچه فينچر روايت كرده سمت او بايستيم. البته تأييد منكه ويتس، 

الزاما به معناي انكار ولز نيست.
 تعدد شخصيت ها كه مابازاي واقعي هم دارند، شيوه روايي فيلم و 
رفت و برگشت مداوم ميان گذشته و حال، تغزل خاطره، ديالوگ هاي 
فراوان و بحث هايي درباره سياست و سينما، در نهايت قرار است ما 
را به نويسنده اي نزديك كند كه سال ها در هاليوود فيلمنامه نوشت 
)و خيلي وقت ها بدون ذكر نام در تيتــراژ(، فيلمنامه هاي ديگران 
را بازنويســي كرد، ديالوگ ها را موقع فيلمبرداري جال داد و در دل 
سيســتمي كه خون به جگرش كرده بود كار كرد. فيلمنامه نويس 
كهنه كاري كه از سفارش ولز بيشترين بهره را گرفت و مهم ترين متن 
زندگي اش را نوشت. در شهرت تاريخي همشهري كين كه تا همين 
چند سال پيش لقب بهترين فيلم تاريخ سينما را در اختيار داشت 
)و در آخرين رأي گيري سايت اند ساند جاي خود را به »سرگيجه« 
هيچكاك داد( تقريبا همه اعتبار به ولز رسيده است. حاال فيلم فينچر 
نقش منكه ويتس را يادآوري مي كند. آن هم با شيوه اي سبك پردازانه 
و اجرايي شكوهمند كه ربطي به بازآفريني هاي معمول هاليوود از 
گذشته رؤيايي ندارد. فينچر نه تسليم روايت مسلط هاليوود شده و 
نه در برابر كوچه فرعي هايي كه در مسير روايت سر راهش سبز شده 
از پرسه زني هراس به دلش راه داده اســت. منك با اعتمادبه نفس 
و جاه طلبي كامل ساخته شده اســت. بهترين فينچري كه در اين 

سال ها ديده ايم.

منكه ويتس 
شخصيت محوري 
فيلم فينچر است 

و همه  چيز حول 
محور او معنا مي يابد. 
وقتي قرار است با او 

همذات پنداري كنيم 
طبيعي است كه در 
اختالفش با ولز هم 
به لحاظ حسي و با 

توجه به آنچه فينچر 
روايت كرده سمت او 
بايستيم. البته تأييد 

منكه ويتس، الزاما 
به معناي انكار ولز 

نيست

سعيد مروتي
روزنامه نگار

فیلم منك

و دیویدفینچر

این شماره

شناسنامه 
كارگردان: ديويد فينچر

   نويسنده فيلمنامه: جك فينچر
  مدير فيلمبرداري: اريك مسر شميت 

  تدوين: كرك بكستر
  موسيقي: ترنت رزنر و اتيكس راس 

  طراح صحنه: يان پاسكال 
  طراح لباس: تريش سامرويل

  بازيگران: گــري اولدمن )هرمن منكه ويتس(، 
آماندا سيفريد )مارين ديويس(، لي لي كالينز )ريتا 
الكساندر(، تاپنس ميدلتن )سارا منكه ويتس(، 
جوزف كراس )چارلز لدرر(، تام برك )اورسن ولز(، 
چارلز كراس )ويليام رندالف هرســت(، آرليس 
هــاوارد )لوييس ب. مير(، تــام پلفري )جوزف 

ال.منكه ويتس(، ســم تروتن )جان هاوسمن(، 
توبي لئونارد مور )ديويداُســلزنيك(، فرديناند 

كينگزلي )اروينگ تالبرگ( و...
  تهيه كنندگان: ســيين شــفين، اريك راث، 

داگالس اربنسكي 
 پخش: نت فليكس

 محصول 2۰2۰ آمريكا. 131دقيقه
ســال194۰ فيلمنامه نويس هرمــان جي منكه 
ويتس معروف به »منك« كــه در تصادف دچار 
ســانحه شــده با پايي گچ گرفته در ويكتوريل 
كاليفرنيا در حال نوشتن فيلمنامه اي براي اورسن 
ولز است. )فيلمنامه اي به نام »همشهري كين« 
كه بعدها منك و ولز به خاطر آن جايزه اســكار 
دريافت مي كنند( ريتا الكســاندرا آنچه منك 

بر زبان مي آورد را تايپ و ويراســتاري مي كند. 
زمان به عقب برمي گردد و ما شاهد سرگذشت و 
احساسات سرچشمه گرفته منك در زمان حال 
هستيم، از نخستين برخوردش با ماريون ديويس 
و اختالف ناپوشيده با معشوقه او ويليام راندولف 
هرســت كه روزنامه نگاري تأثير گذار و در عين 
حال قدرت طلب است.هرســت درصدد است با 
فرانك مريام فرماندار وقت كاليفرنيا حرفه خود 
را گسترش دهد و رســانه را به دست بگيرد. او 
مدام منك را مورد آزار كالمي خود قرار مي دهد 
و داستان هايش را بي اهميت مي خواند. دستيار 
منك در طول نوشتن داســتان متوجه شباهت 
ارتباط بين نقش هاي فيلمنامه و شخصيت هاي 

واقعي پيرامون منك مي شود و …
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ناهيد پيشور
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علي عمادي
روزنامه نگار

مهرنوش سلماسي
روزنامه نگار

فیلم منك

و دیویدفینچر

این شماره

چطور شد كه پدرتان به فكر نوشتن فيلمنامه منك 
افتاد؟

پدرم براي نشــريات مختلفي مطلب مي نوشت: سايكالوژي تودي، 
اسپورتز ايلستريتد و ريدرز دايجست. يك رمان هم در دهه50 يا 60 
نوشته بود كه بالفاصله بعد از اتمامش، آن را سوزاند. بعد از آن چند 
سناريو در دهه70 نوشت. اما پس از بازنشستگي مدام فكرش مشغول 
بود و به نظر مي رسيد كه دنبال يك چالش بزرگ است. يك روز به من 
گفت: »دارم به نوشتن يك فيلمنامه جديد فكر مي كنم. تو دوست 

داري موضوعش چه باشد؟«
صحبت هاي پدرم در نگاه من به زندگــي و دغدغه هاي نوجواني ام 
خيلي مؤثر بود. خيلي پيش تر از آنكه فرصت تماشاي فيلم هاي مهم 
و جدي را در 12سالگي داشته باشم، پدرم مرا با بزرگ ترين فيلم ها 
آشنا كرده بود. او هميشه مي گفت كه همشهري كين بهترين فيلمي 
است كه تا كنون ساخته شده. ما حتي درباره »برآمدن كين«، مقاله 
مشهور پالين كيل با هم صحبت كرده بوديم اما تمام مدتي كه داشت 
درباره قدرت و تأثيرگذاري فيلــم صحبت مي كرد، حتي يك بار هم 
اسمي از هرمان منكه ويتس به ميان نيامد. به همين خاطر وقتي پدرم 
نظر مرا درباره موضوع فيلمنامه جديدش پرسيد، گفتم اختالف نظر 
ميان منكه ويتس و اورسون ولز در ساختن »همشهري كين« هميشه 
برايم جذاب بوده. هيچ كس تا به حال به اين قصه نپرداخته است. به نظر 
مي رسيد كه او از پيشنهادم اســتقبال كرده اما حتي فكرش را هم 

نمي كردم كه نوشته و تمامش كرده باشد.
چراكه نه؟!

ببينيد وقتي 13-12ساله بودم يكي از آشنايان پدرم به او شعبده بازي 
ياد داد؛ يك جور تردســتي با ورق بود. اين مهارت آنقدر براي جك 
جالب بود و ذهنش را درگيركرده بود كــه 6-5روز چيزي نخورد و 
نخوابيد انگار كه زندگي اش مختل شده بود. شخصيت رابرت گري 
اسميت در فيلم »زودياك« تا حد زيادي به شخصيت او شباهت دارد.

فكر مي كنيد خودتان هم چنين روحياتي داريد؟ 
من دريافت هايم از او را در روانشناســي عامه پســند »رزباد« به كار 
گرفتم. اما نه، بايد بگويم كه اخالق حرفــه اي را از مادرم آموختم. او 
هميشه مي گفت: »هر كاري را مي خواهي انجام دهي با تمام توانت 
انجام بده. كار نصفه و نيمه كه از جان و دل نباشد، هيچ وقت خوب از 
آب درنمي آيد«. و البته از پدرم كه عاشق نوشتن و تحليل و تفسير بود 
و كنجكاوي بي حد و اندازه اي داشت. اين يعني هر دو به يك اندازه در 

من تأثيرگذار بودند.
به نظر من مقاله پالين كيل جالب و جنجالي بود اما با توجه به شناختي 
كه امروز از فيلمســازي دارم، فكر مي كنم نظريات او در اين حوزه، 
كامال ناشيانه و جســورانه بود. فكر مي كنم مي توان مقاالت زيادي 
درباره »آنچه پالين كيل از فيلمسازي نمي دانست« نوشت. راستش را 
بخواهيد توقعي هم نيست؛ چراكه شغل او فيلمسازي نبود. در حقيقت 
او براي نقد و نظر و قضاوت در فيلم ساخته شده بود اما نقدهاي او آنقدر 
كنايه آميز، مطلق گرا و نيشــدار بودند كه مي خواستند فرياد بزنند 
فقط نويسنده آنهاســت كه به همه  چيز اشراف دارد. پدر من هم كم 
و بيش از فيلمسازي مي دانست اما اين، براي ساختن فيلمي درباره 
فيلم ديگر كافي نبود. يك بار يكي از مطالب او را خواندم كه در واقع 
دلخوري هايش از صنف كارگردانــان آمريكا بود. از قضا تازه »بيگانه 
3«، نخستين فيلم استوديويي ام را تمام كرده بودم. اين فيلم به نوعي 
خالف نظر نويسنده )پدرم( بود كه به نظرم آن وقت ها به نوعي دچار 
خودبزرگ بيني شده بود و اين برايم كابوس شد. به خودم گفتم »فكر 
مي كنم كه پذيرش و حمايت از مواضع او در آن زمان، ساده انگارانه 
است. من تازه به عنوان كارگردان يك فيلم بزرگ و جدي استوديويي 
با چندين نفر از عوامل و دســت اندركاران و امكانات، شناخته شده 
بودم و دفاع از چيزي كه به آن اعتقاد نداشتم، مي توانست به اعتبارم 

لطمه بزند.«
فكر مي كنيد پدرتان با منكه ويتس در ارتباط بوده 

است؟
من همان حســي را دارم كه منكه ويتس اوايل كارش داشــت؛يك 
نويسنده سرخورده در نيويورك كه براي الگوي جديد و ساختارشكنانه 
هنري اش در هاليوود احترام زيادي نداشت و مورد توجه واقع نشده بود. 
برخالف منكه ويتس نام پدر من به خاطر مهارت فيلمنامه نويسي اش 
سر زبان ها بود و احترام زيادي داشــت. اما فكر كنم پدرم به عنوان 
يك روزنامه نويس و من به عنوان كارگردان موزيك ويدئو احســاس 

او را داشتيم.
مي توانيد منظورتان را شفاف تر بگوييد؟ 

مثال من موزيك ويدئوهاي مايكل جكســون را مي ساختم و وقتي 
منتشر مي شــد مردم مي گفتند »خداي من چقدر عالي و استادانه 
است!« اما در واقع آن اثر متعلق به مايكل جكسون بود و عمال كار من 
در آن ديده نمي شد. در نهايت وقتي من براي رولينگ استون، مدونا و 
بزرگ ترهايی كه بيشتر هزينه مي كردند ويدئو مي ساختم، از دريافت 
هزينه چشم پوشي مي كردم چون با خودم مي گفتم:»خداي من، من 
با اين طرف براي 800هزار دالر صحبت كردم و آنها براي ســاخت 
اين ويدئو چك مي نويسند نه براي من«. در تهيه موزيك ويدئو، شما 
بايد به دنبال جايي باشيد كه هنرمند در آنجا احساس آرامش كند و 
اينطور اعتمادشان را جلب مي كنيد كه ارزش پولي كه هزينه كرده اند 

را حفظ كرده ايد.
درباره ســناريوي منك بايد بگويم كه به نظرم كامال براي يك فيلم 
بيوگرافيك مناسب بود و البته نحوه شخصيت پردازي هرمان منكه 
ويتس برايم جالب بود؛ چراكه پدرم با نوعي عقالنيت و شوخ طبعي 
توأمان آن را پرداخته بود و مخاطب را با خــود واقعي منك روبه رو 
مي كرد. او تحقيقات زيادي انجام داده بود. من هم به اين شخصيت 
عالقه مند شدم اما نمي خواستم در ورطه قضاوت پس از مرگ سازنده 
همشهري كين بيفتم؛ البته او فكر مي كرد كه همان تناقض در فيلم 
جذاب شود. با اين اختالف نظرها فكر مي كردم نتيجه فيلمي از كار 
دربيايد كه در نهايت فيلم هفته باشد. در نهايت اين سناريو را رها كردم 

و »هفت« را ساختم.
تصميم شــما براي انصراف از ادامه كار، آن هم در 

ميانه راه خيلي دور از ذهن بود...
پدرم مستندي درباره آپتون سينكلر و فضاي سياسي حاكم بر رقابت 
در انتخابات فرمانداري سال1934 در كاليفرنيا ديده بود و پيشنهاد 
كرد بخش هايي از آن را در فيلم مان بياوريم اما من اصال ارتباط اين 
دو و جذابيتي كه مدنظر او بود را نمي فهميدم و اين نشــان از عمق 
اختالف نظر ما داشت. جك از من مي خواست چيزي كه به آن اعتقاد 
ندارم را در فيلمي اعمال كنم كه اسم من روي آن بود. نمي شد او را 

ناراحت كرد و از يك طرف هم نمي توانستم بپذيرم...
بســياري بر اين باورند كه شــما به اورسن ولز 
تعلق خاطر ويژه اي داريد، درحالي كــه او نقطه مقابل منكه 

ويتس است...
بله البته؛ چون احساس مي كنم رسانه ها روي اين موضوع حساس 
شده اند و مدام مانور مي دهند، مي خواهم درباره اش شفاف صحبت 
كنم. من از طرفداران پر و پا قرص اورسن ولز هستم. او واقعا يك نابغه 
بود و در بسياري موارد براي من الگو است. منك بنا ندارد هيچ يك از 
ارزش هاي او را زيرسؤال ببرد يا كمرنگ كند. همشهري كين به نوعي 
عصاره تفكر اورسون ولز است و البته در جاهايي دقيقا حاصل تفكر 
منكه ويتس. بايد تعصب را كنار بگذاريم و باور داشته باشيم فيلمسازي 

نوعي تالش جمعي است.
شما پيش از فيلمسازي با ساخت موزيك ويدئوها به 

هاليوود وارد شديد. در سن وسال بسيار كم به موفقيت رسيديد 
و مستقال كار خود را شروع كرديد... امروز سينماگران معدودي 
هستند كه نامشان مثل شما برند سينماي جهان باشد. هرجا نام 

شما مي آيد، حتما اتفاق مهمي در راه است...
ببينيد من فيلم هاي اســتيون سودربرگ را تماشــا مي كنم، چون 
مي دانم قرار است نظاره گر داستاني باشم كه ماهرانه تعريف و به تصوير 
كشيده مي شود. فيلم هاي ســام مندس را مي بينم چون مي دانم با 
اثري مواجهم كه قرار اســت به جزئيات توجه ويژه اي داشته باشد. 
اما من دارم درباره فانتزي تئوري نويســنده اي صحبت مي كنم كه 
فيلمنامه اي را قلم زده و با سختي آن را به مرحله پيش توليد رسانده و 
مي گويد: » فيلم بايد اينطور باشد و خودم هم در تريلر حضور خواهم 
داشت«. و اين را بايد به 85نفري كه مي خواهند ايده و نگرش شما را 
اجرا و به تصوير بكشند منتقل كند. مسئله اصلي فرايند توليد يا نوع 
تفكر من نيست. دغدغه من اين اســت كه چطور اين قصه را روايت 
كنم كه بيشترين تأثيرگذاري را داشته باشــد. فيلم را به هر شكلي 
مي توان ســاخت اما اينكه ظرفيت گونه هاي روايت را محك بزني و 
تأثيرگذارترينش را انتخاب كني، يعني داري كارت را به خوبي انجام 

مي دهي...
پدر شما وقتي شروع به نوشتن اين فيلمنامه كرد، 

نزديك به 60سال داشت. درست است؟
بله تقريبا هم سن و سال االن من بود. به همين خاطر حرف هاي آن 
روزهايش را بيشتر مي فهمم. من 30ساله بودم و بحران ميانسالي او 
را درك نمي كردم و براي تحسينش خيلي جوان بودم. او به ميراث 
منكه ويتس و حتي ميراث خودش بها مي داد و آنها را به دقت واكاوي 
مي كرد؛ ارزش هايي كه شــايد براي من مطرح نبودند و ناخواسته 
كوچك انگاشته شده بودند اما االن چنين نگاهي به آنها ندارم و سعي 

مي كنم به عنوان تجربه از آنها استفاده كنم.
شايد انتظار 30ساله شــما براي ساخت منك هم 
بي تأثير نبوده. نه فقط به آن دليل، شــايد به خاطر مالحظات 

سياسي...
در سال1996 وقتي جوانب ســاخت فيلم را مي سنجيديم و درباره 
پروژه و خبرنامه هاي فيك )جعلي( با دوســتان رايزني مي كرديم، 

مي گفتند چه نكته جالب و ظريفي. اما چه كسي به آن بها مي دهد؟!
و همين هم شد. در واقع كمتر هم به آن بها دادند...

يادم نمي آيد كه چرا آن موقع با پليگرام پيكچرز يا يونيورسال به توافق 
نرسيديم. شايد سوژه زياد به نظرشان جذاب نيامده بود. جالب است 
وقتي سال ها بعد سناريو را به نتفليكس دادم گفتم: »اين فيلم درباره 
هاليوود قديم است و شايد آن بازگشت سرمايه اي كه مدنظر شماست 
را نداشته باشــد.« اما آنها گفتند: »نه اين دقيقا موضوع روز است.« 
مي دانيد موضوع كه يكي بود و اتفاق جديدي نيفتاده بود اما انگار ما و 
دنيايمان تغيير كرده ايم. انگار بنا بود اين اتفاق در سال2019 بيفتد. 
وقتي تد ساراندوس و كيندي هلند گفتند مي تواني آن را انجام دهي، 

من هم از اين فرصت استفاده كردم تا بيشترين بهره را ببرم.
نقطه اوج فيلم و هنرنمايي شــما در منك سكانس 

وقتي ديويد فينچر در بهار سال۲01۹ براي همكاري با نتفليكس به دفتر اين شركت 
دعوت شد، انتظار نداشت كه جلويش چك ســفيد بگذارند. بدون شك فيلمساز 
۵۸ساله آمريكايي با وجود فراز و نشيب ها ي زياد در دوره حرفه اي اش، سال هاست 
نامش را به عنوان يكي از كارگردان هاي برجسته و مطرح سينماي جهان ثبت كرده و در كمال گرايي و وسواس در ساخت بهترين ها 
بي رقيب است. فضاسازي مبهم و تاريك، تصويربرداري هاي غيرممكن و آشكارســازي هاي تكان دهنده از شاخصه هاي بارز 
سينماي اوست. در سن هشت ســالگي با يك دوربين ۸ميلي متري فيلم كوتاه مي ساخت و در نوجواني چند تئاتر را كارگرداني 
كرد اما با ساخت موزيك ويدئو براي هنرمندان مشهور زمانه اش پا به هاليوود گذاشت. او با دستمايه قرار دادن موضوعاتي چون 
عصيانگري رواني قاتلي كه قتل هاي خود را به دقت طبق هفت گناه كبيره -باوري در الهيات كاتوليك- طرح ريزي كرده  است 
)هفت(، هجو مردانگي سمي )باشگاه مبارزه(، خاستگاه شبكه هاي اجتماعي )شبكه اجتماعي( و... به اوج رسيد و جايگاهش را 
به عنوان سينماگري تثبيت كرد كه مرز ميان ژانرها را جابه جا مي كرد. چندي پيش پا به عرصه تلويزيون و سريال سازي  گذاشت 
و با مجموعه تحسين شده »خانه پوشالي« از پيشگامان انتقاد به مطلق گرايي و قدرت طلبي در آمريكا در عصر طاليي باز شدن 
فضاي سياسي در آن كشور محسوب مي شد. او شرايط سختي را تحمل كرد تا به اينجا رسيد و عمدتا مورد بي مهري كمپاني هاي 
فيلمسازي بود و مدام با اين سؤاالت و بهانه تراشي ها مواجه بود كه »اين سوژه در گيشه شكست مي خورد، براي اين كار بودجه 
نداريم. قصه كشش الزم را ندارد. چرا در فالن شوي تلويزيوني شركت كردي؟ مگر مي شود چندين قسمت يك سريال را يكجا 
آپلود كرد؟« اما وقتي اين بار همراهي و حمايت بي چون و چراي مديران نتفليكس را با خود ديد، به ياد سناريويي افتاد كه چند 
دهه آن را كنار گذاشته بود. فيلمنامه اي كه پدر فقيدش، جك فينچر درباره »همشهري كين« نوشته بود. البته اين درام پر افت و 
خيز قصه يك كارگردان، تهيه كننده، نويسنده يا سوپر استار موفق هاليوودي نبود. »منك« قصه يك سناريست الكلي است كه 
براي نوشتن فيلمنامه اي كه در ابتدا »آمريكايي« نام داشت، استخدام شده بود؛ هرمان منكه ويتس كه كينه هاي شخصي خودش 
نسبت به قدرت هاي زمانه را به طرح سناريو افزود و يكي از بهترين فيلم هاي تاريخ سينما را نوشت... فينچر تعمدا منك را سياه و 
سفيد فيلمبرداري كرد و تمام تالشش را به كار گرفت تا با بهره گيري از همه المان هاي مؤثر در فضاسازي، شخصيت پردازي، طراحي 
صحنه، لباس و فيلمبرداري در فضاي تاريك... آن را به فيلم هاي دهه 40 هاليوود نزديك كند. وقتي فيلم را مي بينيد، انگار كه بعد 

از ۸0 سال از گوشه انبار نتفليكس پيدا شده و غبار زمان از آن زدوده شده است...

 »منك« ضد 
اورسن ولز نيست

گفت وگو با ديويد فينچر درباره سبك فيلمسازي، آينده سينما و فيلم تازه اش

فينچر عليه رسانه، از دنده چپ
نگاهي به فيلم »بازي«

فيلم »بازي« ساخته ديويد فينچر در ظاهر يك اثر پرتعليق و سرشار 
از غافلگيري است. تماشاگر فيلم همراه با شخصيت اصلي داستان كه 
تقريبا در همه صحنه ها حضور دارد در موقعيت هاي متفاوت و عجيب و 
مبهم قرار مي گيرد و مدام غافلگير مي شود. با اين حال پشت اين پوسته معمولي فيلمي معمايي، فينچر براساس 
عمده نظريات انتقادي و چپ گرا عليه رسانه ها به خصوص از نوع ديداري كه در زمان ساخت فيلم )1997ميالدي( 
چند دهه از عمر مطرح شدن آنها مي گذشت، نظام رسانه در دنياي سرمايه داري را به باد انتقاد مي گيرد. از حيث 
ظاهر روايت فيلم بازي، نزديكي ساختاري زيادي به »مظنونين هميشگي« برايان سينگر داشته اما از نظر محتوا 
» نمايش ترومن« پيتر وير شباهت زيادي با آن دارد؛ اگرچه نمايش ترومن خيلي صريح تر و بي پروا، اين نقد را 
به تصوير مي كشد. بازي، در پشــت پرده موش و گربه بازي هاي ظاهري اش، بيانگر اين محتواست كه در نظام 
سرمايه داري و حتي فراتر از آن در دهكده جهاني، مخاطبان رســانه، ابزار آن )مثل تلويزيون( را از سر تفنن و 
سرگرمي وارد زندگي خود مي كنند؛ ابتدا هم مي دانند آنچه مي بينند، صحنه سازي هايي است كه از سوي عده اي 
فراهم شده، اما رفته رفته آنچنان به آن باورمند مي شوند كه موجب تسلط فراگير و همه جانبه خوراك رسانه بر 
زندگي شان مي شود؛ آنچنان كه مرگ و زندگي خود را به دست تقديري مي سپارند كه اربابان رسانه ها برايشان به 
تصوير كشيده اند. اين خالصه نظرياتي است كه از دهه هاي 40به بعد ميالدي در نظريات انتقادي رسانه توسط 
انديشمنداني چون آدورنو، هربرت ماركوزه، هابرماس، گرامشي، روالن بارت، آلتوسر، هربرت شيلر و چامسكي 

مطرح شده و فينچر آنها را در لفافه يك روايت پرتعليق بازگويي كرده است.
در بازي، به طور مداوم از نمادها و لحظاتي كه داراي چنين ارجاعي به اين نظريات انتقادي باشــند، استفاده 
مي شود. شخصيت اصلي فيلم پي در پي در موقعيت هايي قرار مي گيرد كه مانند يك اثر نمايشي، صحنه آرايي 
شده است. فقط از سر نمونه مي توان به صحنه اي اشــاره كرد كه نيكالس ون اورتون )مايكل داگالس(، پولدار 
خودخواهي كه شخصيت اصلي بازي برعهده اوست، در موقعيتي كه باعجله و براي گرفتن پنچري بي ام دبليو 
لوكسش، داشبورد ماشين را براي برداشتن كليد صندوق عقب باز مي كند، با انبوهي از كليدهايي مواجه مي شود 
كه آرم شركت طراح بازي بر آن حك شده )نشان اين شركت شباهت زيادي به آرم شبكه هايي تلويزيوني معروفي 
چون سي ان ان و امثال آن دارد(. اين ارجاعي است به آراي منتقداني همچون نيل پستمن كه از »هجوم بي امان 
داده ها« سخن مي گويند. كليدي كه مي تواند راهگشا باشد در ميان انبوهي از كليدهاي ديگر گم شده و مخاطب 
در اين سرگرداني، در نهايت به جاي گزينش پيام در ميان رسانه ها ناچار دست به گزينش رسانه مي زند و رسانه 
اينچنين خود پيام مي شود. ساده شده اين مفهوم و در نگاه كاربردي، انتخابي است كه مثال درحال حاضر از سوي 
افراد حاضر در اجتماع خودمان ديده مي شود؛ عده اي براي دريافت اطالعات مورد نيازشان» بي بي سي فارسي« 
را برمي گزينند و درسوي مقابل عده اي ديگر به» بخش خبري 20:30 « بسنده مي كنند و كمتر پيش مي آيد، 

مخاطبان انبوهي براي كشف حقيقت، هر دو را كندوكاو كنند. بازي پر از چنين ارجاعاتي است.
مفهوم »تكنوپولي« يا نظام رسانه اي كه جاي هر باور، ارزش و اخالق را مي گيرد و فرهنگ جامعه را به قربانگاه 
مي برد، در آثار نمايش زيادي ازجمله فيلم »Her« )اسپايك جونز( يا سريال »آينه سياه« )چارلي بروكر( تكرار 
شده اند اما لطف »بازي« فينچر به اين اســت كه اين مفهوم و محتوا را چنان درست در قالب داستان پرتعليق  
خود بســته بندي و كادوپيچ كرده كه حتي از ديد بســياري از اهل فن هم مغفول مانده است. فينچر در اوج 
پختگي و جواني حس و حال ساخت چنين فيلمي را داشت و شايد اگر امروز قرار بود بازي ساخته شود، با اثري 

مايوس كننده مواجه بوديم؛ اتفاقي كه چندين سال است درباره كارگردان محبوب مان تكرار مي شود.

زهر عسل 
فينچر در فيلم دختر گمشده، ازدواج، نهاد خانواده، رسانه هاي گروهي، 

فمنيسم و زندگي مدرن را درجامعه آمريكا زير تيغ نقد مي برد
  ميان فيلم هاي ديويد فينچر، »دختر گمشــده« يكي از 
جذاب ترين هاست. فيلم البته شهرت »شبكه اجتماعي«، اعتبار 
»زودياك« و جلوه گري »مورد عجيب بنجامين باتن« را ندارد 
ولي از همه آنها بهتر است. دختر گمشده فيلمي است در تداوم تجربه قبلي سازنده اش )دختري با تتوي 

اژدها( با ساختاري مستحكم تر و درامي منسجم تر.

  فيلم هاي دوره دوم فيلمسازي فينچر، اغلب به مالل آور 
بودن متهم شــده اند. اتهامي كه دامن »منك« را هم گرفته 
اســت. فيلم ها زيادي طوالني اند يا وارد ســاحتي مي شوند 
كه نمي شــود زير دو ســاعت تمامشــان كرد؟ فرض دوم 
صحيح تر به نظر مي رســد؛ شــايد به همين دليل است كه 
فينچر در سريال ســازي  موفق تر عمل مي كند؛ در سريال او 
زمان بيشــتري در اختيار دارد تا قصه بگويد و دغدغه هاي 
كاراكترهايش را واكاوي كند. اتفاقي كه در زودياك يا مورد 
عجيب بنجامين باتن خيلي امكانش فراهم نيست. فيلم149 
دقيقه اي دختر گمشده اما حكايتي ديگر است. در طول دو 
ساعت و نيم پرشتاب و پرالتهاب، تماشــاگر تقريبا در هيچ 
جايي از فيلم خسته نمي شــود. اين فيلمي است كه فينچر 
در آن مهارتش در داستان گويي و تريلر سازي  را نه نمايان كه 

يادآوري مي كند. مهارت آميخته به نبوغي كه در »هفت« آن را ديده بوديم.

  دختر گمشــده اقتباس ادبي است ولي مثل باشگاه مشــتزني و مورد عجيب بنجامين باتن زير سايه 
سنگين منبع اقتباس نمي ماند. شايد چون داستان اين بار نه شاهكاري ادبي يا اثر نويسنده اي بزرگ، كه 
رماني پرفروش و بازاري است كه پشتش اعتبار ادبي چشمگيري وجود ندارد. رمان پرفروش خانم گيليان 
فلين كه توسط خود او به فيلمنامه تبديل شده، هم بستري براي خلق هيجان فراهم مي كند و هم امكاني 
براي نمايش سويه تاريك اين جهان. فينچر در بهترين فيلم هايش تريلرهاي تيره و تار خلق كرده و دختر 

گمشده هم اثري از اين جنس است.

  زن و شــوهري به ظاهر زندگي خوبي دارند. ازدواجي موفق كه بعد از گم شدن زن متوجه مي شويم 
خيلي هم موفق نبوده. مرد در جست وجوي همسر گمشده اش به چهره مورد توجه رسانه ها تبديل مي شود. 
شهرتي كه با متهم شدن به قتل زن، ســويه تلخش را به او نمايان مي كند. فيلم در حركت ميان گذشته و 
حال داستانش را روايت مي كند. تقريبا همه آنچه در نيمه اول فيلم مي بينيم حكم مقدمه اي طوالني براي 
رخدادهاي نيمه دوم اثر را دارند. فينچر هنر رودست زدن به تماشاگر را خوب مي داند و در دختر گمشده 
بارها آن را به كار مي گيرد. تغيير پرســوناي امي )رزموند پايك( از دختري لطيف و دوست داشتني به زني 
جنايت پيشه كه نقشه هاي پيچيده اي مي كشــد نمونه بارز اين رويكرد است. در فيلم فينچر ازدواجي كه 
بن بست رسيده بهانه اي است تا پرده از چهره واقعي كاراكترها برداشته شود. فيلم فمنيست هاي افراطي، 
رسانه هاي جمعي و نهاد خانواده را به عنوان كانوني پوشالي و ويران زير سؤال مي برد. همچنان كه ارزش هاي 
جامعه آمريكا را به چالش مي كشد. دختر گمشده نقاب ها را كنار مي زند تا عمق سياهي و تباهي را به تصوير 
بكشد. كارگردان تلخ انديش، تماشاگرش را در طول دو ســاعت و نيم مسحور مي كند و زهر عسل را به او 

مي چشاند.

 ديويد فينچر:
به نظر من مقاله 

پالين كيل جالب 
و جنجالي بود 
اما با توجه به 

شناختي كه امروز 
از فيلمسازي 

دارم، فكر مي كنم 
نظريات او در اين 

حوزه، كامال ناشيانه 
و جسورانه بود. فكر 

مي كنم مي توان 
مقاالت زيادي 

درباره »آنچه پالين 
كيل از فيلمسازي 

نمي دانست« 
نوشت. راستش را 

بخواهيد توقعي هم 
نيست؛ چراكه شغل 
او فيلمسازي نبود. 
در حقيقت او براي 
نقد و نظر و قضاوت 

در فيلم ساخته 
شده بود اما نقدهاي 
او آنقدر كنايه آميز، 

مطلق گرا و 
نيشدار بودند 

كه مي خواستند 
فرياد بزنند فقط 

نويسنده آنهاست 
كه به همه  چيز 

اشراف دارد

فينچر مي گويد »منك« با برداشت هاي مكررش گاهي اولدمن را كالفه مي كرد.



15 2  چهارشنبه 8 بهمن 99  شماره 8146 درنگ 3 0 2 3 6 3 0

دانيال معمار
روزنامه نگار

شاهرخ شانجاني
روزنامه نگار

فیلم منك

و دیویدفینچر

این شماره

طوالني ضيافت شام ويليام راندولف هرست با هنرنمايي گري 
اولدمن در جمع متمولين اســت. مي خواهــم بدانم براي اين 
سكانس چند برداشت داشتيد تا اين صحنه طوالني به اين خوبي 

از كار درآمد؟
اينطور بگويم كه همين يك ســكانس روايت كوتاهي بود كه انگار 
عنانش از دســت من و ســناريو خارج شــده بود. بايد آنقدر آن را 
مي گرفتيم تا به آنچه در ذهن من بود، برسد. ما براي آن تك صحنه 
3-4روز فيلمبرداري داشــتيم و 40ســت آپ با 2دوربين و در هر 
ست آپ 12-10برداشت داشتيم. واقعا گري را خسته كرديم... براي 
هر برداشــت بايد از اول خودش را آماده مي كرد. به نظرم براي بقيه 
هنرپيشگان هم تجربه اي متفاوت از »شروع-ادامه و كات« بود... شايد 
مثل سكانس اول »شبكه اجتماعي« كه از آن هم 99 برداشت داشتيم 
در طول 2شبانه روز و 12ست آپ. نمي دانم چرا گاهي برايم اين اتفاق 
مي افتد. نمي دانم چطور بايد پيش برود؛ آنقدر سعي مي كنم تا آني 

كه مي خواهم بشود. نمي خواهم بگويم خيلي سختگير هستم اما...
پس شــما را بايد به عنوان فيلمســاز با پشتكاري 

بشناسيم كه 70برداشت از يك صحنه دارد؟
نه به هيچ وجه؛ چون من از هر صحنه اي 70 برداشت نمي گيرم.

يا اينكه اغراق مي كنم؟ به نوعي »چاپ افسانه« است 
براي اينكه كار بي نقصي حاصل شود؟

بله ببينيد به نظر من اگر شما 14برداشت داشته باشيد كه از برداشت 
12آن استفاده كنيد مشكلي ندارد و طبيعي است اما اگر 14برداشت 
داشته باشيد و از دومي اســتفاده كنيد، كارتان خوب پيش نرفته... 
اتفاقا من قبال حساس تر بودم و مي گفتم دوباره مي گيريم چون فكر 
مي كردم بازيگر در برداشت هاي بعدي روي چيزي كه از او مي خواهم 
بيشتر فكر و تمركز مي كند. به آنها مي گفتم شما خوب كار مي كنيد، 
نه اشتباه از شماســت و نه از من. اما اين برداشت چيزي نيست كه 
فيلم را جذاب كند. بايد دوباره تالش كنيم. شايد اين پروسه سخت و 
نفسگير به نظرمان مي آمد اما وقتي نتيجه را مي ديديم لبخند رضايت 
بر لبان همه مي نشست. من هم احساس مي كردم كه مسئوليتم را 

درست انجام داده ام.
وقتي انتخاب كرديد كه مجموعه تلويزيوني »خانه 
پوشالي« را كار كنيد، فكر مي كرديد مي توانيد با اين تغيير عظيم 
پارادايم در سريال سازي  كنار بياييد؟ آن هم 73قسمت تريلر 

سياسي با مالحظات خاص ژانرش...
اول از همه بايد بگويم كه از نتفليكس با من تماس نگرفتندكه بگويند 
مي خواهي الگوي كارت را عوض كني يا نه؟! پيشــنهادي شد و من 
هم پذيرفتم. اتفاقا قصه گويي در مديوم ديگري كه امكان روايت در 
فرم طوالني تر را به من مي داد، برايم جذاب بود. شايد بعد از استقبال 
سرد مخاطبان از زودياك به اين فكر افتادم. با خودم گفتم 2ساعت و 
45دقيقه آنقدر زمان زيادي نيست كه بتوان همه گفتني ها را گفت. 
فقط آوردن تماشاگران به سالن هاي ســينما براي ديدن يك فيلم 
سينمايي كافي نيست چون تا زمان اكران فيلم بعدي ارتباطت مدت 
زيادي با آنها قطع مي شود. اين روزها دنبال كردن سريال هاي هفتگي 
براي مردم سرگرم كننده تر است. ايده روايت كه 3ساعت درگيرش 
باشــي و اتفاقي در آن بيفتد كه سبب شــود آخر كار روي يكي از 

شخصيت هاي اصلي ارزيابي مجدد كني، تجربه خوبي بود.
يعني پيش از پيشــنهاد نتفليكس به سريال سازي  

فكر مي كرديد؟
من هيچ وقت براي خودم در شبكه تلويزيون جايي را متصور نبودم. 
يك بار پيش آمد و پيشــنهاد ساخت وســترن-درام »ددوود« را به 
من دادند. با ديويد ميلچ هم مالقاتي داشــتم و خيلي تحت تأثيرش 
قرار گرفتم اما وقتي فيلمنامه را خواندم گفتم اين تلويزيون نيســت 
يك جور كار اچ بي او )HBO( در پلتفرم هاي خانگي است... گفتم اگر 
بخواهم وارد كار تلويزيوني شوم، ترجيح مي دهم به ايده جذاب تري 
بپردازم. درباره خانه پوشالي به همه بازيگران مي گفتم: »مي خواهم 
فيلمنامه باالي تخت خوابتان باشــد. فصل اول، فصل دوم... اينقدر 

نزديك كه مدام چك كنيد و مدام به آن رجوع كنيد...«.
و اين آغاز كار شــما در تلويزيون و ســريال هاي 

پرطرفدار بود...
شــنيدم نتفليكس روي ايده آپلود 12-13 اپيزود در يك روز فشار 
 )CAA( مي آورد. بازيگران جوان در آژانس اســتعداديابي آمريكا
می گفتند: » ما مي خواهيم مثل مدل هاي قهرماني اچ بي او، به بخشي 

از زندگي روزمره مردم تبديل شــويم«. من به آنها گفتم اين سريال 
هم همان است فقط تيپ شخصيت هايش فرق دارد. مي دانيد من تا 
فصل سوم سريال »بركينگ بد« اسم آن را هم نشنيده بودم. همه به 
من توصيه مي كردند كه آن سريال را ببينم. يك روز همه قسمت ها را 
روي دستگاه دي وي آر ريختم و در يك نشست چندين قسمت را با 
هم ديدم. استيون سودربرگ سرم داد مي كشيد كه »ديگر بس است. 
همين االن برو خانه ات، آنجا بقيه سريالت را تماشا كن!« سريال خوبي 
بود. با خودم فكر كردم كه با اين تجربه نتفليكس ما هم مي توانيم در 
حمايت از اين دست آثار كه نياز جامعه امروز است، مؤثر و مفيد باشيم.

اوايل كار حرفه اي تان شــما هم بخشــي از موج 
فيلمسازاني بوديد كه به تعريف نوع خاصي از »فيلم هاي دهه90« 
كمك كردند؛ جرياني كه در سال1999 به اوج رسيد؛بهترين سال 

براي سينماي آمريكا از سال1974...
 مگر در سال1974چه فيلم هاي مهمي داشتيم؟

»پدرخوانده قسمت 2«، »محله چيني ها«، »منظر 
پاراالكس«، »مكالمه«، »آليس ديگر اينجا زندگي نمي كند«...

پدرخوانده: قسمت 2 فيلم خوبي است. حتما آن را مي خرم...
در سال1999 هم »جان مالكوويچ بودن«، »سه شاه«، 
»ماگنوليا«، »انتخابات«، »ماتريكس«... آيا فكر مي كنيد شما هم 
در تحول بزرگ آن سال ها ســهمي داشته ايد؟ يا اساسا در پي 

تالش براي آغاز يك تحول بنيادين و انقالب در سينما نبوديد؟
 من فقط تالش مي كردم پيش از آنكــه هرگونه اظهارنظري درباره 
كارم منتشر شــود، فيلم كوچك خودم را بســازم. واقعيت دومين 
گزينه شماست، من به فكر تحول در ســينما نبودم... يادم مي آيد 
وقتي تريلر هاي »باشــگاه مشــتزنی« را مي ديدم گفتم: »من زياد 
مطمئن نيستم كه فدراسيون جهاني كشــتي در فروش و بازاريابي 

فيلم همكاري كند«.
من با استيون سودربرگ و چارلي كافمن درباره آن 

موضوع صحبت كردم...
هر دو هم راويان غيرقابل اعتمادي هستند )مي خندد( ادامه بدهيد...

و انگار كه ســال99 تنها زماني بود كه اين نسل از 
فيلمســازان روي روال افتادند. هم استوديو ها و هم مخاطبان 

همراه و عاشق سينما بودند...
نمي خواستم صحبت تان را قطع كنم اما واقعا مخاطبان همراه نبودند 
يا حداقل با فيلم من چنين كردند. در واقع باشگاه مشتزني به سختي 
اكران شد و اصال در گيشــه از آن استقبال نشــد. مردم فقط براي 
دي وي دي آن هزينه كردند اما بعدها جايگاه خود را يافت؛ چراكه دقيقا 
مخاطب خاص خودش را پيدا كرد و ارزش آن درك شد. اما من نكته 
سؤال شما را متوجه شدم و سعي مي كنم شكست شخصي خودم در 

آن مقطع را ناديده بگيرم.
بله فيلم هاي جذاب و ارزشمند زيادي بودند كه مدت زيادي نيمه كاره 
مانده بودند يا پروژه شــان متوقف شــده بود. همه در آن سال با هم 
منتشر شدند. اين درست مثل همان برهه درخشان در دهه70 بود كه 
پارامونت و وارنرز دست همكاري به هم دادند و با هدف واحد گفتند: 
»به چه نياز داريم كه بچه ها را دوباره به فيلم برگردانيم؟« و اين چنين 
شد كه فيلمسازان جوان قدم به ميدان گذاشتند و در سال هاي بعد با 

سينماي متفاوت تري روبه رو شديم.
من با اسپايك جونز به مهماني شام نرفتم. »در اين روزها هيجان انگيز 
است كه زنده مانده ايم. اينطور نيست؟« بيشتر شبيه اين بود كه به 
حرف هاي او گوش كنم كه مي گفت: »من در فيلم ديويد راسل بازي 
مي كنم... و همه به نوعي در مبارزه مشتزني هستند.« ما مشكالت 
بزرگ تري داشتيم. متوجه صحبت شما هستم اما در سال1999 من 

مأيوس و خجالت زده از ساخت باشگاه مشتزني، سنگر گرفته بودم.
فيلمتان آنقدر بحث برانگيز شــده بود كه يكي از 
فيلمسازان با تماشاي آن آرزو كرد خودتان درگير سرطان شويد. 
)پل توماس اندرسون در مصاحبه با رولينگ استون در سال2000 
گفت كه 30دقيقه پس از تماشاي باشگاه مبارزه فكر كردم كه 

 اي كاش ديويد فينچر سرطان بگيرد...(
)مي خندد( اتفاقا من درگير سرطان يكی از عزيزانم بوده ام و درك 
مي كنم كه چقدر فيلم ام پل را اذيت كرده كــه اين آرزو را براي من 
داشته است... راســتش فكر نمي كردم كه برداشــت تماشاگران يا 
منتقدان از فيلم، تمسخر قربانيان يا رهايي يافتگان از سرطان باشد. 
فكر مي كردم مسئله چاك پاالنيك )باشگاه مشتزني اقتباس سينمايي 

از رمان او بود( نفوذ يا سوءاستفاده از محيط درماني بوده است. قرار بود 
درباره همدلي با خون آشام ها حرف بزنيم. سرطان هم خون آشامي 
است كه با خشونت و بي رحمي تمام به جان بيمار مي افتد. همان موقع 
كه پل برايم اين آرزو را كرد، من گرفتارش شدم. به نظرم گاهي اوقات 
وقتي در شرايط سخت روحي گرفتار باشيد، كم از سرطان ندارد. پس 
از آن پدرم فوت كرد و نگاه من به زندگي و مرگ و رنج كامال فرق كرد. 

بايد بگويم كه پدرم به اندازه پل هم باشگاه مبارزه را قبول نداشت.
از وقتي كه »شبكه اجتماعي« را ساختيد، احساس تان 

نسبت به شبكه هاي اجتماعي تغيير كرده است؟
واقعا من از شبكه هاي اجتماعي هيچ نمي دانم و خودم را هم درگيرش 

نمي كنم.
شايد در شبكه هاي اجتماعي حضور فعالي نداشته 
باشيد اما فيلمي درباره مارك زاكربرگ، خالق فيسبوك ساختيد 
كه در شناخت افكار عمومي دنيا از او سهم بسزايي داشته است. 
مطمئنم كه اخبار را دنبال مي كنيد و مي دانيد كه فيسبوك نه تنها 
اطالعات جعلي را فيلتر نمي كند، بلكه گاهي به بازنشر آنها هم 
واكنشي نشان نمي دهد. با توجه به اين شرايط فكر مي كنيد بايد 

به اين اطالعات غلط در شبكه هاي اجتماعي پاسخ داد؟
من به سانســور اعتقادي ندارم. با قاطعيت مي گويم كه اگر چيزي 
واقعيت ندارد، خوب است كه مردم به آن اشاره كنند اما مهم تفسير 
و برداشت از ماجراست. ببينيد من دارم 60ساله مي شوم و هميشه به 
منابع خبري اعتماد كرده ام. هيچ وقت در فيسبوك فعاليتي نداشته 
و ندارم. نمي روم تا دوســتان دوره دبيرســتانم را پيدا كنم و هر روز 

پيام هايشان را چك كنم. وقتم را جور ديگري هدر مي دهم.
در جايي گفته بوديد كه براي فيلم ها فقط 2فصل وجود 
دارد: فيلم هاي سرگرم كننده »تابستان اسپندكس« و فيلم هاي 
پرستيژي »زمستان گرفتاري« و اينكه كار شما در هيچ يك از دو 
قالب نمي گنجد. احساس مي كنيد شما از آخرين فيلمسازاني 

هستيد كه سينمايتان رو به افول گذاشته؟ 
نه فكر نمي كنم اينطور باشــد. حتما از اين به بعد هم افراد خالق 
و باانگيزه و كنجكاوي پيدا مي شــوند كه نســبت به موضوعات 
مختلف حساس شوند، در مورد دغدغه هايشان تحقيق و پژوهش 
كنند و به دنبال يافتن راه هاي بعضا نويني در بيان احساســات و 
دغدغه هايشان در فيلمسازي باشند؛ راه هايي كه شايد هيچ وقت 
در تصور ما هم نگنجيده است. مي دانيد كارگرداني فيلم تا حدي 
شبيه نقاشي با آبرنگ است كه 90نفر قلمو را در دست دارند... و به 
همان اندازه كه خســته كننده به نظر مي آيد، وقتي تمام مي شود 
مهيج و الهام بخش است.ببينيد به نظر من تراژدي امروز سينما اين 
است كه اين صنعت تازه صدو چند ساله شده و قدمت زيادي ندارد 
اما ما فكر مي كنيم همه  چيز را درباره آن مي دانيم. واقعيت اين است 
كه اطالعات و تجربه ما كافي نيست. آنچه ما تا امروز انجام داده ايم، 
تجربه روايت قصه است با يك قهرمان هزار چهره كه بارها و بارها با 
آن روبه رو مي شويم؛ با تفاوت هايي در شخصيت پردازي، بسته به 
ژانر و ضرورت هاي قصه... ما مدام بر اين طبل مي كوبيم و نســبتا 
هم خوب و منظم مي كوبيم اما در واقع تالش ما نوعي كالهبرداري 
است كه روزي بايد حسابش تسويه شود. اگر قرار باشد باور كنيم كه 
به مرز تحقق اهداف سينما رسيده ايم و بگوييم از همه ظرفيت هاي 
آن اســتفاده كرده ايم و ديگر حرفي براي گفتن نمانده، همه بايد 
سرخورده و مأيوس شــويم. اما من چنين حس و اعتقادي ندارم. 
سينما هنوز رســالتش را انجام نداده است. من ديگر نياز به انتشار 
گفت وگو هاي فرسايشي و انتقاد از سودجويي هاي كمپاني مارول 

ندارم. اين موضوعات ديگر مسئله من نيستند.
برخي مي گويند فيلم هاي سينمايي تكراري شده اند، ديگر تازگي و 
جذابيت ندارند و كم كم محتوم به افول اند. به نظر من اينطور نيست. 
هنوز هم موضوعات زيادي هســتند كه به آنها پرداخته نشده؛ هنوز 
گوهرهاي نابي هستند كه بايد پيدا شوند؛ هنوز راه هاي زيادي براي 
القاي هيجان و شوك به مخاطب، سرگرم كردن و ترساندن او وجود 
دارد؛ فقط شرايط تغيير كرده و ما هم با آنها تغيير كرده ايم. فكر مي كنم 
هنوز هم براي فيلمسازاني كه مثل من كنجكاوند چطور داستانشان را 
روايت كنند، فرصت هاي زيادي پيش رو است و بسته به اينكه چقدر 

اين پاندمي طول بكشد، شايد نياز باشد كه بردبارتر باشيم...
منبع: رولينگ استون 
12ژانويه 2021

 آغازی برای روایت های تجربه نشده
4ويژگي ديويد فينچر

1  دوســتان و همكارانش در هاليوود او را در يــك عبارت خالصه 
مي كنند: »وسواسي كمال گرا«. دقت و برداشت هاي مكرر ديوانه وار و 
تعداد سرسام آور راش ها از يك پالن در فيلم هاي ديويد فينچر به پشت 
صحنه هاي رواني كننده و هذيان آور فيلم هاي كوبريك و وسواس معروفش تنه مي زند. شايد همه اينها براي اين 

است كه ديويد از هشت سالگي دوربين به دست شد و فيلم كوتاه ساخت.
2  روايت هاي فينچر هميشه عجيب و غريب بوده اند. ريشه اين را هم بايد در كودكي او جست وجو كرد. ديويد 
هميشه تحت تأثير كار مادرش بود كه سال ها در يك مركز روان درماني به عنوان پرستار كار مي كرد و درباره 
ديوانه ها خيال بافي و داستان سرايي مي كرد. او تشنه روايت هايي بود كه مادرش از تيمارستان با خود به خانه 
مي آورد و البته تنظيم ذهني آنها هم برايش كاري سخت نبود. پدرش روزنامه نگار بود و سردبيري هفته نامه 
»اليف« را بر عهده داشت. پس هميشه تلي از مجله و روزنامه در دسترس ديويد بود. تا مي توانست مي خواند و 

در ذهنش روايت آدم ها را با هم جابه جا مي كرد و قصه هاي تازه اي مي ساخت.
3  قهرمان هاي فينچر هميشه تنها و گوشــه گير بوده اند. اين خصوصيت قهرمان هاي فينچر را هم بايد در 
شخصيت خود او پيدا كرد. ديويد در همان جواني و نوجواني براي مستقل ماندن در رستوران ها ظرف مي شست. 
بدنش در اختيار سينك و ظرف هاي كثيف و چرب تلنبار شده بود و خيلي با كسي معاشرت نداشت، اما در عوض 

ذهن بزرگ و بي قرارش در داستان هاي عجيب و غريب پيش مي رفت.
4  »دختر گمشده«، »مورد عجيب بنجامين باتن«، »باشگاه مشــتزني«، »هفت«، »بازي« و »اتاق امن«، 
فيلم هايي از او هستند كه به زندگي ميليون ها نفر در سراسر جهان راه پيدا كردند و تأثيري هر چند اندك در 
مسير روزمره آنها به جا گذاشــتند. فينچر در نقل قولي گفته بود كه طرفدار فيلم هايي است كه ردي از آنها، 
هر چند ناملموس در زندگي باقي بماند. خودش عاشق »همشــهري  كين« و »هشت و نيم« فليني بود و به 
همين خاطر ما را به كمال گرايي در روايت هاي انعطاف پذير فيلم هايش عادت داد؛ به پايان بندي هايي كه آغازي 

براي دنبال كردن يك مسير ذهني تجربه نشده براي مخاطب هستند.

كارگردان  هفت و باشگاه مشتزني راديكاليسم دلپذير و مهيجي را به مخاطبش عرضه مي كرد 

اطمينان بيشتر، هيجان كمتر 
ديويد فينچر اين سال ها فيلمسازي كمال گراست كه محصول نهايي 

مطمئني تحويل تماشاگر مي دهد
  »منك« آخرين ساخته ديويد فينچر واكنش هاي متفاوتي را برانگيخته 
است. عده اي فيلم را استادانه ناميده اند و برخي از آن به عنوان فيلمي مالل آور 
ياد كرده اند. شايد بتوان گفت منك فيلم مالل آوري كه به شكل استادانه اي 
كارگرداني شده است. فيلم يك استادكار كه براســاس فيلمنامه پدر مرحومش جك فينچر، ساخته شده و 
انتظاري كه از فينچر كارگردان مي رود را برآورده مي كند؛ به اين معنا كه منك به لحاظ تكنيكي فيلم بي نقصي 

شده است.
آثار 2دهه اخير ديويد فينچر، نشان از جاافتادگي و پختگي خالقشــان دارند. همه آثار طبيعتا در يك سطح 
نيستند و ميانشــان تفاوت هايي وجود دارد، ولي جملگي در توازن سبكي و پختگي حرفه اي اشتراك دارند. 
فينچر ديگر آن فيلمســاز جوان ابتداي دهه90 ميالدي نيست. سال ها فعاليت در هاليوود او را به كارگرداني 
تبديل كرده كه خوب مي داند چگونه براي ايده هاي جاه طلبانه و شــخصي اش، مصرف عام پيدا كند يا گاهي 
برعكس بتواند با آنچه خواست جمعي است، جوري كنار بيايد كه ديدگاه هاي شخصي اش هم در آن لحاظ شود. 
فينچر اين سال ها بارها ثابت كرده كه مي تواند در ميان مصرف عام و سليقه خاص حركت كند. آثارش نشان 
مي دهد كه در اين كار مهارت فوق العاده اي دارد. نشانه هاي اين مهارت را مثال مي شود در سريال »شكارچيان 

ذهن« مشاهده كرد.

  كمتر كسي مي تواند ادعا كند »شــبكه اجتماعي« فيلم درخشاني است؛ يا مثال »مورد عجيب بنجامين 
باتن« شاهكار است. اين ادعا را در مورد »دختري با تتوي اژدها« هم نمي شود كرد. اما همه اين آثار در سطحي 
از حرفه اي گري قرار دارند كه از هر توليد درجه يك ســينماي جريان اصلي مي شــود انتظارش را داشــت؛ 
ســطحي فراتر از توليدات معمول هاليوود. اطمينان خاطر به فينچر اين ســال ها از توانايي هايش به عنوان 
سينماگري مي آيد كه دقيقا مي داند در چه مسيري 
گام برمي دارد. فيلم ها آيينه سازنده شــان هستند و 
نشان از حضور سينماگري دارند كه موهايش را در 
آسياب سفيد نكرده است. اطمينان خاطر به ديويد 

فينچر از همين نقطه مي آيد.

  ديويد فينچر دهه90 اما فيلمســاز ديگري بود. 
كارگردان جواني كه از فضاي آگهي هاي تبليغاتي و 
موزيك ويدئو به هاليوود آمد و نظم معمول و متداول 
استوديوهاي فيلمســازي را به هم ريخت. »بيگانه 
3« فقط قســمت سوم ســري فيلم هاي محبوب و 
جاافتاده اي نبود كه دوتاي قبلي اش را دو استادكار 
)رايدلي اسكات و جيمز كامرون( ساخته بودند؛ فيلم 
محصول قريحه اي وحشي و كنترل نشده بود. )كه البته استوديو سعي كرد كنترلش كند.( درست مثل »هفت« 
كه تشويشي غريب خلق مي كرد و در رأس و قله شان هم »باشگاه مشــتزني« مي ايستاد كه هر بيننده اي را 
برآشفته مي كرد. نوعي راديكاليسم در اين آثار وجود داشت كه الزاما هم به انسجام و هماهنگي الزمه اثر هنري 
نمي انجاميد )مثال در باشگاه مشتزني آشفتگي روايي مشهود است(، ولي ردپاي نبوغي جنون آميز اين فيلم ها 

را هم تماشايي مي كرد و هم غيرقابل پيش بيني.

  فينچر اين ســال ها بيش از آن حرفه اي شده كه جنون را به شــكلي نبوغ آميز در آثارش متجلي شود. او 
همچنان فيلمساز بزرگي است ولي از آن راديكاليسم دلپذير كمتر مي توان نشاني گرفت. اينها بيش از آنكه 
خوب يا بد باشند ويژگي اند؛ ويژگي كارگرداني كه هر اثرش همچنان شوري در دوستداران سينما مي آفريند و 
فينچر به ندرت دوستدارانش را مغبون مي كند. به نظر مي رسد بايد با فينچر متخصص ساخت آثار فاخر و عظيم 
كنار بياييم؛ كارگرداني كه ديگر فيلمي از جنس هفت يا حتي بازي نمي سازد. آن ريتم تند و ضرباهنگ پرشتاب 
حاال سال هاست كه به تامل و تأني رسيده است. از هفت به  » زودياك« رسيده و از بيگانه  به »اتاق وحشت«. 
در مديوم سريال به مراتب بيشتر فينچر قديم را به ياد مي آورد تا در فيلم هايي كه اغلب طوالني اند و البته تمام 

لحظه هايشان با مهارت تكنيكي و وسواس خلق شده اند.

  مي شود منك را دوست نداشت، ولي به سختي مي شود هنر كارگردانش در بازآفريني هاليوود دهه هاي30 
و 40 را ستايش نكرد. اين قاب ها، اين ميزانسن و اين بازي ها و اين ميزان تسلط بر دستمايه در كمتر محصولي 
از هاليوود2020 قابل مشاهده است. فينچر همچنان فيلمساز بزرگي است، آن قدر كه بعد از چند فيلم ميانمايه 
كه در آنها نبوغ سال هاي اوليه را با حرفه اي گري تاخت زده بود، در فيلمي به معني مطلق كلمه باشكوه، گذشته 

را بازآفريني و نقد مي كند. منك فيلمي استادانه از فيلمسازي است كه استادي اش را به رخ نمي كشد.

فينچر : برخي 
مي گويند فيلم هاي 

سينمايي تكراري 
شده اند، ديگر 

تازگي و جذابيت 
ندارند و كم كم 

محتوم به افول اند. 
به نظر من اينطور 
نيست. هنوز هم 

موضوعات زيادي 
هستند كه به آنها 

پرداخته نشده؛ 
هنوز گوهرهاي 
نابي هستند كه 
بايد پيدا شوند؛ 

هنوز راه هاي زيادي 
براي القاي هيجان 

و شوك به مخاطب، 
سرگرم كردن و 

ترساندن او وجود 
دارد؛ فقط شرايط 

تغيير كرده و ما 
هم با آنها تغيير 

كرده ايم. فكر 
مي كنم هنوز هم 

براي فيلمسازاني كه 
مثل من كنجكاوند 
چطور داستانشان 

را روايت كنند، 
فرصت هاي زيادي 

پيش رو است و 
بسته به اينكه چقدر 

اين پاندمي طول 
بكشد، شايد نياز 
باشد كه بردبارتر 

باشيم

فينچر مي گويد »منك« با برداشت هاي مكررش گاهي اولدمن را كالفه مي كرد.
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هحيارتداسحشاك
كمرنمرندورهخلت
تلدلوودازروتا
اوسرايوبكيدزن

رنفريرسناسنا
قيفوتتدورهمج
هلدكيشيارگايا
االاتايسرربد
دابيمدرمدنباو

يلمتسيسراگنز
هدابكاقوندام
لدابتنيادبيدا
نارقنيلوسنارل
ييايمومارسرياز
نتبملاملادوهي

جد         ول 8146
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افقي:
 1- واحد پول ارمنســتان- 

حساب كردن- جرعه
2- از مهم ترين صنايع مادر 
در كشــور ما- نوعي خواهر 

برادر
3- عابد نصراني كه از نبوت 
حضــرت محمــد)ص( در 
كودكــي خبــر داد- لباس 

تشريفاتي- اصطكاك
4- كلمه پرسش- نظم دهنده- 

گازي قابل اشتعال
5- نقــش هنــري- جاده 
شن ريزي شده- از شاگردان 

بوعلي سينا
6- مرگ- قبيله ها- رمزينه

7- غرشــمال- رودي در 
افغانستان- از آفات گياهي

8- توله ســگ شــكاري- 
گوسفند جنگي- مبتني بر 

يك ريتم معين
9- پرده چشم- گرد آمده در 

يكجا- ديوانگي
10- از الفباي انگليســي- 

نامربوط- پدرمرده
11- نوعي بلــور- آيين ها- 

سد خوزستان
12- بخش هاللــي انتهاي 
ناخن- نويســنده- حيوان 

نجيب
13- دردهــا- باقيمانــده- 

بندري در اوكراين
14- خسته و كوفته- كتابي 
نوشته عباس اقبال آشتياني

15- فراموشــي- الــكل 
سفيد- موسيقي نظامي

  
عمودي:

1- نوعــي انبردســت بــا 
فك هاي بلند- پرهيزگار

2- مادر حضرت يوسف)ع(- 
صندلي چرخدار معلوالن- 

ابريشم ناخالص
3- جمع شيء- پادشاهان- 

منسوب به يمن
4- فرمانده- نوعي پيراهن 

زنانه- فركانس
5- خباز- كارگروه- نشــانه 

جمع فارسي
6- فلز سرخ- جلگه پهناور 
در نواحــي نيمه خشــك- 

اعالميه تبليغاتي
7- قوه به ياد نگه داشــتن 
مطالب- بهنجار- از حروف 

يوناني
8- شــرم و حيا- كرايه بها- 

قوس
9- ســازمان جاسوســي 
آمريــكا- پايتخــــــــت 
قرقيزســتان - راه باريك و 

سرپوشيده
10- تنبلي- زندگي- پهلوان

11- آقــاي آلماني- خــود را به 
بيماري زدن- سرزنش

12- گارانتــي- لقب شــيطان- 
امت ها

13- قصيده ســراي عهد قاجار- 
ژاله- لغوكردن

14- گويند سنگ... شود در مقام 
صبر- فعال- فرمان

15- بخش هاي تبليغي يك فيلم- 
از آثار هوشنگ مرادي كرماني

 اعداد 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع هاي كوچك 3 در 3 يك بار جدول اعداد | 3855
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت
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269785314
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372541689
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896317425

متوسط
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951386247
648271395
372495861

ساده

متوسط

271368594
635492718
984715263
867153429
412679835
359824671
128537946
746981352
593246187

سخت

 8        
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9 5 1 3      
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  2   5 8 6  

بهترين بازسازي  از عصر طاليي هاليوود
چرا » منك« بهترين فيلم اين سال هاي ديويد فينچر است؟

اريك كوهن: بسياري از فيلم ها با موضوع دوران طاليي هاليوود سمت و سويي خاص 
نسبت به لوكيشن ها و شــخصيت ها دارند كه معرف آن زمان است. اما »منك« نگاه 
دروني تري نسبت به اين موضوع دارد. برداشت سياه ســفيد ديويد فينچر از زندگي 
هرمان جي منكويچ، گذري آرام بخش از زندگي يكي از ستاره هاي ديده نشده  سينماي 
آمريكا به زبان خودش اســت. با وجود رخ دادن قصه در دهــه30 ميالدي كه فينچر 
جزئيات تاريخي را به خوبي با سبك و لحن آن فضا تركيب كرده، منك يك نوستالژي 
بازيگوشانه نيست. درام ساخته شده توسط فينچر مخاطبان سينه فيلم را مورد هدف 
قرار داده و هرچند گاه سرد مي شود، نگاهي پيچيده و با بصيرتي را به ساختار قدرت 

آمريكا و احتمال تكان خوردن  پايه هايش با جرقه هاي خالقيت دارد.

  فينچر در منك كه از فيلمنامه  پر و 
پيمان پدر فقيدش استفاده كرده، نه به 
پشت صحنه  آنچه سر فيلم »همشهري 
كين« افتاد اهميــت مي دهد و نه رابطه 
ميان دو تن از خالقان بهترين فيلم تاريخ 
را نشــان مي دهد. به جــاي آن، فينچر 
تمركزي قابل اشــاره به مفهوم ميراث 
ســاخت اين فيلم انداخته است و براي 
شــخصيت اصلي فيلم، منك، فيلمنامه  
تحسين شــده  و جايزه بگيرش اهميت 
زيادي دارد. مانند كين، منك نيز در دو 
خط زماني تالش مي كنــد مردي را كه 
دست كم گرفته شــده و درك نشده به 

تصوير بكشد.
به نحوي منك، همشهري كين را نوعي 
انتقام هنــري قلمداد مي كنــد؛ انتقام 
منكويــچ از ويليــام رندولف هرســت، 
رئيس ســابقش و يكــي از بزرگ ترين 
صاحبــان روزنامه هــاي آن زمــان و 
برآمده از سيســتمي كه به آز و طمع، 
پاداش مي دهد. منكويچ، هرســت را به 
كاريكاتوري كاپيتاليستي تبديل مي كند 
كه با ثروت، خــود را از دنياي اطرافش 
بيگانه كرده و پايه هاي همشهري كين 
را مي چينــد. فيلم زمــان قابل توجهي 
را صرف چينش قطعات داســتاني اش 
مي كند و اســم فيلم تنهــا در انتهاي 
فيلم به زبان مي آيد. دليل اين مســئله، 
اين اســت كه منابع الهام منكويچ براي 

همشــهري كين فراتر از رابطه بدش با 
رئيس سابق بود و دغدغه ها و مشكالتي 

فراتر از نسخه  نهايي ولز داشت.

 فينچر تالش چشمگيري براي خلق 
و بررسي يك شخصيت جامع كرده و در 
نتيجه منك، بهتريــن فيلمش از زمان 
شبكه اجتماعي و يكي از جسورانه ترين 
تجربه هــاي فيلمســازي اش پــس از 
»مورد عجيب بنجامين باتن« اســت. 
فيلمنامه  جك فينچر بــا بگومگوهاي 
سريع دنبال مي شود و به بيننده عادي 
مهلتي براي توضيح نمي  دهد. اما حتي 
اين دســت از بينندگان نيز به كيفيت 
ساخت واقف خواهند بود. از فيلمبرداري 
شاداب اريك مسراشــميت تا موسيقي 
جاز غافلگير كننده ترنت رزنور و آتيكس 

راس.
با ايــن كيفيت بــاالي توليــد، منك 
بيننده هايش را كامــال در دنياي خود 
غرق مي كنــد و حتي مي تــوان گفت 
بهترين بازسازي از عصر طاليي هاليوود 
است. با وجود اين حجم پرداخت در هر 
قاب، فيلم به لطف پرداخت رئاليستيك 
شخصيت اصلي اش خاكي و پا روي زمين 
مي ماند و گــري اولدمن در هر صحنه با 
چنان انــرژي و حرارتي بــازي مي كند 
كه انــگار مي  خواهد روي لنــز دوربين 

ماندگار شود.

   خسرو نقيبي:  بياييد لحظاتي تاريخ سينما و سينه فيلم و چيزهايي شبيه اين را كنار بگذاريم و به منك در 
جايگاه يك فيلم مستقل و آنچه مي خواهد بگويد نگاه كنيم. خروجي فيلم، فصل نهايي اش و البته تمام آنچه در خط 
»زمان حال« داستان ديده ايم، به ما مي گويد اعتبار »همشهري كين« براي منك است و ولز بيش از آنچه بايد، از اين 
اعتبار به نام خود زده. در ساختار چه اتفاقي افتاده؟ فينچر براي روايت، نه تنها از ميزانسن هاي ولز استفاده كرده كه 
حتي در عمق ميدان ها و قاب بندي ها هم وامدار كارگردان است؛هماني كه فيلم مي خواهد بگويد يك سوءاستفاده گر 

باهوش بود. اما عجيب كه ميراثش در 8 دهه بعد، هنوز »اصل« است و دست نيافتني.

    مت گلدبرگ :  فيلم جديد ديويد فينچر خيلي درباره ساخت همشهري كين نيست. بلكه درباره مردي است 
كه مي خواهد جايگاهش را در يك سيستم خراب پيدا كند.

   اريك ديويس:  نماهاي »منك« چنان با دقت گرفته شده اند كه تماشاگر مي خواهد فيلم را متوقف 
كند و در آن خيره بماند. اداي ديني شورانگيز و قابل استناد كه شيفتگان فيلم هاي كالسيك ستايش اش 

خواهند كرد. اگر دوستدار فيلم هاي هاليوودي الهام بخش هستيد اين فيلم براي شماست.

 ديويد الريش :  يك فيلم خوب درباره اين موضوع كه چقدر فيلم خوب ساختن سخت است.

فیلم منك

و دیویدفینچر

این شماره
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   منتظر عملكرد نهاد نظارت بر نمايندگان مجلس هستيم
قانون شكني كسي كه براي تصويب قانون در مجلس از امتيازات 
زيادي برخوردار است، بسيار تأسف بار اســت. با وجود فضاهاي 
مجازي همه  چيز جلوي چشم مردم است و منتظريم ببينيم نهاد 

نظارت بر نمايندگان با اين فرد چه مي كند.
موسوي از تهران 

   خدمات رفاهي براي بازنشستگان تأمين اجتماعي در 
حد صفر است

بازنشســته تامين اجتماعي هستم كه در شــغل رفتگر خدمات 
شهري در سال 94بازنشسته شده ام. سؤالم اين است كه فرق ما 
با ساير بازنشستگان به خصوص بازنشستگان لشكري و كشوري 
چســت كه نه امكان اقامتي مي گيريم و نه بليــت هاي نيم بها 
به ما مي دهند؛ درحالي كه اگر رفتگران نباشــند شهرها را زباله 

برمي دارد. تا كي ما را نديد خواهند گرفت.
عربعلي ايثاري، رفتگر بازنشسته

   ميدان آتش نشاني شهرك ابريشم ساماندهي شود
ورودي شهرك ابريشم جلوي ميدان آتش نشاني خاك ريخته اند و 
به جاي اينكه اسم آن را به ميدان شهداي آتش نشان تغيير دهند، 

انبوه زباله و نخاله در ميدان ورودي شهر چشم آزاري مي كند.
توكلي از كرج

   براي بيمه خودرو و عوارض آن تخفيف منظور كنند
پيشنهاد مي كنم با توجه به شــرايط منع عبور و مرور خودرو از 
ساعت 9 شب تا 4 صبح در نرخ انواع بيمه هاي خودروها و عوارض 

ساالنه شهرداري تخفيف داده شود.
طاهري از تهران

   همزمان با قطع برق آب را قطع نكنند
2 ســاعت برق مي رود، آب را هم قطع مي كنند و زندگي ما فلج 
مي شود. فكر اين را نمي كنند كه در اين روزهاي سرد با قطع آب و 
برق چه بر سر آپارتمان نشين ها مي آيد كه وسيله گرمايش اغلب 

آنها پكيج است.
اصالني از ورامين

  بدهي به آموزگاران حق التدريس يك ساله شد
به رغم صحبت هــاي 3ماه قبل وزير محتــرم آموزش و پرورش 
خبري از پرداخت حق التدريس آموزگاران نيست و هنوز حقوق 

يك سال قبل خود را دريافت نكرده ايم.
معلم حق التدريس از تهران 

   هزينه شهادت محضري 100درصد افزايش يافته است
هزينه يك كار ساده شهادت محضري بين كارگر و كارفرما پارسال 
62هزار و 500ريال بود و امسال 131هزار تومان شده است. آيا 

اين هم به تحريم و نرخ دالر و صادرات و واردات ربط دارد.
خانقاهي از رشت

    انتخابات آمريكا تمام شــد قيمت ها همچنان صعودي 
است

به رغم آنكه بعــد از روي كار آمدن رئيس جمهــور جديد آمريكا 
نرخ دالر پايين آمده، قيمت كاالهاي اساســي از قبيل گوشت، 
تخم مرغ، لبنيات، ساير مواد غذايي، شوينده، خودرو و سايراقالم 
ديگر همچنان سرســام آور و گران است. يعني عمر ما به كاهش 

قيمت ها قد مي دهد.
شهروند از انديشه شهريار

  شغلم را با كرونا متناسب سازي  كردم
در مسكن مهر مهرشهر همراه همســر و فرزندم زندگي مي كنم. 
به خاطر كرونا شغل قبلي ام را از دســت دادم و بعد به جاي بيكار 
نشســتن، انباري 2 متري خانه مان را طوري طراحي كردم كه 
3 هزار قلم جنس ابزار كار در آن جا شــد، همچنين ميز كارم را 
داير كردم. اكنون مورد اعتماد ســاكنان مجتمع و مردم هستم 
و همه براي تعميرات و خريد به مــن مراجعه مي كنند. به لطف 
خداوند درآمد خوبي هم دارم و به جاي اينكه بار جامعه باشــم، 
يار مردم و خانواده ام هستم. من عاشــق كار و انباري ام هستم و 
از همه مي خواهم به جاي بيكار نشســتن و غصه خوردن طرحي 

نو دراندازند.
عباس نورپور از مهرشهر كرج 

   در باالي اتوبان ايستگاه متروي بعثت بازگشايي شود
ايستگاه بعثت واقع در خط 6 متروي شهري تهران 2 در دارد؛ يكي 
پايين اتوبان و ديگري باالي اتوبان كه درب باالي اتوبان هنوز باز 
نشده و مسافران مجبورند از روي پل عابر كه برق هم ندارد عبور 

كنند و از در پايين وارد ايستگاه شوند كه بسيار سخت است.
عطايي از تهران 

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

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

با مردم

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

پاسخ مسئوالن

رئيس پليس آگاهي ناجا: 
خاموشي شهر باعث 

افزايش سرقت شده است

رئيس پليس آگاهي نيروي انتظامي ضمن 
ارائه آخرين آمار وقوع جرائم در كشور از باال 
رفتن آمار وقوع ســرقت در كشور خبر داد و 
يكي از علل آن را خاموشي معابر و بزرگراه ها 
در شــب اعالم كرد. به گزارش همشــهري، 
ســردار محمد قنبري با اشــاره به ســهم 
92.3درصدي سرقت ها از كل جرايم گفت: 
از اين سهم اشاره شــده؛ 98درصد سرقت 
عادي محسوب مي شــود و از اين 98درصد 
سرقت، سهم ســرقت هاي خرد 48درصد و 
سهم ســرقت هاي مهم اعم از سرقت منزل، 
خودرو و مغازه و... 42درصد است. وي ادامه 
داد: 92.3 درصــد از مجمــوع كل جرايم، 
سهم سرقت هاست، در ميان جرايم جعل و 
كالهبرداري سهم 7.3درصدي دارد و جرايم 
جنايي نيز شامل سرقت هاي مسلحانه، قتل 
عمد، آدم ربايي، تجاوز بــه عنف و... در ميان 

كل جرايم سهم 0.4درصدي دارند.
وي در توضيح روند كشــفيات پليس اضافه 
كرد: در حوزه ســرقت ها حدود 71.1درصد 
كشفيات داشــته ايم كه در مقايسه با مدت 
مشابه سال گذشــته ميزان كشــفيات در 
حوزه ســرقت افزايش داشــته است، سهم 
كشفيات ســرقت خرد بيش از 73.5درصد 
است، همچنين ســرقت هاي به عنف سهم 
75درصدي و سرقت هاي مســلحانه سهم 

76.2درصدي را به خود اختصاص داده اند.

رابطه خاموشي ها با سرقت
رئيس پليس آگاهي ناجا در ادامه در پاســخ 
به سؤالي درخصوص ارتباط خاموشي معابر 
و بزرگراه هــا در هفته هاي اخير بــا افزايش 
ســرقت ها، عنوان كرد: در دي ماه امسال در 
مقايسه با مدت مشابه سال گذشته سرقت ها 
18درصد افزايش داشته؛ اين در حالي است 
كــه در 10 ماه اول ســال جاري ميــزان كل 
سرقت ها افزايش 9درصدي داشته است. هر 
چند خاموشــي معابر و بزرگراه ها در افزايش 
سرقت ها به ويژه سرقت هاي خرد تأثير دارد، 
اما از زمان اعمال محدوديت هاي كرونايي و با 
دستور فرمانده نيروي انتظامي تردد اكيپ هاي 
گشــت آگاهي و انتظامي در ســطح شهرها 
به ويژه از ساعت21 به بعد افزايش داشته است. 
اين مقام ارشد انتظامي همچنين درباره وقوع 
كيف قاپي و موبايل قاپــي در 10 ماه ابتدايي 
امسال گفت: در موضوع كيف قاپي و موبايل 
قاپي نيازمند اين هستيم كه مردم خودكنترلي 
را افزايش دهند به هرحال در بازه زماني اشاره 
شده ميزان كيف قاپي رشد 12درصدي داشته 
اســت، اين در حالي اســت كه در بازه زماني 
اشاره شده ميزان كشــفيات كيف قاپي رشد 

18درصدي داشته است.

افزايش كشفيات در حوزه سرقت
سردار قنبري با بيان اينكه در 10 ماه ابتدايي 
امسال در مجموع سرقت ها 9درصد افزايش 
وقوع داشته ايم، تأكيد كرد: البته بايد بگويم 
به رغم افزايش سرقت ها، كشفيات پليس نيز 

16.2درصد افزايش داشته است.
رئيس پليــس آگاهي ناجا با بيــان اينكه با 
شــيوه هاي علمي و بهــره وري از تجهيزات 
نويــن و بــه روز درصدديم كــه جرايم را 
كشــف كنيم، خاطرنشــان كرد: در 10 ماه 
ابتدايي ســال جاري ميزان كشفيات قتل ها 
97.4درصــد و آدم ربايــي 100درصد بوده 
است. در مجموع جرايم جنايي 96.9درصد 
كشــف جرم داشــته ايم. مبناي عمل ما در 
پليس آگاهي ناجا كاهش زماني فاصله وقوع 
جرم تا كشــف اســت و با اين حال نيازمند 

مشاركت مردم هستيم.

تبعيض در پيگيري پرونده ها نداريم
سردار قنبري همچنين با رد هرگونه تبعيض 
در پيگيــري پرونده هــا تأكيد كــرد: همه 
پرونده ها از نظر پليس مهــم و حائز اهميت 
هستند. از نظر ما هر جرمي كه صورت گرفته 
و شهروندي مورد تعدي واقع شده بايد پرونده 
تشكيل شود و اين پرونده را با رويكرد و نگاه 

مهم و اولويت دار دنبال مي كنيم. 

ماجرايگلولهاي
كهازاسلحهسارق

طالفروشيشليكنشد
 دزد مسلح وارد يك طالفروشي 

در جنوب پايتخت شد و اسلحه پيگيري
را به سمت دو برادر طالفروش 
گرفت تا ماشه را بكشد و نقشه سرقت را اجرا 
كند اما معجزه اي رخ داد و شليك نشــدن 
گلوله نقشه هولناك سارق مسلح را نافرجام 

گذاشت.
به گــزارش همشــهري، ســاعت17:30 
يكشــنبه پنجم بهمن ماه پســري 22ساله 
درحالي كه كاله به ســر و ماسك بهداشتي 
به صورت داشــت وارد يك طالفروشي در 
منطقه جواديه تهران شد. دو برادر صاحبان 
طالفروشــي بودند كه در ابتدا تصور كردند 
پسر جوان مشتري اســت. اما ناگهان يك 
اسلحه كلت به سمت دو برادر نشانه گرفت 
و آنها را تهديد كرد كه تمام طالهاي داخل 
مغازه را درون كيســه اي بريزند. دو برادر با 
ديدن دزد مسلح وحشــت كردند، با وجود 
اين تسليم خواسته او نشدند. يكي از دو برادر 
گفت كليد قفل ويترين همراهشان نيست. 
دزد مســلح وقتي ديد آنها طفــره مي روند 
و حاضر به تســليم شدن نيســتند ماشه را 
كشيد اما گلوله اي شليك نشد. با اين تصور 
كه احتمــاال گلوله اول گير كــرده بار ديگر 
دستانش را روي ماشه گذاشت تا گلوله دوم 

را شليك كند.

جدال با سارق مسلح 
بخت با دو برادر طالفروش يار بود كه گلوله 
دوم هم شليك نشد، آنها وقتي ديدند گلوله 
دوم هم شــليك نشــده، احتمال دادند كه 
اسلحه سارق خراب اســت. به همين دليل 
يكي از آنها با سارق درگير شده و ديگري آژير 
دزدگير را به صدا درآورد. مغازه طالفروش 
تجهيــزات مخصوص را داشــت و دزدگير 
مســتقيم به كالنتري محل متصل مي شد. 
به همين دليل 3دقيقه بيشتر طول نكشيد 
كه مأموران كالنتري 117 جواديه در محل 
طالفروشي حاضر شوند. وقتي مأموران در 
محل حضور يافتند جــدال دو برادر با دزد 
طالفروشــي پايان يافته و آنها موفق شده 

بودند او را خلع سالح كنند.

نقشه سرقت 
ماموران، دزد مسلح را بازداشت كردند و از 
وي اســلحه كلت به همراه 9فشنگ جنگي 
كه همراه داشت كشف شــد. پسر جوان در 

بازجويي هاي اوليه به طراحي نقشه سرقت 
از طالفروشي و اجراي آن اعتراف كرد. او در 
ابتدا همه  چيز را گردن گرفت و گفت: مدتي 
بود كه دچار مشــكالت مالي شده بودم. از 
سوي ديگر من ساكن يكي از شهرهاي غربي 
كشور هستم و هرچه به دنبال كار مي گشتم 
موفق نشدم شغل خوبي پيدا كنم. به همين 
دليل چند روز قبل نقشــه سرقت مسلحانه 
از طالفروشــي در پايتخت را كشيدم. وي 
ادامه داد: يكي از دوستانم در شهرستان يك 
اســلحه فروش را به من معرفي كرد، چراكه 
براي اجراي ايــن كار نياز به اســلحه براي 
ترساندن طالفروش داشــتم. اسلحه را كه 
خريدم راهي تهران شدم و با شناسايي مغازه 
طالفروشي قدم در آنجا گذاشتم تا نقشه ام 
را اجرا كنم اما اسلحه ام خراب بود و نقشه ام 
ناكام ماند. فكر مي كنم مرد اســلحه فروش 
سرم را كاله گذاشت و اسلحه خراب به من 

فروخت.

بازسازي صحنه
متهم مدعي بود كه سرقت را به تنهايي انجام 
داده و همدستي نداشــته است، با اين حال 
بازداشت شد و تحقيقات از او براي شناسايي 
همدســت احتمالي و جرايم ديگــر ادامه 
دارد. اين در حالي اســت كــه متهم پس از 
دستگيري بار ديگر راهي محل طالفروشي 
شد تا صحنه ســرقت ناكام خود و جدال با 

طالفروشان را بازسازي كند.
در همين حال ســرهنگ جليل وقوفه اي، 
رئيس پليس پيشــگيري تهــران در اين 
خصوص گفت: خوشبختانه در اين پرونده 
طالفروش مسائل ايمني مانند مجهزكردن 
سيستم مغازه به دزدگير، سيستم آالرم و 
موارد ديگر را رعايت كرده بود. آنها هنگامي 
كه در دام سارق گرفتار شدند موفق شدند 
در فرصتي كه به دســت آوردند سيستم 
دزدگير را به صــدا درآورند؛ به اين ترتيب 
مأموران كالنتري به سرعت در محل حاضر 
شدند و دزد مســلح را دســتگير كردند. 
وي ادامه داد: توصيــه ام به مالكان صنوف 
ازجمله صنوفي همچون طالفروشي اين 
اســت كه موارد ايمني و حفاظتي مانند 
استفاده از دزدگير و اســتفاده از سيستم 
آالرم را رعايــت كرده و حتي نســبت به 
مجهزكردن مغازه به شيشه هاي ضدگلوله 

نيز اقدام كنند.

آتش نشانان، منجي مادر و فرزندانش شدند
 آتش ســوزي در انبــار يك 

پيتزافروشي مادري را همراه داخلي
2فرزندش كه در طبقه دوم 
ساختمان زندگي مي كردند تا يك قدمي 
مرگ پيش برد اما آتش نشانان با حضور به 

موقع جان آنها را نجات دادند.
به گــزارش همشــهري، ســاعت20:15 
دوشــنبه به مركز فرماندهي آتش نشاني 
تهران خبر رســيد كــه يك انبــار يك 
پيتزافروشي دچار آتش سوزي شده است 
و به احتمال زياد جان چنــد نفر در خطر 
اســت. دقايقي از اين خبر مي گذشت كه 
آتش نشــانان 2ايســتگاه خود را به محل 
حادثه در بلوار نبرد رساندند. محل حادثه 
ســاختماني 2طبقه بود كه در پايين آن 
پيتزافروشــي قرار داشــت و در طبقه باال 
خانواده اي زندگي مي كردند. شــعله هاي 
آتش از انبار پيتزافروشــي زبانه مي كشيد 
و آتــش در حال ســرايت بــه طبقه باال 
 بود. شواهد نشــان مي داد مادري همراه

دو فرزندش در طبقه دوم گرفتار شده اند و 
جان شان در خطر است. از اين رو عمليات 

نجات آغاز شد.
كاووس فرضعلي زاده، افسر آماده منطقه8 
عمليات آتش نشــاني تهران كه در محل 
حاضر شــده بود در اين باره گفت: در اين 
حادثه انبار پيتزافروشي به دليل نامعلومي 
دچار آتش سوزي شــده بود و شعله هاي 
آتش به ســرعت در حال سرايت به طبقه 

فوقاني بود. همچنين 3نفر از ساكنان طبقه 
دوم در ســاختمان محبوس شده بودند و 
با توجه به نفوذ دود بــه طبقه باال احتمال 

داشت هر 3نفر دچار خفگي شوند.
وي ادامــه داد: آتش نشــانان همزمان با 
قطع برق و گاز ساختمان و با رعايت نكات 
ايمني، پس از تقسيم شــدن به دو گروه 
مشغول خاموش كردن آتش و جلوگيري 
از پيشروي آن شــدند و تيم نجات هم با 
رسيدن به طبقه باال موفق به خارج كردن 
زني 39ساله و 2پسربچه 12 و 16 ساله اش 
شــدند. فرضعلي زاده اضافه كرد: عوامل 
اورژانــس پــس از انجام معاينــات اوليه 
اعالم كردند كه خوشــبختانه حال هر 3 

نجات يافته مساعد است.
وي با اشــاره به اينكــه علت بــروز اين 
آتش سوزي از سوي كارشناس آتش نشاني 
منظقه در دست بررسي است، گفت: اين 
آتش سوزي سر انجام با تالش آتش نشانان 

خاموش شد.

دزد مسلح قصد دستبرد به طالفروشي 

را داشت اما معجزه اي رخ داد و 2گلوله 

در سالح گير كرد و شليك نشد

2 دختر جوان در گرگان در تصميمي شتابزده خود را از روي پل 
عابر پياده پايين انداختند تا به زندگي شان پايان دهند اما پس از 

سقوط به طور اتفاقي روي خودروي پليس افتادند و زنده ماندند.
به گزارش همشــهري، اين حادثه حدود ســاعت 14ديروز در 
خيابان ناهارخوران گــرگان اتفاق افتاد. دقايقــي قبل 2 دختر 
جوان پله هاي پل عابر پيــاده را يكي يكي بــاال رفتند و خود را 
روي پل رساندند. آنها با قدم هايي آهســته به وسط پل رفتند و 
پس از چند لحظه از روي حفاظ پل عبور كردند. عابراني كه اين 
صحنه را مي ديدند تعجب كرده بودند اما باورشــان نمي شد كه 
2 دختر جوان چه تصميم هولناكــي گرفته اند. آنها چند لحظه 
بعد در ميان بهــت و حيرت عابران از روي پل به وســط خيابان 
پريدند. آن لحظه خودروهاي زيادي از زيل پل عبور مي كردند اما 

درست در لحظه اي كه 2 دختر جوان تصميم به خودكشي گرفته 
بودند يك خودروي گشت پليس از آنجا عبور مي كرد و 2 دختر 
روي خودروي پليس افتادند. شاهدان آنچه را كه به چشم خود 
مي ديدند باور نداشتند اما همه  چيز واقعي بود. در يك چشم به هم 
زدن خيابان بند آمد و همه دور 2 دختر جوان كه پس از سقوط 
روي ماشين به شدت مجروح شده بودند حلقه زدند. آنها تصميم 
گرفته بودند به زندگي شان پايان دهند اما ماشين پليس به طور 
اتفاقي منجي آنها شده بود. در اين شرايط بود كه در كوتاه ترين 
زمان ممكن 2 حادثه ديده به بيمارستان منتقل شدند و تالش ها 
براي نجات آنها آغاز شد. در همين حال محمد حميدي، فرماندار 

گرگان جزئيات بيشتري از اين حادثه را بازگو كرد و گفت: ساعت 
14 بعد از ظهر سه شنبه، 2 دختر جوان با پريدن از روي پل عابر 
پياده در خيابان ناهارخوران اقدام به خودكشي كردند. با توجه به 
تردد زياد خودروهاي سواري در اين محور، هنگام پريدن از روي 
پل، به صورت تصادفي با خودروي گشت نيروي انتظامي برخورد 
كردند و از مرگ نجات يافتند. حميدي در ادامه درباره انگيزه اين 
دو نفر از اين اقدام هولناك گفت: با بررسي هاي انجام شده معلوم 
شد علت اين اقدام به خودكشي مسائل و مشكالت خانوادگي بوده 
اســت. به گفته وي هم اكنون هر دو حادثه ديده در بيمارستان 

بستري هستند و تالش ها براي مداواي آنها ادامه دارد.

ماشين پليس مانع  از 
خودكشي 2دختر جوان شد

روايتعجيبدانشجويرشتهحقوق
دزد مسلح طالفروشــي متولد سال77 و 
دانشجوي رشته حقوق است. او اگرچه در 
بازجويي هاي اوليه اعتراف كرد كه براي انجام 
نقشه سرقت، اسلحه خريده و از شهرستان 
راهي تهران شده اســت اما يك روز پس از 
دســتگيري روايت ديگري را مطرح كرد و 
گفت پيش از حادثه قــرص مصرف كرده و 
حالت عادي نداشته است. گفت وگو با متهم 

را در ادامه مي خوانيد.

انگيزه ات از سرقت چه بود؟
راستش قرص مصرف كرده بودم و حالت عادي 

نداشتم.
اما در بازجويي هاي اوليه گفتي 
انگيزه اصلي ات به دســت آوردن پول بوده 

است.
من روز اول اصال حال عادي نداشتم. نمي دانم 
چه گفته ام اما هرچه گفته ام دروغ است. چون 

تحت تأثير مصرف قرص بودم.
چه قرصي؟

فكر مي كنم قرص توهم زا بود، چون هرچه بود 
بعد از مصرف آن دچار توهمات عجيبي شدم.

چه شد كه دســت به سرقت از 
طالفروشي زدي؟

داشتم از كنار يك طالفروشي رد مي شدم و با 
خود گفتم بروم داخل. نمي دانم اصال چه شد كه 

اين اتفاق افتاد اما حاال خيلي پشيمانم.
توضيح بده چه اتفاقي افتاد.

من بچه تهران نيســتم و در شهرستان زندگي 
مي كنم. چند روز قبل يكي از بســتگانم به من 
زنــگ زد و گفت هر وقت خواســتي به خانه ام 
بيا. او حوالي بازار تهــران زندگي مي كرد و من 
تصميم گرفتم بــراي ديدن او از شهرســتان 
به تهران بيايــم تا با او بــراي پيداكردن كاري 
مناسب در تهران صحبت كنم. مي خواستم او 
را غافلگير كنم، براي همين بي آنكه به او زنگ 
بزنم از شهرستان راهي تهران شدم اما فاميلم 
در خانه نبود. به او زنگ زدم و گفت براي انجام 
كاري به خانه يكي از دوستانش رفته است. ديگر 

جايي نداشــتم بروم، به همين دليل بي هدف 
در خيابان پرسه مي زدم كه پايم به يك نايلون 
مشكي برخورد كرد. نايلون را برداشتم و ديدم 
داخل آن يك قبصه سالح كلت است. اسلحه، 
پر از گلوله و تعدادي فشــنگ هم داخل نايلون 
بود. تصميم گرفتم با آن خودكشــي كنم و به 
زندگي ام پايان بدهم. به همين دليل اسلحه را 
روي سرم گذاشتم تا شــليك كنم اما گلوله اي 
شليك نشد. چون مدت ها بود كه نمي توانستم 
كار مناسبي پيدا كنم و مشكالت مالي داشتم؛ 
دچار افسردگي شده بودم. در افكار پريشانم غرق 
شده بودم كه صداي مردي ناشناس توجهم را 
به  خود جلب كرد. به من گفت چرا پريشــاني؟ 
گفتم حال خوبي ندارم و مي خواهم به زندگي ام 
پايان بدهم. او قرصي به من داد و گفت بيا اين 
را مصرف كن تا حالت خوب شود. به من گفت 
قرص نشاط آور است. من كه به آخر خط رسيده 
بودم قرص را گرفتم اما پس از مصرف آن دچار 
توهمات عجيبي شدم. چشم كه باز كردم پليس 

دستگيرم كرده بود.
چطور با يك اســلحه وارد مغازه 
طالفروشي شــدي و حتي قصد داشتي به 

سمت طالفروشان شليك كني؟
خيلي خوش شانس بودم كه شليك نشد. بهتر 
بگويم معجزه رخ داد كه 2گلوله شــليك نشد، 
چون ممكن بــود تبديل به قاتل شــوم؛ فقط 
به خاطر مصرف يك قرص توهم زا. اتهام سرقت 
كه در پرونده ام ثبت شــده است، خوشبختانه 
اســلحه خراب بود و گلوله شليك نشد، در غير 

اين صورت جنايتكار مي شدم.
سابقه داري؟

نه، مــن دانشــجوي رشــته حقوقــم و دلم 
مي خواســت روزي يك وكيل حرفه اي شوم. 
چطور مي توانم ســابقه دار باشم. اين ماجرا هم 
كامال اتفاقي بود. من نمي خواستم دزدي كنم 
و يا آسيبي به كسي برســانم. واقعا دچار توهم 
شده بودم و چيزي به خاطر ندارم. حتي نمي دانم 
چرا اسلحه را به ســمت طالفروشان گرفتم و 

مي خواستم شليك كنم.

 كشف جسد مردي 
در دره هاي سعادت آباد 

تحقيقات درخصوص قتل مردي كه جسدش در دره كشف 
شده از سوي تيم جنايي پايتخت آغاز شده است.

به گزارش همشهري، ســاعت13:30 دوشنبه افرادي كه 
براي تفريح و كوهنوردي به كوه هاي اطراف ســعادت آباد 
مي رفتند چشمشان به جســد مردي در اعماق دره افتاد. 
او خون آلود بود و شاهدان با ديدن اين صحنه وحشت زده 
به پليس زنگ زدند. طولي نكشــيد كه مأموران كالنتري 
ولنجك در محل حاضر شدند و ماجراي اين حادثه به قاضي 
حبيب اهلل صادقي، بازپرس ويژه قتل گزارش شد. با حضور 
تيم جنايي، جسد خونين مرد از اعماق دره بيرون كشيده 
شده و مشخص شد كه زمان زيادي از مرگش نمي گذرد. 
جســد متعلق به مردي حدودا 75 تا 80ســاله بود كه با 
ضربات متعدد چاقو به قتل رسيده بود. مقتول لباس بيرون 
به تن داشت و نشــان مي داد كه احتماال در جاي ديگري 
به قتل رسيده و قاتل يا قاتالن، جسد وي را به اعماق دره 
پرت كرده اند. در ادامه مأموران به بازرسي پرداختند و موفق 
شدند مدارك هويتي مقتول را به دست آورند. او بازنشسته 
يكي از اداره هاي دولتي بود كه خانواده اش شناسايي شده و 
در تحقيقات عنوان كردند كه مقتول صبح روز حادثه براي 
انجام كاري از خانه خارج شده بود. به گفته خانواده اش او با 
هيچ كس خصومتي نداشت و هم اكنون جسد وي با دستور 
قاضي جنايي به پزشكي قانوني انتقال يافته و تالش براي 

كشف اسرار اين جنايت ادامه دارد.

آماده احداث بازار ميوه و تره بار در جنوب شهر هستيم
روابط عمومي ســازمان مديريت ميادين ميوه و تره بار شهرداري 
تهران پيرو چــاپ پيام مردمي با عنوان »كافــي نبودن بازارهاي 
ميوه و تره بار در مناطق جنوبي شــهر« در ســتون با مردم روز 
6دي ماه پاسخ داده است: »ســازمان مديريت ميادين شهرداري 
تهران درصورت واگذاري زمين مناســب براي احداث بازارهاي 
ميوه و تره بار در جنوب شهر آمادگي دارد. پيام اين شهروند عزيز 
شاهدي است بر مؤثر بودن فعاليت ميادين و بازارهاي ميوه و تره 
بار در تامين ارزاق و مايحتاج روزانه و هفتگي شهروندان با قيمت 
مناســب و كيفيت مطلوب. از اين روز ضمن قدرداني از ايشــان، 
خداوند را شــاكريم كه به ما توفيق خدمت ارزاني داشــته است. 
سازمان مديريت ميادين شــهرداري تهران درصدد است تا طبق 
برنامه مدون و زمانبندي شده در تمامي محالت فاقد بازار از جمله 
محالت جنوب شــهر براســاس اولويت هايي نظير تعداد و تراكم 
جمعيت هر منطقه و ميزان دسترسي شــهروندان آن منطقه به 

بازارهاي ميوه و تره بار اقدام به ساخت بازار نمايد.«
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سوگ

مسعودمير
روزنامه نگار

مرتضيكاردر
روزنامه نگار

عبــاس صفــاري در 
سلســله درگذشتگان 
كرونا كه انگار بي پايان 
به نظر مي رسند، غريب ترين است. او در كاليفرنيا زندگي را بدرود 
گفت و خيل انبوه دوستداران شعر خود را در ايران سوگوار كرد. 
ميزان مرثيه ها و همدردي هايي كه شاعران نسل هاي گوناگون 
در ساعت هاي نخست پس از درگذشت او در شبكه هاي اجتماعي 
منتشــر كرده اند، كم نظير است و نشــان از محبوبيت شاعري 
مي دهد كه شعرهايش دل هاي بسياري را اسير خود كرده است.

»اگر سي سال پيش پرســيده بودي/ از هر آستينم برايت / چند 
تعريف آماده و كامل / كه مو الي درزش نرود / بيرون مي كشيدم

در اين سن و سال اما / فقط مي توانم دســتت را / كه هنوز بوي 
سيب مي دهد بگيرم / و بازگردانمت به صبح آفرينش 

از پروردگار بخواهم / به جاي خاك و گل / و دنده گمشده من / اين 
بار قلم مو به دست بگيرد / و تو را به شكل آب بكشد / رها از زندان 

پوست / و داربست استخوان هايت / و مرا
به شكل يك ماهي خونگرم / كه بي تو بودنش مصادف / با هالكت 

بي برو برگرد«
عباس صفاري از پديده هاي ايران در دهه80 است؛ پديده اي كه 
از فرسنگ  ها دورتر مي آيد اما انگار سال هاست كه در ادبيات ايران 

حاضر بوده است. چه هيچ فاصله اي ميان 
شعرهاي او و شعر امروز ايران وجود 
ندارد و سال ها زيســتن در آمريكا 
نتوانســته بود خدشه اي به آگاهي 

او از زبان امروز ايران وارد كند.
عبــاس صفــاري بــا 

»دوربيــن قديمــي« 
ظهور كرد؛ مجموعه  اي 
كه جايزه شعر كارنامه 
را براي او بــه ارمغان 
آورد و خواننــدگان 
شــعر امروز ايران را 
متوجه شاعري كرد 
كه پيش تر نــام او را 
نشنيده بودند. كارنامه 
عباس صفاري پيش از 
دوربين قديمي بسيار 
مختصر اســت. يكي 
از ترانه هاي او )اســير 

شــب( را فرهاد مهراد 
خوانده است، چند ترانه ديگر 

نيز دارد و همين. امــا وقتي در 
دهه80 دوباره به شعر امروز ايران بازگشت، شاعري متفاوت بود 
كه انگار سال ها پشتوانه شاعري دارد. او مهم ترين شاعري است 
كه پس از ســال ها دوري، از ادبيات مهاجرت، بــه ادبيات ايران 
بازمي گردد و مي تواند در جريان شعر امروز ايران تأثيرگذار باشد.

نام عباس صفاري با جرياني پيوند خورده  كه ساده نويســي نام 
گرفته است؛ جرياني كه شــايد در واكنش به دشوارنويسي ها و 
پيچيدگي هاي شكلي و زباني شــعر دهه70 ايجاد شد. پس از 
مجموعه اي از شعرهاي دشــوار كه اغلب شكل شعر و بازي هاي 
زباني و معناگريزي و حتي گريز از شكل هاي از پيش تعيين شده 
در دستور كارشان بود، شاعراني آمدند كه تالش كردند از همه 
بازي هاي زباني و شكلي اجتناب و شــعر را در ساده ترين شكل 

دنبال كنند. 
ساده نويسي كوششي بود براي بازگشــت به جوهر شعر و رابطه 
صميمانه و بي واســطه با خوانندگان. شــعر عباس صفاري در 
ســال هاي دهه80 يكي از الگوهاي جريان ساده نويسي است، 

اگرچه او كمتر خود را وابسته به جرياني دانسته است.
جغرافياي شعرهاي عباس صفاري ايران نيست. او سال ها خارج 
از ايران زيسته و واژه ها و اشيا و نام خيابان ها و ميدان هاي شعر 
او ايراني نيســتند، اما شعرها به قدري ســاده اند كه حتي عموم 
خوانندگان نيز مي توانند به راحتي مخاطبان شــعر او باشند. او 
در حقيقت شاعري غنايي است كه شعر را در اتفاق هاي روزمره 
زندگي امروز جست و جو مي كند و مي كوشد خيلي از اتفاق ها و 
اشياي ساده را به بخشي از منظومه هاي غنايي خود تبديل كند. 
آگاهي او از تاريخ و اســطوره افزونه هايي اســت كه سبب تمايز 

بيشتر شعر او مي شود.
عباس صفاري از »دوربين قديمــي« آغاز مي كند و در »كبريت 
خيس« نمونه هاي حرفه اي تر از شــعر خود به دســت مي دهد. 
»خنده در برف« و »مثل جوهر در آب« ادامه طبيعي شــعر او 
محسوب مي شوند اما دو مجموعه نخست او از استقبال بيشتري 
برخوردار شدند و جوهر شــاعرانه و بدعت و بكارت تصويرهاي 

مجموعه نخست او بيشتر است.
پس از استقبال از شــعرهاي عباس صفاري، او آثار ديگري نيز 
منتشر مي كند، ازجمله ترجمه »عاشقانه هاي مصر باستان« اثر 
ازرا پاوند و »ماه و تنهايي عاشــقان« ترجمه مجموعه تنكاهاي 
عاشــقانه ايزومي كي بو، انونوكوماچي و ترجمه هاي ديگر و اثر 
پژوهشي »كالغ نامه« و »قدم زدن در بابل« كه مجموعه خاطره ها 
و تك نگاري هاي او ست. حتي مجموعه »تاريك روشنا« كه پيش 
از دوربين قديمي در لس آنجلس چاپ شده بود، در ايران منتشر 

شد.
»همچنان كه كليد را / در قفــل در مي گردانم / به ياد مي آورم / 
كه با باران و / چند پرنده دريايي غمگين نيز / بر انتهاي اسكله اي 

چوبي / وعده ديدار داشته ام
بر لبه تخت مي نشينم / و زني را به ياد مي آورم / كه اكنون / آواره 
دنياســت / و قطب مرا زماني / به قطب نماي شكسته اي تشبيه 

كرده بود
شب / به دريا بازگشــته اســت / و من بايد / پيش از آنكه تمام 
شبنم ها / در پيله هاي زرِد نو / پروانه شوند / جرعه اي از آب بنوشم 
/ و براي برادرانم كه در نيمه تاريك  ماه خفته اند / شعري بنويسم«

پي نوشت: ستون شعر »سده سنگ و الماس« )همشهري قرن( 
كه به بررسي كارنامه شــاعران امروز مي پردازد، روز دوشنبه به 
سال1387 و عباس صفاري رسيد. گمان نمي كرديم اينقدر زود 
دوباره بخواهيم مطلبي درباره شعر او بنويسيم. اما دست مرگ، 
ناگهان آمد و شاعر دوست داشــتني دور از وطن را از جغرافياي 

شعر فارسي ربود.

وضعيتسفيدنشد
از جشنواره ســال قبل كه 2ســرمايه گذار 
براي پول و چك، بساط فيلمساز بااستعداد 
و محبوب ســينماي ايران را به هم زدند تا 
امسال كه مشكالت ســرمايه گذاري فيلم 
حل شــد اما شــوراي پروانه نمايش آنقدر 
شجاعت نداشت كه فيلم »قاتل و وحشي« 
را حتي براي داوران و اهالي رسانه به نمايش 
دربياورند، ســينماي ايران يــك كرونا را 
تجربه كرده و البته يك بحــران تكراري را. 
بحران ناتوانــي در مديريت صحيح و مقابله 
با تلنبار شــدن فيلم هاي توقيفي كه البته 
مسئله اي هميشگي بوده است. هيأت داوران 
به شــهادت دبير جشــنواره براي تماشاي 
فيلم نعمــت اهلل انتظار كشــيده اما ظاهرا 
فشارهاي باالدســتي و البته همراهي چند 
نفر در سازمان سينمايي كه متأسفانه گويا 
يكي شان هم در بين هيأت داوران جشنواره 
سي و نهم حضور دارد، ســبب شد تا قاتل و 
وحشي حاال به يك فيلم توقيفي در سينماي 
ايران بدل شود. خب، كامال قابل پيش  بيني 
است كه چه اتفاقاتي براي اين فيلمساز در 
راه است و چه سرخوردگي هايي از راه خواهد 
رســيد. حاال بماند كه همين حاال يك كپي 
افتضاح از نســخه هاي اين فيلم كه باالخره 
براي دريافت پروانه نمايش در وزارت ارشاد 
دست به دست شده چه مشــترياني دارد و 
چند نفــر منتظرند تا ســرمايه هنري يك 

فيلمساز شريف را بر باد دهند.

ذوقمرگيهايعجيب
اگر روي حساب نام خانوادگي و البته نام فيلم 
براساس حروف الفبا هم نبود، باز نرگس آبيار 
و فيلمش توســط خيلي ها روي دست حلوا 
حلوا مي شدند. »ابلق« نخستين فيلمي بود 
كه دبير جشنواره خبر سودايش براي كسب 
ســيمرغ را اعالم كرد و جالب تر اينكه هنوز 
چند روزي تا آغاز جشنواره مانده به سياق 
هميشه برخي منتقدان به تماشاي فيلم ها 
نشستند اما يكي دو منتقد دانه درشت چنان 
براي اين ســاخته آبيار ذوق مرگ شده اند و 
از بيان اين حس ابايــي هم ندارند كه گويي 
جشنواره امســال قرار اســت به كام آبيار 
و شركايش شــيرين شــود. در اينكه آبيار 
فيلمســاز زيركي اســت و كارش را هم بلد 
اســت، ترديدي نداريم اما حاال در تجربه و 
درايت برخي ها بايد شك كنيم. راستي حاال 
كه حرف ابلق وسط اســت بد نيست بدانيد 
كه در اين فيلم هم مانند ساخته قبلي آبيار 
هوتن شكيبا و الناز شاكردوست نقش زوج 
را بازي مي كنند اما ديگر خبري از توحش و 

قتل و آدم ربايي نيست و همه  چيز در بستري 
اجتماعي روايت مي شود.

همانهميشگي
شايد اگر بخواهيم درباره ديگر فيلم هاي مهم 
جشنواره امسال الاقل روي كاغذ چيزهايي 
بنويسيم بايد به اين قرار متن را ادامه دهيم 
كه آيدا پناهنده به سياق آثار قبلي خود در 
شمال كشــور زنانه هايش را پيگيري كرده 
و »تي تي« را ساخته اســت. محمدحسين 
مهدويان كه قبال هم بعد از فيلمي سياسي 
مثل ماجراي نيمروز سراغ سوژه اي اجتماعي 
مانند التاري رفته بود، امسال و بعد از تجربه 
موفق اما بسيار دراماتيك درخت گردو سراغ 
ساخت فيلمي طنز رفته است تا به همه ثابت 
كند فيلمسازي را بلد است و شوخي و جدي 
و سياســي و اجتماعي برايش فرقي ندارد. 
»شيشــليك« رضا عطــاران دارد و پژمان 
جمشيدي و بي نهايت شــوخي كالمي كه 
البته حســابي هم اصالحيه خورده اســت. 
شــايد براي االن همينقدر كافي باشــد كه 
بدانيد فيلم قصه كارگران يك كارخانه توليد 
»پشم« است. »بي همه  چيز« محسن قرايي 
هم فارغ از اينكه چطور از آب درآمده، بسيار 
جذابيت برانگيز است. چرا؟ به خاطر نام هايي 
كه در اين فيلــم بازي مي كننــد. به خاطر 
پرســتويي و تهراني و حجازي فر و كوثري 
و مصفا. »روشــن« و »رومانتيســم عماد و 
طوبي« هم دو فيلمي هســتند كه بيشــتر 
از خودشــان با حال و هواي سازندگانشان 
تعريف مي شــوند. روح اهلل حجــازي و كاوه 
صباغ زاده فيلم هايي ساخته اند كه انگار در 
ساختن شان تسلط دارند، همان هميشگي 

را...

فجر39سالهباهمانمعضالتكهنه
جشــنواره فيلــم فجــر به خاطــر اعمال 
نظرهاي مختلف شخصي و تغييرات مداوم 
آيين نامه اي هرســال با حاشيه درگير بوده 
است. امسال هم حاشــيه با كرونا و قاتل و 
وحشي به جشنواره آسيب زده و بايد اميدوار 
بود ضربه ها تا پايان مسير جشنواره بيشتر و 

عميق تر نشود.

بازگشاييموزههنرهايمعاصر
باآثارمنيژهميرعمادي

انتهاياسكلهايچوبي

ايوايازكرونايقاتلووحشي

 چند سطري در سوگ عباس صفاري 
كه دست نامهربان مرگ، او را از شعر فارسي ربود

روز گذشته اسامي فيلم هاي بخش مسابقه جشنواره فيلم فجر اعالم شد 
تا مشخص شود جشنواره باز هم براي حاشيه تب كرده است

اگردراينبالد،سوناميوجنگوهزارمصيبت
وبحرانهمنازلشودبازهستندآدمهاييكه
منافعشخصيواســتداللهايغيرمنطقيو
البتههزينهتراشيهايبيدليلرابهنحويدرزندگيروزمرهميتابانندوهمهچيزرااز
دريچههمينتاريكيممتدمينگرند.كروناكهاصالجايخودداردوچندانمهمنيست.
چرا؟چونكروناتوانستسازوكارمعيوببهرهمنديازهيأتانتخاببرايدروازهباني
فيلمهاييراكهمايلنددرجشنوارهمهمسينماييكشورحضورداشتهباشند،درهم
بكوبداماحريفتكرويهاوخودرأييهايآنهايينشدكهجشنوارهصعبامسالراپيش

ازآغازدرتوفانحاشيهرهاكردند.

 پس از 2سال و 8 ماه از تعطيلي 
موزه هنرهاي معاصر، پنجشنبه تجسمي

9بهمن ماه درهاي موزه به روي 
عالقه مندان و هنرمندان باز خواهد شد.

به گزارش همشهري، روز گذشته به مناسبت 
گشايش موزه هنرهاي معاصر، نشست خبري 
با حضور سيدمجتبي حســيني معاون هنري 
وزير ارشــاد، هادي مظفري مديركل هنرهاي 
تجســمي و احســان آقايي مدير موزه برگزار 
شــد. با توجه به همزماني بازگشــايي موزه با 
افتتاح مجموعــه آثار منيــژه ميرعمادي، در 
اين نشســت جمشــيد ناصري، همسر منيژه 
ميرعمادي نيز حضور داشت. معاون هنري وزير 
در اين نشست از دغدغه هاي مرمت موزه گفت: 
»2روش براي مرمت موزه پيش روي ما بود؛ يا 
بايد به تغييرات حداقلي رضايت مي داديم و به 
برگزاري برنامه هاي موزه بســنده مي كرديم. 
روش دوم ايــن بود كه خطــر تعطيلي موقت 
را بپذيريم و تعميرات اساســي را  پشــت سر 
بگذاريم. در مجمــوع مصلحت بلندمدت را در 
تعميرات اساســي تر پذيرفتيم. در اين راستا، 

گرچه برنامه ريزي جدي صورت گرفته بود اما 
زمان بيشتري براي بازسازي صرف شد. موزه 
هنرهاي معاصر تهران سعي كرد فعاليت موزه اي 
خودش را در جريان مرمت و فاز عملياتي حفظ 
كند و بانك اطالعاتي براساس مبناي مطالعاتي 
آثار شكل گرفت تا پشــتوانه اي براي گشايش 
داشــته باشــد.« در اين ماه ها يكي از انتقاد ها 
به هويت بصري مــوزه هنرهاي معاصر بود كه 
هادي مظفري، مديركل هنرهاي تجســمي 
در توضيح اين موضوع گفــت: »لوگوي موزه 
هنرهاي معاصر تهران تغيير نكرده و تنها هويت 
بصري آن تغييرات داشته است.« وي با اشاره 
به شناسنامه  دار شــدن آثار موزه و در دسترس 
قرار گرفتن آنها، توضيــح داد: بانك اطالعاتي 
آثار موزه در دسترس عموم قرار خواهد گرفت. 
24 ساعت قبل از بازگشايي موزه 3282 اثر در 

اين سامانه با مشخصات بارگذاري خواهد شد.
روز پنجشنبه، 9بهمن ماه؛ با نمايش 70۵ اثر از 
مجموعه منيژه ميرعمادي كه به موزه اهدا شده، 
موزه هنر هاي معاصر تهران دوباره فعاليت خود 

را آغاز مي كند.

همه فيلم هاي جشنواره فجر سي ونهم 

 از فيلم هاي پذيرفته شده در جشنواره، 6 فيلم اول 
و 3 كارگردان زن حضور دارند

ازابلقتايدو
»ابلق« بــه كارگردانــي نرگــس آبيار، 
»بي همه  چيز« به كارگرداني محسن قرايي، 
»تك تيرانداز« به كارگرداني علي غفاري، 
»تي تي« به كارگرداني آيدا پناهنده، »خط 
فرضي« به كارگردانــي فرنوش صمدي، 
»رمانتســيم عماد و طوبا« به كارگرداني 
كاوه صباغ زاده، »روزي روزگاري آبادان« 
به كارگرداني حميدرضا آذرنگ، »روشن« 
به كارگردانی روح اهلل حجــازي ، »زاالوا« 
به كارگرداني ارســالن اميري، »ســتاره 
بازي« به كارگرداني هاتــف عليمرداني، 
»شيشليك« به كارگرداني محمدحسين 
مهدويان، »گيج گاه« به كارگرداني عادل 
تبريــزي، »مامان« بــه كارگرداني آرش 
انيسي، »مصلحت« به كارگرداني حسين 
دارابي، »منصور« به كارگرداني سياووش 
ســرمدي و »يدو« بــه كارگرداني مهدي 
جعفري، 16فيلمي هستند كه در اين دوره 

از جشنواره اكران مي شوند.

11فيلمكوتاهومستند
ســعيد پوراســماعيلي، امير توده روستا، 
محمدعلي فارســي، محمد كارت و سام 
كالنتري داوري فيلم هاي مســتند بلند و 
كوتاه داستاني را بر عهده داشتند. داورها 
بعــد از بازبينــي 31فيلم مســتند بلند 
)باالي 70دقيقه( و 38فيلــم كوتاه )3 تا 
1۵دقيقــه( نامزدهاي ايــن دو بخش را 
معرفي كردند. در اين دوره در بخش كوتاه 
داستاني 6فيلم »جلد« احسان معجوني، 
»شاهد« علي عسگري، »گوشت تلخ« فريد 
حاجي، »ماســك« نوا رضواني، »ناهيد« 
صمد عليزاده و »وضعيت اورژانسي« مريم 
اسمي خانمي انتخاب شــده اند كه در ايام 
جشنواره به نمايش درمي آيند. در بخش 
مستند بلند هم فيلم پرسروصداي جشنواره 
»كودتاي۵3« تقي اميراني انتخاب شــده 
است. »ايساتيس« عليرضا دهقان، »خانه« 
افسانه ساالري، »روياهاي خالكوبي شده« 
مهدي گنجي و »هجشده هزار پا« مهدي 
شامحمدي از ديگر فيلم هاي مستند حاضر 

در جشنواره امسال خواهند بود.

فيلمهايغايبايندورهازجشنواره
البته برخي از فيلم ها كه انتظار مي رفت در 
جشنواره حضور داشــته باشند در ليست 

انتخابي هيأت داوران نيستند؛ كه در ميان 
اين فيلم ها »قاتل و وحشي« جايش خالي 
است. عالوه بر فيلم نعمت اهلل؛ فيلم »چپ و 
راســت« حامد محمدي، »آهو« هوشنگ 
گلمكاني، »روز ششــم« حجت قاسم زاده 
اصل، »ليپار« حسين ريگي، »طال خون« 
ابراهيم شــيباني، »راند چهارم« عليرضا 
اميني و »نيلگون« حســين سهيلی زاده 
ديده نمي شوند كه به طور حتم هيچ كدام 
از فيلم ها كانديداي هيچ شاخه اي نشده اند.

اينقاعدهبازياست
رحمان  سيفي آزاد، تهيه كننده »روز ششم« 
درباره عدم انتخاب فيلم در جشــنواره به 
همشــهري مي گويد: »با توجه به موضوع 
انتخاب فيلم ها بر اســاس كانديدا شدن 
به نظر مي رسد در رشته هاي مختلف اين 
فيلم از نگاه داوران انتخاب نشــده است. 
اين قاعده بــازي در داوري اســت و البته 
توقع داشتيم كه فيلم »روز ششم« انتخاب 
شود اما فيلم سليقه داوران نبوده است.« 
ســيفي  آزاد ادامه مي دهد: »اين كاش در 
كنار انتخــاب داوران، امكان نمايش فيلم 
براي مخاطبان نيز وجود داشت تا مي ديديم 
نگاه مخاطبان به فيلم ها چگونه اســت.« 
سيفي آزاد معتقد است كه فيلم مي توانست 
در شاخه هاي مختلف داوري حرفي براي 
گفتن داشته باشد و تأكيد مي كند اين نگاه 
داوري اســت و بايد پذيرفت؛ اما همچنان 
به اين فيلم و زحمتي كه برايش كشــيده 
شده، اميدوارم. هوشنگ گلمكاني هم كه 
با »آهو« در جشنواره امسال شركت كرده، 
درباره عدم انتخاب فيلمش در جشنواره به 
همشــهري مي گويد: »با توجه به شرايط 
داوري اين دوره از جشنواره، گويا »آهو« از 
نگاه داوران در هيچ شاخه اي كانديدا نشده 

و ما هم پذيرفته ايم!«

حضور3كارگردانزن
فجر امسال نســبت به دوره قبل كه تنها 
نيكي كريمــي با »آتاباي« در جشــنواره 
حضور داشــت، ميزبان 3بانوي كارگردان 
است. از ميان 16فيلم بلند سينمايي، 3فيلم 
را زنان فيلمساز ساخته اند. نرگس آبيار با 
»ابلق«، آيدا پناهنده با »تي تي« و فرنوش 
صمدی با »خط فرضي« به جشنواره فجر 

امسال مي آيند.

 7داور و 16فيلم

تكليففيلمهايجشــنواره
فجرمشخصشــد.دراين
دورهازجشــنواره16فيلمبه
جشنوارهراهيافتندكهازاينميان7فيلماولنيزديدهميشود.هيأت
داوري7نفرهجشنوارهسيونهمفيلمفجرپسازديدن57فيلم،16اثر

رابراينمايشوداورينهايياعالمكردند.

ابلق

يدومنصور

ُرمانتيسمعمادوطوباتیتی

مامانخطفرضي

مصلحتزاالوا

گيجگاهروزيروزگاريآبادان

روشن

شيشليکبِیهمهچيز

تکتيراندازستارهبازي

فهيمهپناهآذر
روزنامه نگار
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كيوسك
برنامه هاي نشســت ساالنه 

مجمع جهاني اقتصاد  موسوم گزارش
به »داووس« از روز دوشنبه 
آغاز شده است؛ برنامه هايي نظير سخنراني 
رهبران كشــورهاي مختلــف و برگزاري 
ســمينارهاي تخصصي كه هر ساله توجه 
تمام قطب هاي اقتصادي و مالي جهان را 
بــراي 5روز به خــود جلب مي كنــد. اما 
داووس2021 تفاوت هاي چشــمگيري با 
نشســت هاي پيشــين ايــن مجمع در 
سال هاي گذشته دارد؛ از شرايط كرونايي 
كه تمامي جزئيات اين نشست را تحت تأثير 
قــرار داده تــا قدرت نمايــي بي ســابقه 

اقتصادهاي شرقي مقابل غرب.
بدون شــك مهم تريــن تفاوت نشســت 
داووس امسال به شــيوه برگزاري اجالس 
بر مي گــردد؛ چرا كــه ديگــر خبــري از 
اجتماعات پر زرق و برق حضوري نيســت 
و تمــام برنامه ها به دليل شــيوع ويروس 
كرونا، در تماس هاي تصويــري از طريق 
اينترنــت خالصه مي شــود. البته رد پاي 
كرونا به ايــن محدود نمانــده و آثار آن را 
مي توان در محتــواي برنامه هاي مجمع 
نيز مشــاهده كرد. بدون مبالغه مي توان 
گفت بخش اعظم نشســت هاي تخصصي 
و يا حتــي ســخنان مقامــات و رهبران 
جهانــي در داووس2021 بــه روش  هاي 
مقابله با پيامدهــاي اقتصادي، اجتماعي 
و زيســت محيطي انتشــار ويروس كرونا 

مرتبط است.
مهم ترين سخنراني هاي صورت گرفته در 
مجمع جهاني اقتصاد طي 2روز گذشــته 
نيز بدون شك مربوط به شي جين پينگ، 
رئيس جمهــور چيــن، بــوده اســت؛ 
سخنراني اي كه حواشــي گسترده  و البته 
پيام هاي مهمي بــراي قدرت هاي غربي 
داشته است. شــي جين پينگ در سخنان 
خود نســبت به آغاز »جنگ سرد جديد« 
هشدار داد و درباره پيامدهاي احتمالي آن، 
ازجمله نابودي ميليون ها شغل در سراسر 
جهان سخن گفت. او همچنين بدون اشاره 
مســتقيم به آمريكا يا هر كشور ديگري، 
»چندجانبه گرايي« و »جهاني شــدن« را 
ارزش هايي به شمار آورد كه بايد از آنها دفاع 
كرد. ارزش هايي كه از سوي رئيس جمهور 
چين مورد اشاره قرار گرفت، همواره مورد 
انتقاد دونالد ترامپ، رئيس جمهور پيشين 
آمريكا، قرار داشته است. او در طول 4سال 
حضورش در كاخ سفيد، بارها به صراحت 
از پايان جهاني شــدن ســخن گفت و بر 

اولويت هاي ملي نســبت به همكاري هاي 
جهاني تأكيد كرد. بنابراين روشن است كه 
سخنان شي جين پينگ با توجه به شكست 
ترامپ و بازگشت دمكرات ها به كاخ سفيد، 
پيام هاي مهم و قابل تأملي دارد. بايد ديد 
در شرايطي كه نشــانه هاي فروپاشي نظم 
پيشين در جهان و روي كار آمدن جريانات 
راستگراي افراطي بيش از هر زمان ديگري 
نمايان شده، پيام هاي رئيس جمهور چين 
تا چه انــدازه براي قدرت هــاي اقتصادي 

جهان قانع كننده خواهد بود.

بازگشت آسيا
فراتر از معضل جهانــي كرونا، بخش ثابت 
روايت تمام رسانه ها و تحليلگران ناظر بر 
داووس2021، »قدرت نمايي اقتصادهاي 

شــرقي« بوده اســت. اگرچه بزرگ شدن 
اقتصادهــاي شــرقي مســئله جديد  يا 
شگفت آوري نيســت و دست كم طي يك 
دهه گذشــته واقعيتي آشــكار بوده، اما 
ســرعت باالي اين اقتصادها براي عبور از 
بحران كرونــا و احياي بخش هاي صنعتي 
و مصرفي، بدون شك امري غافلگيركننده 
است. در گزارش شبكه الجزيره در اين باره 
آمده: غلط بودن بســياري از پيش بيني  ها 
درباره ركود حاكــم بر بخش هاي صنعتي 
در آســياي شــرقي و رشد ســريع اين 
اقتصادها باعث گراني بيش از حد مواداوليه 
نظير آلومينيوم يا نفت خام شــده است؛ 
چرا كه ظرفيت توليد اين منابع براســاس 
پيش بيني هــاي مذكور محــدود مانده و 
عرضه كافي براي تقاضاي صنايع در شرق 

آسيا وجود ندارد. تمام اينها در حالي است 
كه فعال چشم انداز روشــني براي خروج 
آمريكا و اروپا از بحران كرونا و بازگشــت 
شرايط اقتصادي اين كشــورها به قبل از 

سال2020 ديده نمي شود.
براي درك بهتر اين وضعيت كافي اســت 
بدانيم در ســال ميالدي گذشــته، چين 
تنها كشــوري بوده كه رشــد اقتصادي 
2.3درصــدي را تجربــه كرده اســت. به 
همين ترتيب، ســهم چيــن از بازارهاي 
جهاني نيز نسبت به تمام رقباي اين كشور 
بيشتر بوده است. از سوي ديگر و برخالف 
تصورات عمومي، چين بيشترين حجم از 
سرمايه گذاري هاي خارجي در سال2020 
را به خود اختصــاص داده و در اين ميدان، 
حتي از آمريكا هم پيشــي گرفته اســت. 

اين وضعيت محدود به چين نبوده و اكثر 
غول هاي اقتصادي آسيا، از تايوان گرفته 
تا ژاپن، ســنگاپور و حتي بنگالدش را به 

نسبت هاي مختلف شامل مي شود.
يكــي از مهم  تريــن نشــانه هاي تغييــر 
معــادالت اقتصــادي جهــان را مي توان 
در چرخش متحدان قديمــي آمريكا در 
منطقه خاورميانه به ســوي شرق مشاهده 
كرد. بــراي مثال، عبــداهلل بن طوق، وزير 
اقتصاد امارات روز دوشــنبه و همزمان با 
آغاز به كار مجمــع داووس به خبرگزاري 
دولتي اين كشور گفت: »مهم ترين پيام هاي 
نشست  هايي از اين دست، تغيير معادالت 
ســنتي حاكم بر بازارها و اقتصاد جهاني 
اســت. به گونه اي كه ديگر قواعد بازي در 
اختيار شــركاي ســنتي نبوده و با حضور 
بازيگران قدرتمند جديــدي نظير چين 
تعريف مي شود.« روابط همه جانبه امارات 
با تمــام قدرت هاي شــرقي، به ويژه چين 
طي سال هاي گذشــته رشد چشمگيري 
داشته است؛ تا جايي كه گفته مي شود اين 
كشور پايگاه توزيع واكسن سينوفارم چين 
در خاورميانه خواهد بود. از ســوي ديگر، 
صندوق ذخيره ارزي قطر، به عنوان يكي از 
مهم ترين متحدان آمريكا در منطقه  نيز در 
آخرين چشم انداز خود، از برنامه جديدش 
براي سرمايه  گذاري در اقتصادهاي شرقي 
نظير چين، هند، ســنگاپور و مالزي خبر 
داده اســت. اين در حالي است كه بخش 
عمده سرمايه گذاري هاي اين صندوق طي 
2دهه گذشته در آمريكاي شمالي و اروپاي 

غربي متمركز بوده است.
 

به سوي سنگاپور
پس از نشست مجازي داووس كه روز جمعه 
به پايان مي رسد، بخش دوم برنامه هاي اين 
مجمع در  ماه مي  )ارديبهشت سال آينده( 
و با يك غافلگيري برگزار خواهد شد. اين 
غافلگيري چيزي نيست جز تغيير بي سابقه 
محل برگزاري نشســت. براساس تصميم 
هيأت اجرايــي داووس، مجمــع جهاني 
اقتصاد براي نخســتين بار در طول تاريخ 
خود )از سال1971 تا كنون( به جاي دهكده 
داووس در شمال ســوئيس، در سنگاپور 
برگزار مي شــود. علت اين تغيير، شرايط 
بسيار مطلوب ســنگاپور در مهار ويروس 
كرونا عنوان شده است؛ به گونه اي كه اين 
كشور تاكنون فقط 29مورد فوت بر اثر ابتال 
به كرونا را ثبت كرده و محلي بسيار امن تر 
براي برگزاري اين مجمع به حساب مي آيد. 
روشــن اســت كه اين تصميم، نشانه اي 
ماندگار مبني بر تغيير جايگاه آسيا در برابر 

غرب شمرده مي شود.

 همه  چيز در نشست امسال مجمع جهاني اقتصاد 
از سنگين شدن كفه اقتصاد جهان به نفع شرق حكايت دارد

سايه آسيا بر سر داووس 2021

شركت داروســازي آمريكايي مدرنا 
اعالم كرده كه در حال انجام تغييراتي 
در واكسن توليد خود براي كرونا است 
تا بتواند نوع جهــش يافته ويروس در 
آفريقاي جنوبي را هم پوشــش دهد. 
به نوشته فايننشال تايمز، اين شركت 
مرحله آزمايش باليني واكسن جديد را 

آغاز كرده است.

هفته نامه تايم ]آمريكا[

روزنامه فايننشال تايمز ]انگليس[

مقصد؛ 2030

 مدرنا به دنبال 
واكسن جديد كرونا

مجلــه تايم در گزارش اصلــي خود، به 
چالش هاي موجود پيش روي جهان، در 
مسير 10ساله تا سال2030 پرداخته است. 
اين گزارش در واقع نقطه آغاز سلســله 
مباحثي اســت كه طي 10سال آينده در 
اين مجله مورد بحث قرار خواهد گرفت. 
جهان  بعد از كرونا و چالش هاي آن محور 

اين مباحث خواهد بود.

جهان نما

چين، غول جديد بازار تسليحات جهان 

هفته گذشته، ارتش آزادي بخش خلق چين، در ويدئويي تبليغاتي 
براي جذب نيروهاي جديد، 4 جنگنده جي-20را نشان داد كه در 
كنار هم در پهنه زيبايي از آســمان چين پرواز مي كردند. چيزي 
كه در اين جادوي تصويري گم شده بود، يك موضوع بسيار مهم 
بود: براي نخستين بار، نيروي پيشران اين جنگنده هاي چيني را 
به جاي موتورهاي جت ســاخت روسيه، موتورهاي ساخت چين 

تامين مي كردند.
به گزارش نيكي آسيا، تصميم چين براي جايگزيني موتورهاي 
اين جنگنده ها، آخرين نشانه از اين واقعيت است كه اين كشور در 
حال كاهش فاصله اش در امور تسليحاتي با همسايه شمالي خود 
است. براي دهه ها، چين براي مدرنيزه كردن نيروهاي مسلح خود 
به شدت به روسيه وابسته بود. اما شرايط تغيير كرده و چين نه تنها 
در صنايع دفاعي قدرتمند خود مستقل شده كه مسكو را در بازار 
جهاني تسليحات به چالش هم مي كشد. در برخي جنبه ها، چه 
بسا چين از روســيه جلو هم زده باشد. براســاس داده هايي كه 
مؤسســه تحقيقات صلح بين المللي استكهلم )SIPRI( منتشر 
كرده، چين، باالتر از روســيه، بين ســال هاي 2015تا 2019، 
بعد از آمريكا دومين توليدكننده برتر تســليحات در دنيا بوده 
است. اين مركز در بررسي هاي خود متوجه شده كه 4شركت از 
25شركت برتر توليدكننده تسليحات جهان، چيني بوده اند. اين 
4 شركت كه 3 تاي آنها در 10 شــركت برتر دنيا قرار دارند، در 
مجموع 16درصد فروش تسليحات در جهان را از آن خود كرده 
و 56.7ميليارد دالر درآمد داشــته اند. در مقابل، تنها 2 شركت 
روسيه اي در جمع 25شــركت برتر دنيا بوده و تنها 4درصد از 
مجموع فروش جهانــي را تامين كرده  بودنــد و روي هم رفته، 

13.9ميليارد دالر فروخته اند.

برخي مقامات دفاعي روســيه، اين يافته هاي مؤسسه استكهلم 
را به چالش كشــيده اند. به گفته آنها، چين اطالعات دقيق ميزان 
فروش تسليحات خود را منتشر نمي كند. آنها همچنين از اينكه 
اين مؤسسه اطالعات شركت توليدي روس تك، يكي از بزرگ ترين 
صادركنندگان تسليحات در اين كشور را لحاظ نكرده اند عصباني 
هستند. با همه اينها، به سختي مي توان كسي را در مسكو پيدا كرد 
كه حجم صادرات تسليحاتي و البته كيفيت تسليحات چيني را زير 
سؤال ببرد. واديم كوزيولين، پژوهشگر مسائل امنيتي در انديشكده 
پي آي آر در روسيه معتقد اســت كه پكن در ساخت هواپيماهاي 
بدون سرنشين، برخي كشــتي هاي جنگي و حتي موشك هاي 
فراصوت از روسيه پيشي گرفته است. اين درحالي است كه روسيه، 
در بيشتر ســال هاي بعد از دوران جنگ سرد، تامين كننده اصلي 

تسليحات چين بوده است.
همكاري هاي 2 همسايه، در دهه 90ميالدي، يعني زماني كه پكن 
برنامه بلندپروازانه اش براي به روز رساني ارتش خود را شروع كرد، 
آغاز شد. اميد اول آنها غرب بود اما تحريم هاي تسليحاتي در پي 
سركوب ميدان تيان آن من در سال 1989اين اميدها را از بين برد. 
آنها خيلي زود روسيه را شريك خود يافتند. روسيه بعد از فروپاشي 
اتحاد جماهير شوروي، نياز زيادي به شريك خارجي براي صنايع 
تســليحاتي خود داشــت. از ســال های 1992تا 2007، چين 
84درصد تسليحات خود را از روسيه وارد مي كرد. پكن همچنين 
در همين سال ها، با مهندسي معكوس برخي تسليحاتي را كه از 
روسيه مي خريد، خودش مي ســاخت. برخي تسليحات چيني، 
دقيقاً كپي محصوالتي هستند كه از روسيه خريداري شده اند. اين 
كپي كاري تا آنجا پيش رفت كه روس تك در دسامبر 2019چين را 
متهم كرد كه طي چند دهه به صورت غيرقانوني محصوالت روسيه 
را كپي می كرده اســت. با وجود اين اتهام هــا، روابط نظامي بين 
2كشور همچنان در حال رشد بود و روسيه جنگنده هاي پيشرفته 
سوخو 35و سامانه دفاع موشكي اس-400را به چين فروخته است.

حاال، شرايط اما به گونه اي اســت كه مشخص نيست چين تا كي 
به كمك روسيه نياز خواهد داشت. طي تنها 20سال، چين از يك 
واردكننده صرف تسليحات به يك صادركننده جهاني تبديل شده 
اســت. يك دليل عمده اين جهش، افزايش چشمگير هزينه هاي 
دفاعي چين بوده اســت. به گزارش مؤسسه اســتكهلم، در يك 
دهه اخير، بودجه دفاعي چيــن 85درصد افزايش پيدا كرده و در 
ســال 2016ميالدي به 261ميليارد دالر رسيده است. شكوفايي 
كم نظير چين در زمينه فناوري هم يكي از عوامل رشــد صنايع 
نظامي اين كشور بوده است. روسيه، با وجود تالش هايي كه اخيرا 
داشته، نتوانسته در اين زمينه خود را حتي به چين نزديك كند. 
با توجه به پيشرفت چين، روســيه پروژه هاي مشتركي را با چين 
قبول كرده و هر 2 كشور در كنار هم به توليد تسليحات مي پردازند. 

بحران در آمريــكا اين روزهــا در آمار 
مرگ ومير كرونا خالصه شده اما در سايه آمريكا

كرونا، بحراني ديگر در جريان است كه 
جامعه اين كشور را با هشــداري جدي روبه رو كرده 

است؛ افزايش ناگهاني آمار جرم و جنايت.
آمار دولتي در آمريكا نشان مي دهد طي سال گذشته 
ميالدي، ميزان قتل و تيراندازي هاي مرگبار در سراسر 
اين كشور از شهرهاي بزرگ مانند شيكاگو، نيويورك و 
فيالدلفيا گرفته تا شهرهاي كوچك تر مانند ميشيگان، 

گرند رپيدز و ميلواكي رشد چشمگيري داشته است.
براساس آمار منتشر شده از سوي پليس فدرال آمريكا، 
ميزان قتل در نيمه نخست سال 2020ميالدي در اين 
كشور، 15درصد بيشتر شــده است. به گزارش پايگاه 
خبري ووكس، نتايج برخي تحقيقات نشــان مي دهد 
كه ميزان قتل طي سال 2020در 51شهر اين كشور 
دســت كم 36درصد افزايش يافته است. اين در حالي 
اســت كه ميزان جنايت هاي خشــن در آمريكا بين 
سال هاي 1993تا 2019يعني طي 26سال، 49درصد 
كاهش پيدا كرده بود. وب ســايت شــبكه تلويزيوني 
الجزيره در گزارشي نوشــته كه مقام هاي آمريكايي 
و كارشناسان معتقدند كه دليل قطعي براي افزايش 
خشــونت در آمريكا وجود ندارد. آنهــا در عين حال، 
بحران هاي اقتصادي و اجتماعي ناشي از شيوع كرونا، 

اعتراضات مردمي به عملكرد پليس بعد از قتل جورج 
فلويد در شهر مينياپوليس و تشديد بيكاري در برخي 
شهرهاي فقير كه از سال ها قبل آغاز شده بود را ازجمله 
عوامل تأثيرگذار در افزايش جنايت هاي خشن در اين 
كشور عنوان مي كنند. اين آمار از چشم دونالد ترامپ 
پنهان نمانده  بود و او بارها سعي كرد با منحرف كردن 
اذهان مردم، افزايش جرم و تيراندازي هاي مرگبار را 
به ناكارآمدي حزب رقيب يعني حزب دمكرات نسبت 
دهد. او بارها گفت كه بيشتر جنايت ها در مناطقي كه 
توسط دمكرات ها اداره مي شوند، متمركز بوده است. 
اين در حالي است كه خيلي از جرايم در شهرهاي تحت 

مديريت جمهوريخواهان، اتفاق افتاده است.

رفتار هيجاني، عامل تشديد جنايت
آمار جنايــت در مناطــق مختلف آمريــكا در طول 
هفته هاي اوليه همه گيري كه محدوديت هاي قرنطينه 
و تعطيلي كسب وكارها باعث شده بود ترددها كم شود، 
كاهش پيدا كرده بود. اما بعد از برداشتن محدوديت ها 
در برخي ايالت ها، آمار جنايت روندي افزايشي گرفت؛ 
تا جايي كه نيروهاي فدرال به شــهرهاي بحران زده 
اعزام شدند تا به مقامات محلي براي مهار موج خشونت 
كمك كنند. بحران كرونا و ركــود اقتصادي، مردم را 
خانه نشين و شرايطي ايجاد كرد كه خيلي حساس تر 

و غيرقابل پيش بيني تر از هميشه باشند. از اواخر بهار، 
قتل جورج فلويد نيز موجي از اعتراض ها و آشوب هاي 
خياباني را به راه انداخت. همه اينها باعث شد هم مردم 
و هم پليس تحت تأثير شرايط، رفتار هيجاني از خود 
نشان دهند. از سوي ديگر درخواست ها براي كاهش 
بودجه پليس در برخي شــهرها موجب شد تا افسران 
پليس تحت فشــار قرار گيرند و نسبت به وقوع جرم و 
درنتيجه مجرمين برخورد آرام تري داشته باشند. كرونا 
تا به اينجا 418هزار قرباني در آمريكا گرفته است اما به 
گزارش رسانه هاي اين كشور، ويروس بيشترين قرباني 
را از جوامع اقليت ها گرفته است. همين مسئله خشم 
و نااميدي را كه از مدت ها قبــل در بين برخي جوامع 
سياهپوست و رنگين پوســت ايجاد شده بود، تشديد 
كرده است. كارل تيلور، اســتاد سابق جامعه شناسي 
در دانشگاه دولتي ميشــيگان مي گويد: »كرونا مانند 

بمبي بود كه در خيلي از مناطق فقيرنشــين آمريكا 
منفجر شد.« 

آمار جنايت در شهرها
جيمز كريگ، رئيس پليس شــهر ديترويت مي گويد: 
»من تا به حال چنين افزايشــي را در آمار خشــونت 
نديده بودم. به همين دليل فكــر مي كنم همه گيري 
كرونا علت اصلي آن باشد. اين بيماري از نظر احساسي 
تأثير عميقي روي مردم گذاشــته؛ آنها قدرت كنترل 
خود را در بحث هــا و درگيري ها از دســت داده اند و 
فورا به روي هم اســلحه مي كشــند.« 2ســال پيش 
آمار قتــل در ديترويت با 672هزار نفــر جمعيت به 
261مورد رســيده بــود، يعني كمتريــن ميزان در 
دهه هاي اخير. تعداد تيراندازي نيز 786مورد بود. اما 
در پايان سال2020تعداد قتل ها به 300مورد و تعداد 

تيرانداز ي ها با بيش از 50درصد افزايش به 1124مورد 
رسيد. تا اواسط دسامبر سال 2020 )اواخر آذر( حدود 
7هزار اســلحه در ديترويت توقيف شده و 5500نفر 
به دليل حمل غيرقانوني اســلحه دســتگير شده اند. 
همزمان، آمارها از بحراني شدن وضعيت حمل اسلحه 
حكايت دارند. درحالي كه در سال 2019، 2797نفر به 
اين دليل دستگير شــده بودند. شهر واشنگتن نيز در 
سال 2020شاهد 187فقره قتل بوده، درحالي كه اين 
آمار در سال 2019حدود 20مورد بود. دردناك ترين 
حادثه مربوط به قتل يك كودك 15ماهه بود. موريل 
باوزر، شهردار واشنگتن گفته اســت: »همه ما ديگر 
از وقــوع جنايت هاي هولناك در اين شــهر خســته 
شــده ايم.« آمار قتل طي ســال 2020در شيكاگو، 
سومين شــهر بزرگ آمريكا، 60درصد نسبت به سال 
قبل از آن افزايش داشته اســت. شيكاگو طي 3سال 
شــاهد كاهش آمار قتل بود اما در سال 2020حدود 
750قتل در اين شهر به ثبت رسيد؛ آماري كه در مدت 
مشابه سال 2019، 475مورد بوده است. در نيويورك 
نيز طي سال 2020، 354مورد قتل به ثبت رسيده كه 
90مورد بيشتر از آمار مدت مشابه در سال قبل از آن 
بوده است. حتي شــهرهاي كوچك مانند گرند رپيدز 
نيز از اين بحران بي نصيب نبوده اند. در سال 2020، در 
اين شهر 25نفر به قتل رسيدند؛ درحالي كه آمار كلي 
سال قبل از آن 16مورد بوده است. طبق اعالم پليس، 
همزمان200مورد تيراندازي در اين شــهر 200هزار 
نفري انجام شده است. آماري كه در مدت مشابه سال 
2019، 131مورد بوده است. در اين مدت 165قتل نيز 
در شهر ميلواكي ثبت شد كه بيشترين آمار در 30سال 

اخير بوده است.

ردپاي نئونازي ها در اعتراضات هلند

اعتراض  به مقررات منع تردد شبانه در هلند، همچنان در شهرهاي بزرگ و كوچك اين 
كشور ادامه دارد و با درگيري هاي شديد ميان معترضان و نيروهاي پليس همراه شده است. 
اعتراض ها از شنبه شب همزمان با اجراي قانون محدوديت هاي كرونايي آغاز شده است. 
به گزارش خبرگزاري فرانسه، معترضان در مراكز شهرها خودروها، فروشگاه ها و بانك ها را 
به آتش كشيده و غارت كرده اند. پليس هلند اعالم كرده؛ اين اعتراض ها از سوي گروه هاي 
راست افراطي و نئونازي ها سازماندهي شده است. اين نخستين بار است كه دولت هلند با 
هدف مهار كرونا، مقررات منع تردد اعالم مي كند. شهروندان از ساعت 9شب تا 4:30صبح 

اجازه خروج از خانه را ندارند. تخلف از اين قانون 95يورو جريمه درپي خواهد داشت.

افزايش جنايت در آمريكا زير فشار كرونا
ميزان قتل در آمريكا طي سال گذشته ميالدي، 36درصد 

افزايش داشته است

   مركل: انزواگرايي شكست خورده است
به فاصله يك روز پس از سخنان رئيس جمهور چين در دفاع از ارزش هاي جهاني سازي ، آنگال مركل، صدر اعظم 
آلمان نيز روز سه شنبه سخنان مهمي درباره آينده معادالت سياسي و اقتصادي جهان بيان كرد. او در نطق مجازي 
خود براي مجمع داووس، گفت: »انزواگرايي در مقابله با ويروس فراگير كرونا شكست خورده و همه ما به افزايش 
همكاري هاي بين المللي در اين زمينه نيازمنديم.« او در سخناني معنادار با اشاره تلويحي به سياست هاي آمريكا 
در دوره ترامپ افزود: »بحران جهاني، ارزش همكاري هاي بين المللي و محدوديت هاي ناسيوناليسم را بيش از پيش 

نمايان كرد. دوره، دوره چندجانبه گرايي است.« اهميت سخنان مركل با مروري بر تقابل شديد ميان او و ترامپ طي 4سال گذشته بيشتر روشن 
مي شود؛ تقابلي كه نمادي از دوگانه ملي گرايي و جهاني  شدن به حساب مي آمد. مركل بر همين اساس، پيوستن مجدد آمريكا به سازمان بهداشت 
جهاني در دولت بايدن را نشانه اي مثبت ارزيابي كرد. تمام اينها در حالي است كه آلمان و اتحاديه اروپا طي هفته هاي گذشته با درخواست دولت 

جديد آمريكا براي تعليق مذاكرات اقتصادي خود با چين موافقت نكرده اند؛ امري كه مي تواند نشانه اي ديگر از تغيير موازنه به سوي شرق باشد.

سياوش فالح پور
روزنامه نگار

ميزان صادرات تسليحات در سال 2019
)ميليارد دالر(

منبع: مؤسسه تحقيقات صلح بين المللي استكهلم
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عكس:ايرنا/سارهدختسلطانيه ويدئومپينگآثارخوشنويسیيونسكوبربرجآزادی

  درگيــري نماينده مردم ســبزوار در 
مجلس با ســرباز نيــروي انتظامي كه به 
او اجازه عبــور از خط ويژه را نــداده بود، 
درنهايت با عذرخواهي آقاي نماينده ختم 
به خير شد. البته آقاي عنابستاني بابت 
كارهاي كــرده و »نكرده« عذرخواهي 

كرده و دقيقا مشخص نكرده كه منظورش كدام كار نكرده 
اســت و چرا بايد بابت فعلي كه به اعتقــادش انجام نداده 
عذرخواهي كند. اصل ماجرا را همه مي دانند و واكنش هاي 
اوليه آقاي نماينده هم همينطور. خبري منتشر شد كه يك 
نماينده مجلس به گوش يك ســرباز سيلي زده است. علت 
جلوگيري از حركت اتومبيل نماينده در خط ويژه اعالم شد. 
اتفاقي كه شايد تا همين چند ســال پيش امكان رسانه اي 
شدن نداشــت، خيلي زود فضاي مجازي را به تسخير خود 
درآورد. اصــل ماجرا چيزي نبود كه بشــود از آن دفاع كرد 
)هرچند تعدادي از نمايندگان مجلس از همكارشــان دفاع 
كردند و يك نماينده مو ســپيد كرده تهران هم كل ماجرا 
را مشــكوك خواند( كار به جايي رسيد كه هم جناحي هاي 
نماينده ســبزوار هم از او انتقاد كردند. واكنش اوليه آقاي 
عنابســتاني انكار و بعد وارونه جلوه دادن ماجرا بود. بعد از 
انتشار تصوير دوربين مداربسته از ســوي نيروي انتظامي، 
ديگر همه  چيز آشكارتر از اين بود كه بشــود انكارش كرد. 
حاال تصويري موجود بود كه نشــان مي داد حق با ســرباز 
وظيفه شناس بوده نه فردي كه در جايگاه نماينده مردم قرار 
گرفته و با رفتارش رفقاي خودش را هم در جبهه منتقدان 
قرار داده. براساس فيلم موجود ضرب و شتم عيان و آشكار 
اســت و احتماال همين هم باعث عذرخواهــي علي اصغر 
عنابستاني شده است. هرچند در همين عذرخواهي هم لحن 
طلبكارانه اي به چشم مي خورد. عذرخواهي به خاطر كارهاي 
كرده و نكرده يعني چه؟ يعني مــرغ همچنان يك پا دارد؟ 
يعني 24ساعت بعد از تكذيب سيلي زدن به سرباز، فيلمي 
بيرون مي آيد كه در آن روايت آقاي نماينده زير سؤال مي رود 
و ديگر چــاره اي جز عذرخواهي وجود نــدارد. پوزش بابت 
سيلي كه صراحتا صورت نگرفته و ابهاماتي هم در متن وجود 
دارد كه انگار نماينده ســبزوار مظلوم واقع شده و حاال بابت 
كارهاي نكرده اش هم عذرخواهي مي كند. ضمن اينكه جاي 
يك عذرخواهي ديگر هم خالي است. عذرخواهي بابت نشر 
اكاذيب در نخستين روايت هاي آقاي نماينده از ماجرا. اول 
گفته اصال از اتومبيل پياده نشدم و كمي بعد گفته پياده شدم 
و سرباز به من باتوم زد و من ســيلي نزدم. حاال هم كه سند 
قابل استناد و غيرقابل تكذيب ماجرا توسط نيروي انتظامي 
منتشر شده است تا از تقاضا براي اعاده حيثيت به عذرخواهي 
برسيم. مي ماند عذرخواهي بابت دروغ آشكار و تالش براي 
قلب واقعيت و وارونه جلوه دادن ماجرا. اگر جمعيتي شاهد 
ماجرا نبود، اگر تلفن هاي همراه مجهز به دوربين فيلمبرداري 
نبودند، اگر دوربين مدار بسته اي وجود نداشت و اگر فضاي 
مجازي در كار نبود و شهروندان فاقد رسانه شخصي بودند، 
احتماال هيچ كدام از اين اتفاق هــا رخ نمي داد و ماجرا ميان 
آقاي نماينده، راننده اش و سربازي كه صورتش از سيلي سرخ 
شده بود باقي مي ماند. شايد حتي مي شد بيشتر از اينها حال 
سربازي كه  جرأت اعمال قانون برابر نماينده را به خودش داده 

بود، را بيشتر گرفت.
  تا قبل از انتشار فيلم از سوي نيروي انتظامي هم واكنش 
مردم نسبت به ماجرا خشمگينانه نسبت به آقاي نماينده و 
همدالنه نسبت به سرباز بود. اين پرسش مهمي است كه چرا 
مردم روايت آقاي نماينده را باور نكردند؟ چرا احتمال ندادند 
كه حق با نماينده مردم سبزوار باشد نه سرباز وظيفه اي كه 

جلوي ورود او به خط ويژه را گرفته است؟ 
دليلش را بايــد در بي اعتمادي عمومي نســبت به قدرت 
جســت وجو كنيم. اينكه درصد قابل توجهي از شهروندان 
با هر گرايش و عقيده اي بر اين باورنــد كه صاحبان قدرت 
حق آنها را پايمال مي كنند. كار به جايي رسيده كه بايد مدام 
خالفش را ثابت كرد و هر چه زمان مي گذرد اثبات اين گزينه 

كه مسئوالن خدمتگزار مردم هستند دشوار تر مي شود.
  لطمه اي كه در اين سال ها به اعتماد عمومي وارد آمده را به 
سادگي نمي توان ترميم كرد. مردم خسته و فرسوده و به حق 
خشمگين را با دوخط عذرخواهي كه در آن هم اما و اگرهاي 
جدي وجود دارد نمي توان متقاعد كرد. قطعا خطاي يك نفر 
را نمي شــود به پاي همه نوشت. همچنان كه خيلي وقت ها 
در واكنش هاي تند و عصبي انصاف زير پا گذاشته مي شود. 
همه اينها درست، اما اصل ماجرا همچنان سرجايش است و 
البته اينكه نشود مثل سابق از خط ويژه گذشت و اگر سيلي 
بزني، سيلي سنگين تري از افكار عمومي دريافت مي كني، 
كمي جاي اميدواري باقي مي گذارد و ما همه به اميد زنده ايم.

سعيدمروتينقد و نظر
منتقدفيلموروزنامهنگار

نيوفندلند: كاربر هاي فضاي مجازي با ديدن عكس يكي از 
كاربر هاي ديگر كه در آن نمادي از عالمت حمله خالفكار ها 
ديده مي شد به او هشدار و او را نجات دادند. به گزارش سايت 
بريتانيايي مترو، جيد جولز 27ساله عكسي از خود منتشر كرده 
بود كه در آن خالفكار هاي حرفه اي نمادي با 2كاراكتر F1 را 
روي برف حك كرده بودند. كاربر هاي فضاي مجازي با ديدن 
اين نماد بالفاصله به او هشدار دادند كه خالفكار ها خانه او را 

به عنوان زني تنها براي سرقت عالمت گذاري كرده اند.

گجرات:هندي ها نام ميوه اي را كه نماد چين بود تغيير 
دادند. به گزارش اينديپندنت، از اين پس ميوه اي كه اژدها 
ناميده مي شــد به نيلوفر آبي »كاماالم« تغيير پيدا كرده 
اســت. در چند ماه گذشــته و پس از وقوع درگيري بين 
هند و چين در منطقه هيماليا كه به كشته شدن 20سرباز 
هندي انجاميد، روابط اين 2كشور به شدت تيره شده است. 
دهلی نو همچنين چند برنامه چيني را به اتهام ســرقت 

داده هاي كاربران، ممنوع كرده است.

هاوايي:دوربيني كه 6 ســال در كف اقيانوس گم شــده 
بود ســرانجام پيدا شــد و جالب اينكه مموري كارت آن 
هم محتوي عكس هايي بود كه 6ســال پيش توسط اين 
دوربين گرفته شده بود. به گزارش يو پي آي، اين دوربين 
مدل گوپرو، از مدل هاي قديمي اين شركت بود و با وجود 
اين طي 6سال از سخت افزار و عكس هاي داخل دوربين 
حفاظت كرده بود. معموال تمامي دوربين ها در گذر زمان 

و فشار آب مستهلك مي شوند.

زوريخ: چند  ماه پيش احتمال به خدمت گرفتن خلبان هاي 
سوئيس براي رانندگي قطار مطرح شد و اكنون اين احتمال 
به واقعيت پيوست. به گزارش يورونيوز، شيوع كرونا و كاهش 
سفر هاي هوايي باعث شده خلبان هاي كشور سوئيس دوره هاي 
هدايت قطار هاي پرســرعت را گذرانده و اكنون پشت فرمان 
قطار بنشــينند. كارلوس اســپروئنگليس مي گويد: آخرين 
هواپيماي مسافربري كه هدايت كردم يك ايرباس  اي330 بود 

و اكنون فقط حسي نوستالژيك از آن باقي مانده است.
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نرگسهمهشيوههايمستي
ازچشِمخوشتبهوامدارد

برسينهريِشدردمندان
لعلت،نمكيتمامدارد

نمك، شوري و مالحت و لطف است. حافظ هنگام وداع مي گويد: »اي دِل ريِش مرا با لِب 
تو، حِق نمك!/ حق نگهدار كه من مي روم،  اهلل معك!«

خاقاني خطاب به دوست مي گويد: »هم شكري تو، هم نمك، با تو چه نسبت آب را؟« 
و از نمك بي نمك خوراك جهان، ديده از غم نمك فشان مي كند: »بر خواِن اين جهان 
زده انگشت بر نمك/ ناخورده، دست شسته، ازين بي نمك اِبا« او روزگار را چنين وصِف 
مي نمايد: »دهر، سيه كاسه اي است، ما همه مهماِن او/ بي نمكي، تعبيه است در نمك 

خواِن او«
سعدي از دِل ريش عاشقان مي سرايد كه نمكي تمام دارد: »از خنده شيريِن نمكداِن 
دهانت/ خون مي رود از دل، چو نمك خورده كبابــي« و درنظر خواجوي كرماني »لِب 

لعلت، نمكداني پر از قند« است
حزين الهيجي بر آن است كه »ُحسِن بالغت و نمك گفت وگوي من/ شوري فكند در 
دِل عشاِق بي قرار« و مي سرايد: »با لِب او بســته ام، بيعِت ايماِن دل/ از جگرم كم مباد، 

شورِ نمكداِن او«
بيدل مي گويد: »ياِد تو، آتشي است كه خاُمش نمي شود/ حِق نمك، چو زخم فراُمش 
نمي شود« و صائب بر آن است كه عشق، نمك آفرينش است: »عشِق شورانگيز، پيش از 

آسمان آمد پديد/ ميزبان، اول نمكدان بر سِر خوان آَوَرد«

نمك حقِّ

فضاي مجازي

شاه طهماسب صفوي در دوران سلطنت خود 
به دليل عالقه اي كه به تهران و آب وهواي آن 
داشت، دستور داد كه دورتادور تهران را حصار 
يا ارگي بكشند و 4تا 6دروازه هم براي شهر بنا 
كنند. عالوه بر ســاختن حصار و برج و باروي 
تهران، 4دروازه هم در اطراف شــهر بنا شــد 
كه دروازه اي  به نام شــميران هم يكي از اين 
دروازه ها بود. ســال ها پس از آن يعني حدود 
ســال1200قمري، حصار تهران با 4دروازه 
شــميران، قزوين، حضرت عبدالعظيم)ع( و 
دوالب كه در مســير جاده هاي اصلي منتهي 
به تهران قرار داشــتند، همراه بــا 114برج و 
عناصر مهم شــهري مثل مسجدجامع، ارگ 
سلطنتي، بازار و 4محله عودالجان، چاله ميدان، 
بازار و سنگلج ساختار شهر را به تدريج شكل 
دادند. در اين دوره، شــهر ســر و شكل قرون 
 وسطايي داشت. مجموعه بازار از كاروانسراها، 
تيمچه ها و داالن هاي متعدد تشكيل مي شد و 
گذرهاي اصلي محله را به هم وصل مي كرد؛ 

مثل گذر امامزاده يحيي)ع( يا گذر اصلي محله 
عودالجان كه به دروازه شميران مي رسيد.

ساختخيابانهايمركزشهر
البته در دوره اي كه آقامحمدخان قاجار، تهران 
را با عنوان دارالخالفه براي پايتختي انتخاب 
كرد، نقش هاي سياســي و اداري شــهر و در 
نتيجه نقش هاي اقتصادي و اجتماعي آن در 
قياس با گذشــته اهميت بيشتري پيدا كرد و 
اين نقش هاي جديد در ســازمان كالبدي آن 
دگرگوني هاي زيادي را در شــهر ايجاد كرد. 
ســال 1284قمري ناصرالدين شاه به سبب 
تنگي فضاي شهر و براي افزايش محدوده تهران 
دستور داد حصار دوره صفوي را تخريب كنند 
و حصاري جديد بسازند. به همين دليل بارو و 
خندق شمالي شهر به امتداد خيابان انقالب 
كنوني تغيير مكان داد و 3دروازه يوسف آباد، 
دولت و شميران در آن ساخته شدند. بسياري 
از خيابان هاي كنوني مركز شــهر هم در اين 

طهران قديم

دروازهشميران،شاهراهايران

ديروز خبري از سوي شركت توزيع 
نيروي بــرق تهران مبنــي بر قطع 
2ســاعته برق مناطق تهران در روز 
سه شنبه منتشر شد. اين جدول آخر 
شب قبلش منتشر شد و شهروندان 
منتظر قطــع برق در ســاعت هاي 
اعالمي بودند. اما از صبح ديروز برخي 
از محله هاي شــهر دچار قطع برق 

نشدند و برخي محله ها هم در ساعتي غير از ساعت تعيين شده برق شان رفت.
همين موضوع سوژه شبكه هاي اجتماعي شــد و كاربران فضاي مجازي واكنش هايي 
به اين خاموشي ها داشتند. سياوش فالح پور، روزنامه نگار در توييتر نوشت: ولي همان 

بي خبر قطع كنيد بهتر است، اين تعليق و انتظار كشنده  است.
زينب هم نوشت: شما بچه  كوچك در خانه نداريد، ولي ما براي اينكه به دليل قطعي پمپ 
آب، بي آب نمانيم، اطالع داشتن از زمان قطعي برق مهم است تا آب كافي ذخيره كنيم.

آرزو در واكنش به قطع شدن برق خارج از ساعت اعالمي نوشت: اداره برق محترم، مگر 
قرار نبود برق ما 7شب قطع شود؟ چرا االن رفت؟ 

احمد نوشت: آخِر امتحان كه بايد فايل جواب ها را ايميل مي كردم برق رفت! پشت بندش 
آنتن پريد و اينترنت قطع شد! حدود 25دقيقه طول كشيد كه برق بيايد و آنتن و اينترنت 
وصل شود و نمي دانم چه جوري توصيف كنم استرس و فشاري را كه در اين 25دقيقه 

به من وارد شد!
اما عصر روز گذشته مصطفي رجبي مشهدي، سخنگوي صنعت برق اطالعيه اي منتشر 
كرد با اين مضمون: »جداول منتشر شده توسط شركت هاي توزيع نيروي برق سراسر 
كشور، برنامه خاموشي هاي احتمالي اســت كه با صرفه جويي مشتركان خاموشي ها 
اعمال نخواهد شــد.« تاكنون به دليــل همكاري مردم، خاموشــي در بخش خانگي 
اعمال نشده اســت كه البته بايد در اين زمينه از صنايع بزرگ، شهرك هاي صنعتي و 
دستگاه هاي دولتي و خصوصي كه براي كاهش مصرف انرژي همكاري كرده اند، تشكر 
كرد. جداول منتشر شده توسط شــركت هاي توزيع نيروي برق سراسر كشور، برنامه 
خاموشي هاي احتمالي است كه با تامين سوخت نيروگاه ها و همكاري مردم، خاموشي ها 
اعمال نخواهد شد. درصورتي كه هموطنان در سراسر كشور تنها دماي محيط خود را يك 
درجه كاهش و روشنايي هاي اضافي را خاموش كنند، مشكل تامين انرژي كشور )گاز و 

برق( حل خواهد شد و نيازي به اعمال خاموشي ها نخواهد بود.«

حاشيههایبرق

تجليلازنقاشيهايبرگزيدهكودكان
روز گذشــته نمايشگاه 
نقاشي كودكان با حضور 
10 كودك افتتاح شــد. 
به دليل شــيوع بيماري 
كرونا از كودكان برگزيده 
به تعداد مشخص روزانه 
تجليل مي شود و اين در 
حالي است كه 203 اثر در 
اين نمايشگاه به نمايش 
گذاشته شــده است. به 

گزارش همشهري، مراسم  تقدير و اهداي جايزه به برگزيدگان مسابقه نقاشي »شهري 
كه من دوست دارم از پشــت پنجره ببينم« با حضور محمدرضا جوادي يگانه، معاون 
امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران  و عده اي از مسئوالن شهري برگزار مي شود. 
به دليل شيوع بيماري كرونا از كودكان برگزيده به تعداد مشخص روزانه تجليل مي شود. 
نمايشگاه با رعايت پروتكل هاي بهداشتي برگزار مي شود و هر روز در خانه هنرمندان از 
ساعت 13 تا 18 به جز شنبه ها آماده بازديد كودكان و والدين خواهد بود. اسامي برندگان 
دومين نمايشگاه نقاشي كودكان و دسترسي به آثار نمايشگاه به صورت آنالين در آدرس 

tehrancpc.ir امكان پذير است.

رويدادهاي فرهنگي و هنري

كتاب »تنهايي« نوشــته مايكل هريس با ترجمه ســامان شهركي از سوي 
نشــر خزه منتشــر شــد. مايكل هريس در اين كتاب كه عنوان فرعي اش 
»خلوت گزيني در يك جهان شلوغ« است، شرح مي دهد كه چگونه مي توان 
با پناه بردن به طبيعت و متون مكتوب، از شلوغي سرسام آور جهان امروز رها 

شد و همچنين از فريب دنياي مجازي، نجات پيدا كرد.
او با تكيه بر تحقيقات متخصصان علوم اعصاب و روانشناسي، به كاوش درباره 
راه و رســوم و فضيلت خلوت گزيني مي پردازد و تفاوِت ظريف »تنهايي« و 

»انزوا« را به مخاطبان كتابش يادآور مي شود.
نيكالس كار، پژوهشگر سرشناس عرصه تكنولوژي، مقدمه اي بر كتاب »تنهايي« نوشته و در بخشي 

از آن عنوان كرده است: »با تلفن هوشمندي كه در دست شماست، ارتباط با بيرون لحظه اي قطع نمي شود. 
حتي وقتي كسي اطرافمان نيست، خودمان را در جمعيت حس مي كنيم. صداها هرگز به پايان نمي رسند و 
اين ضرباهنگ از حركت نمي ايستد. اين شبكه دائم در حال كار است. گرچه امكان دارد كه گاه با پيوستن به 
آن احساس قدرت كنيم، اما همانطور كه هريس تصريح مي كند، بر هم زدن تنهايي چيزهاي بسيار ديگري 
را قرباني مي كند.« مايكل هريس تاكنون فقط 2 كتاب منتشر كرده و با همين 2 اثر به چهره اي بين المللي 
شده تبديل  است. كتاب ديگر او »پايان غياب« نام دارد و اخيراً با ترجمه مجتبي ويسي از سوي نشر خزه به 
چاپ رسيده است. او در آن كتاب كه عنوان فرعي اش »جنگ و صلح با اينترنت، در جست وجوي حافظه از 
دست رفته« است، به بررسي يك بزنگاه تاريخي مهم مي پردازد: جهان در قبل و بعد از اينترنت. »تنهايي« 

در 224 صفحه و با بهاي 40 هزار تومان انتشار يافته است.

ويترين

تنهايي

فوادبدري
روزنامه نگار

اينها را گفتم كه به وجهي ديگر از ماجرا بپــردازم كه به نظر من 
اهميتي اساسي دارد. در سال هاي اخير هر از گاهي و معموال پس از 
انتشار صوت و تصويري در شبكه هاي اجتماعي موجي از همدردي، تاثر، محكوم كردن 
يا مطالبه اي اجتماعي در رسانه ها ايجاد مي شود و معموال خيلي زود فرو مي نشيند. در 
مورد اخير هم احتمال اين اتفاق وجود دارد.  اگر مي خواهيم جلوگيري از تخلف، فساد 
و قانون شكني در ابعاد و اشكال مختلف آن شايع و همه گير شود الزم است در اين مورد 
خاص اين قهرمان جوان رسما مورد تقدير و ســتايش آحاد جامعه و نهادهاي دولتي و 

حكومتي قرار گيرد. 
اينك موقعيت مناسبي براي گســترش فرهنگ مقابله مردمي با قانون شكني و فساد 
ايجاد شده است. نكته ماجرا اين است كه آحاد مردم صداقت و واقعي بودن سرباز جوان 
را پذيرفته اند. اگر مي خواهيم كارمند يا ماموري كه متوجه فساد يا قانون شكني مدير 
خود مي شود به خود جرات گزارش كردن بدهد، بايد نشان دهيم به او به چشم قهرمان 
نگاه مي كنيم. به عنوان مثال بعيد است كه كسي در طول دوره مديريت طبري يا شريفي 
متوجه رويه هاي غيرقانوني آنها نشده باشد. يكي از داليلي كه آنها اين تخلفات را ابراز 
نكرده اند مي تواند همين عدم استقبال از سوت زدن ها و گزارش كردن ها باشد. برعكس 
مواردي را شاهد بوده ايم كه گزارش كننده اولين كسي بوده كه دنبالش بوده اند و گاه در 

مظان اين اتهام كه فضاسازي و سياه نمايي كرده است. 
نكته آخر اينكه اين اتفاق بي هيچ ترديدي يك دستاورد است. دستاورد نظارت همگاني 
و به زبان ساده تر دستاورد شبكه هاي اجتماعي. محدودكنندگان شبكه هاي اجتماعي 
و طرفداران محدوديت بايد بپذيرند كه اين دستاوردها ارزشمند است و تقريبا غيرقابل 
جايگزين. ايشان اگر بر محدوديت پافشاري كنند چه بسا از سوي قاطبه مردم متهم شوند 

به طرفداري از پنهان كاري و انجام فعاليت هايي كه نمي خواهند جامعه از آن آگاه شود. 

چراموضوعسيليخوردنسربازمهماست؟
ادامهاز

صفحهاول

دروازهشميران)شاهطهماسبی(۱220

دوره ساخته شــدند. گرچه سال ها پس از آن 
و در اواخر قاجار و بعد هم پهلــوي اول براي 
گسترش شهر اين دروازه ها يكي يكي تخريب 
و به فراموشي سپرده شدند. اما هنوز در تهران 
محله اي بــه نام دروازه شــميران وجود دارد؛ 
محله اي قديمي كه خود در دل محله اي ديگر 

بود و امروز مختصات آن تغيير كرده است. 
در واقع اين محله كه به آن دروازه شــمرون 
هم مي گفتنــد از قديمي تريــن محله هاي 
عودالجان - از مرفه نشــين ترين محله هاي 
تهران و معروف به محله بچه پولدارها - بود كه 
ابتداي آن در سمت شمال در حدود مدخل 
كنوني پامنار و بخشــي از شمال عودالجان 

بود. دليل اقامت محله هم آن است كه دروازه 
شمالي و شمال شــرقي تهران در اين نقطه 
بود و جز دروازه شــميران دروازه ديگري در 
اين ســمت رو به شــمال نبود. چون دروازه 
دوالب در ســمت جنوب غربي قرار داشت، 
مي توان حدس زد كه اكثر مسافران، قافله ها و 
كاروان هايي كه به سمت شمال و شرق ايران 
مي رفتند يا از آن به سمت تهران مي آمدند از 
دروازه شميران عبور مي كردند و در مدخل 
دروازه و اطراف آن مكان هايــي براي اتراق 
قافله ها تعبيه شــده بود. دروازه شميران آن 
روزگار به نوعي شاهراه سفرها به سوي شمال 

و شرق ايران بوده است.
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دفاع از آرمان 
فلسطين

اكبر هاشمي رفسنجاني، 17اسفند 
1389، رياستش بر مجلس خبرگان 

رهبري پايان يافت 

حميدرضا محمدي ��������������������������

او از آن دســت رجالي اســت كه 
نوشــتن درباره اش، هم سهل است 
و هم ممتنــع� آن هم كســي كه 
نخستين فعاليت سياسي اش را در 
شانزده ســالگي تجربه كرد، وقتي 
طلبه حــوزه علميه قم بــود و اين 
يعني اكبر هاشــمي رفسنجاني� از 
همان نوجواني، به آنچه در اطرافش 
مي گذشت، حســاس بود و از همان 
نخستين سفر تبليغي به همدان، در 
11مرداد 1337، موي دماغ حكومت 
شد؛ »چون يكي از طالب علوم ديني 
به نام اكبر هاشمي، دانش آموز حوزه 
علميه قم كه به همدان آمده بود در 
روزهاي تاسوعا و عاشورا مطالب تا 
اندازه اي تحريك آميز ايراد مي نموده، 
به وسيله مأموران به شهرباني احضار 

و با پرونده امر تحويل پادگان شد�«
او اما در اوج مبارزات هم هميشــه 
نسبت به وضعيت ملل مسلمان به ويژه 
فلسطين حساس بود؛ هم وقتي در 
عراق، عبدالكريم قاسم كودتا كرد، 
واكنش نشــان داد و هم آنكه كتاب 
»سرگذشت فلسطين« با عنوان اصلي 
»القضيه الفلسطينيه« نوشته اكرم 
زعيتر، سفير وقت اردن در ايران را 
در تابستان1343ترجمه كرد؛ كتابي 
كه به فاصله كوتاهي، توقيف و ممنوع 
شــد� او در مقدمه كتاب نوشته بود: 
»مسئله اشغال فلسطين كه پيوندي 
عميق با اســتعمارگرها دارد، به اين 
زودي از حساسيت نخواهد افتاد و 
در آينــده براي مــدت طوالني در 
كانون مســائل مهم جهاني خواهد 
بود؛ همانطوركه در گذشــته بوده 
اســت�« او در اين كتاب، هم از طرح 
ســازش كه براي امت اسالم بالخيز 
شده است��� و مجاهدان فلسطيني 
در مقابل هم قرار مي گيرند��� و اين، 
خسارت بزرگي است� كتابي كه دكتر 
محمد مصدق، 11آذر 1343، درباره اش 
نوشت: »حيفم آمد كه اين كتاب در 
گوشــه اي بماند و مورد اســتفاده 
قرار نگيرد« و به همين خاطر »چك 
ناقابلي تقديم مي كنم« تا در معرض 
استفاده عموم قرار گيرد� چون مسئله 
فلسطين، هميشه براي آزاديخواهان 
و استقالل طلبان، اولويت و ارجحيت 
داشته است� هاشمي رفسنجاني اما 
تا آخرين روز قدس حيات خود هم 
از فلسطين گفت: دفاع از آرمان هاي 
فلسطين، مشمول زمان و فراموشي 

نخواهد شد�

نبرد با بيابان 
سند همكاري براي بيابان زدايي با سازمان 

ملل در كوير ميقان امضا شد 

  فرزاد سپهر ����������������������������������������������������������
وجود بيابــان    در نقاط مختلف ايــران مانند 
استان   هاي خراسان، اصفهان، يزد، فارس، اراك 
و سيستان و بلوچستان توجه را براي بيابان   زدايي 
توسط مردم و مسئوالن به   خود مشغول كرد� در 
سال1389 منطقه حســين   آباد بيرجند يكي از 
كانون   هاي مهم بحراني بيابان   زايي ايران با تالش 
مردم محلي و سازمان جنگل   ها و مراتع، كار خود را 
چنان پيش برد كه سازمان ملل، بودجه   اي 600هزار 
دالري براي نتيجه   بخشي به پروژه سپرد� نماينده 
مقيم سازمان ملل همزمان با روز جهاني مبارزه 
با بيابان   زايي يعني 27خرداد ســند همكاري با 
رئيس وقت سازمان جنگل   ها و مراتع ايران در 
محل كوير ميقان در اراك امضا كرد� مراســم 
امضاي سند با وزش شديد باد و گردوغبار همراه 
شد تا مســئوالن حاضر متوجه نتايج گسترش 
بيابان   ها در ايران باشــند� شدت وزش طوفان 
شن در كوير ميقان اراك حتي سخنران مراسم 
را از برابر ديدگان حاضــران محو كرد� نماينده 
موقت فائو يا سازمان خواربار و كشاورزي ملل 
متحد هشدار داد سرعت تخريب پوشش سبز و 
جنگل   ها در ايران بسيار باالست و ميزان موجود 
كمتر از 10درصد مساحت ايران شده است� سونيل 
ناروال از ناتواني و نبود كارايي در سياســت   هاي 
ملي و اســتفاده مؤثر از اراضي جنگلي و منابع 
طبيعي در ايران انتقاد كرد� او استفاده روزافزون 
از چوب به   عنوان سوخت و محصوالت غيرچوبي 
جنگل با قطع پي در پي درختان را عامل كم شدن 
پوشــش جنگلي در ايران برشمرد� در اين بين 
گفته   هاي نماينده وقت اراك و رئيس كميسيون 
كشاورزي مجلس شوراي اسالمي قابل توجه بود� 
عباس رجايي طرح   هاي عمراني را بزرگ   ترين 
عامل تخريب   كننده طبيعت و پوشش سبز ايران 
دانست و گفت: امروز چون برخي از ما عشق   مان 
مي   گيرد فالن بزرگراه يا فالن سد را احداث كنيم 
ده   ها هزار هكتار جنگل را پاك   تراشي مي   كنيم، 
بي   آنكه به مســائل محيط   زيستي توجه كنيم� 
محل سخنراني در زمان امضاي سند همكاري، 
ســال   ها قبل به نام جنگل تاغ در اراك معروف 
بوده است� نابودي تاالب   ها و درياچه   هاي ايران با 
خشكسالي بر بحران مديريت نگهداري و احياي 
طعنه مي   زنند تا همچنان با كاهش بيش از پيش 
جنگل   ها از شــرق تا غرب ايران مانند نابودي 
جنگل   هاي زاگرس مواجه باشــيم� در تيرماه 
1389قطع هزاران اصله درخت و درختچه   هاي 
بلوط در زاگرس براي عبور خط لوله گاز از مسير 
كوهستان دنا وجود جنگل   هاي زاگرس را در خطر 
بيشتر انقراض قرار داد� رئيس وقت هيأت مديره 
جامعه جنگل  باني ايران به رسانه   ها گفت: تخريب 
جنگل   هاي دنا به   دست دستگاه   هاي دولتي براي 
گذر خط لوله گاز چيزي جز بي   خردي نيســت� 
كاظم نصرتي پروژه   هاي عمراني در ايران را فاقد 
ارزيابي زيست   محيطي دانست كه به هم    خوردن 
تعادل بيولوژيك، تخليه روستاها و از دست   دادن 
منابع مهم حياتي در ايران بــا افزايش بحران 
سيل و فرسايش 6برابري خاك از نتايج آن است� 
جانمايي نادرست مسكن مهر در زمين   هاي باغي، 
فضاي سبز و پارك جنگلي به   گفته رئيس وقت 
سازمان جنگل   ها و مراتع ايران از ديگر بحران   هاي 
سال1389بود� به   گفته فرود شريفي اين تغيير 
كاربري خالف قانون بود و براي مثال با پيگيري 
سازمان مذكور ساخت   وساز در نهالستان لردگان 

منتفي و به مكان جديد منتقل شد�

سياستمدار

دور از مركز

بيش از 5 و نيم ميليون نفر از بيست و ســومين نمايشگاه 
كتــاب تهــران بازديد كردنــد� يكي از شــلوغ ترين 
نمايشگاه هاي كشور برگزار شد� 24ارديبهشت در آخرين 
جمعه برگزاري نمايشگاه كه از 16همان ماه كليد خورده بود، 
ازدحام به حدي بود كه به برخي از غرفه ها آسيب رسيد� 
مردم آنچنان به سوي مصلي راه افتاده بودند كه خيابان هاي 
منتهي به مركز شهر راهبندان كم نظيري را تجربه كردند� 
نتيجه اين شلوغي، جدي شدن بحث جابه جايي نمايشگاه 
بود� نمايشــگاه، رفت و آمد در مركز شهر را غيرممكن 
مي كرد� جا به جايي در بيست و نهمين دوره جشنواره در 
سال95، اتفاق افتاد� انتشارات سخن، انتشارات نويد شيراز، 
مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني)ره(، انتشارات 

سمت، انتشارات سوره مهر، انتشارات قدياني، انتشارات 
عروج انديشه )مشهد( و كانون پرورش فكري كودكان و 
نوجوانان به عنوان ناشران برگزيده سال در پايان نمايشگاه 
معرفي شدند� اما از اين همه شلوغي بازار كتاب بعد از فروش 
خوب ناشــران عمومي و ناشران كمك آموزشي تابستان 
سردي را پشت سر گذاشــتند� فروش كتاب در ماه هاي 
بعدي سال تعريف چنداني نداشــت� سياست هاي اداره 
كتاب همچنان از تجديد چاپ كتاب هاي موفق جلوگيري 
مي كرد و مميزي كتاب هاي جديد هم سخت تر شده بود� 
گراني نسبي كاغذ نيز بازار كتاب را بيشتر در تنگنا فرو برد� 
آخرين سال دهه 80 براي بازار كتاب سرآغاز ركودي بود كه 

تا پايان دهه90 ادامه پيدا كرد�

گزارش یک

توافق نافرجام 
رئيس جمهور، پيشنهاد تشكيل يك گروه 

مستقل بين المللي براي نظارت بر خلع سالح 
اتمي را در سازمان ملل مطرح كرد

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

سال1389 كه از سوي رهبرانقالب سال »همت مضاعف 
و كار مضاعف« ناميده شد، با تحوالت زيادي در حوزه 
سياســت داخلي ايران همراه بود؛ از ابالغ سياست هاي 
كلي نظام در بخش هاي مختلف از ســوي رهبرانقالب 
درطول سال، تصويب قانون تجميع انتخابات شوراهاي 
اسالمي شــهر و روستا با رياســت جمهوري)تيرماه( و 
آغاز حصر خانگي موســوي و كروبي پــس از فراخوان 
تظاهرات 25بهمن ماه گرفته تا ترور و شــهادت مجيد 
شهرياري، دانشمند هسته اي كشور در 8آذرماه و انجام 
اقدامات تروريستي در مهاباد )شهريورماه( و سيستان 

 و بلوچستان)تيرماه(.
اما در حوزه سياســت خارجي، دولت دهم در نخستين 
سال خود به دنبال »تحرك ديپلماتيك« بود؛ تحركي 
كه ازيك سو به دنبال گشــودن گره هاي هسته اي از راه 
ميان بر بود و از سوي ديگر شكستن انحصار ديپلماتيك 
قدرت هاي بزرگ و سازمان هاي بين المللي تحت نفوذ 
آنان را هدف قرار داده بود كه برگزاري 2كنفرانس مهم و 
بين المللي »خلع سالح و عدم اشاعه« و »سران جي15« 

در تهران در اين راستا قابل بررسي است.
فروردين ماه1389درحالــي آغــاز شــد كــه اگرچه 
فضاي سياســي داخل كشــور از تنش هاي انتخابات 
سال88فاصله گرفته بود اما همچنان مي شد اثرات آن 
را بر فعاليت هاي فعاالن سياســي و رسانه اي مشاهده 
كرد. در چنين شرايطي دولت دهم نخستين سال خود 
را با فعاليت پرحجم ديپلماتيك در بهار آغاز كرد. پس 
از اينكه در20فروردين و به مناســبت روز ملي فناوري 
هسته اي، نخســتين نمونه ســوخت مجازي رآكتور 
تحقيقاتي تهران رونمايي شد، تهران ميزبان كنفرانس 
بين المللي خلع سالح و عدم اشاعه بود. دراين كنفرانس 
كه 28و 29فروردين ماه و با شــعار »انرژي هســته اي 
براي همه، ســالح هســته اي براي هيچ كس« برگزار 
شــد، نمايندگاني از 60كشــور جهان حضور داشتند 
كه درميان آنها 14وزير امور خارجــه، 10معاون وزير 
و 8نماينده از ســازمان هاي منطقــه اي و بين المللي 
ديده مي شــدند. درمراســم افتتاحيه كنفرانس پيام 
رهبرانقالب ازســوي علي اكبر واليتي قرائت شــد كه 
ايشان بر حرام بودن كاربرد سالح اتمي تأكيد كردند؛ »به 
اعتقاد ما افزون بر سالح هسته اي، ديگر انواع سالح هاي 
كشتارجمعي، نظير سالح شيميايي و سالح ميكروبي 
نيز تهديدي جدي عليه بشــريت تلقي مي شوند. ملت 
ايران كه خود قرباني كاربرد سالح شيميايي است، بيش 
از ديگر ملت ها خطر توليد و انباشت اينگونه سالح ها را 
حس مي كند و آماده است همه  امكانات خود را در مسير 
مقابله با آن قرار دهد. ما كاربرد اين ســالح ها را حرام و 
تالش براي مصونيت بخشــيدن ابنای بشر از اين بالي 

بزرگ را وظيفه  همگان مي دانيم.« 
احمدي نژاد هم در اين كنفرانس پيشنهادهايي از جمله 

تشكيل يك گروه مستقل بين المللي براي برنامه ريزي 
و نظارت بر خلع ســالح اتمي و جلوگيري از اشــاعه با 
اعطاي اختيارات كامل از سوي مجمع  عمومي سازمان 
ملل، تعليــق عضويت دارندگان، اســتفاده كنندگان و 
تهديدكنندگان به سالح هسته اي از آژانس بين المللي 
انرژي اتمي و شــوراي حكام و بازنگري در پيمان منع 
گسترش سالح هسته اي از ســوي كشورهاي مستقل 
و فاقد سالح هسته اي و تنظيم يك پيمان جامع، مانع، 

عادالنه و مستحكم را مطرح كرد.
گام ديپلماتيك بعدي دولت دهم در 27ارديبهشت ماه 
و با برگزاري اجالس سران گروه15)جي15( برداشته 
شد. اين گروه كه در نهمين نشســت غيرمتعهدها در 
سپتامبر1989در بلگراد تشــكيل شده بود و با حضور 
كشورهايي از آمريكاي شــمالي، جنوبي، آفريقا و آسيا 
به دنبال شــكوفايي اقتصادي و گشــودن راه خود به 
ســازمان تجارت جهاني و گروه 8كشور صنعتي جهان 
بودند، براي برپايي چهاردهمين اجالس خود درتهران 
گردهم آمدند. پيش از اين، ايران در سال2000به عنوان 
هجدهمين كشــور، به عضويت دائم گروه15پذيرفته 
شــده بود. احمدي نژاد در اين اجالس هم با بيان اينكه 
بايد امكان مشاركت عادالنه همگاني در مديريت جهاني 

فراهم شود، راهبردهاي خود را براي تغيير در مديريت 
جهان تكرار و پيشنهاد كرد  كه با توجه به ظرفيت هاي 
عظيم كشورهاي عضو گروه15، كميته اي دائمي مركب 
از نمايندگان كشــورها مأموريت يابند چارچوب هاي 
نظري تغييرات الزم براي تحقق اين امر را تدوين كنند 
و بر مبناي آن، راهبردهاي خود را ارائه دهند تا پس از 

تصويب سران، در دستوركارگروه 15قرارگيرد.
حاشــيه اجالس گروه15اما بيش  از متــن مهم بود و 
به چشــم آمد؛ چراكه توافقنامه  اي به امضاي مقام هاي 
ايران، تركيه و برزيل رسيد كه رسانه هاي داخلي آن را 
»توافق بزرگ هسته اي« ارزيابي كردند. احمدي نژاد، 
داسيلوا و اردوغان پيش از آغاز نشست رسمي اجالس 
و پشت درهاي بسته به توافقي در زمينه تبادل سوخت 
هسته اي دست يافتند كه براســاس آن ايران آمادگي 
خود را براي مبادله 1200كيلوگرم اورانيوم 3.5درصدي 
با 120كيلوگرم اورانيوم 20درصدي براي استفاده در 

رآكتور هسته اي تهران در خاك تركيه اعالم كرد.
براســاس توافق 10مــاده اي تنظيم شــده، درصورت 
امضــاي موافقتنامه بــا گروه وين، ســوخت در خاك 
تركيه و زيرنظر آژانــس بين المللي انرژي اتمي و ايران 
نگهداري مي شــد و قرار بود در مدتي كه مورد توافق، 

كشــورهاي عضو گروه وين، ســوخت 20درصد مورد 
نياز رآكتور تحقيقاتي تهران را در اختيار  ايران بگذارند. 
احمد داووداوغلو ، وزيرخارجه تركيه هم در نشســت 
مطبوعاتي مشترك با منوچهرمتكي، وزيرامورخارجه  و 
وزيرامورخارجه  برزيل، اورانيومي كه قرار بود در خاك 
تركيه نگهداري شــود را »امانت مردم  ايران« نزد اين 

كشور دانست.
توافق تهران با واكنش هاي گسترده اي در جهان مواجه 
شــد؛ اتحاديه اروپا اســتقبال محتاطانه اي از آن كرد و 
طرح تبادل سوخت هسته اي را گامي در مسير صحيح 
دانست كه بايد جزئياتش بررسي شــود. اياالت متحده 
آمريكا هم در موضعي مشابه، اگرچه توافق ايران، برزيل 
و تركيه را مثبت دانست اما از زدن »سازمخالف« دست 
برداشت و رابرت گيبس، ســخنگوي كاخ سفيد اعالم 
كرد: »واشــنگتن و شــركاي بين المللي اش همچنان 
نسبت به برنامه هســته اي تهران نگراني جدي دارند«. 
در اين ميان آلمان موضع تند تري گرفت؛ مبادله سوخت 
ميان ايران، برزيل و تركيه نمي تواند جايگزين توافقنامه 
تهران و آژانس بين المللي انرژي اتمي شود و مسكو هم 
از اظهارنظر درباره توافق سه كشور براي تبادل اورانيوم 

ايران خودداري كرد.
توافق هســته اي تهران اگرچه با اســتقبال گسترده 
اصولگرايان مواجه شد و 235نماينده مجلس هشتم با 
صدور بيانيه  حمايت قاطعانــه اي از آن كردند، روزنامه 
كيهان از بيانيه تهران دفاع كرد و آن  را »هوشمندانه« 
دانســت و روزنامه وطن امــروز هم با تيتــر »پيروزي 
استراتژيك درتهران« به اســتقبالش رفت اما چندان 
بي منتقد هم نبود، ازجمله احمد توكلي، فعال سياسي 
اصولگرا اعتقاد داشــت كــه »بيانيه تبادل ســوخت 

هسته اي، مصالح ملي را تأمين نمي كند«.
توافق سه كشور ايران، تركيه و برزيل براي تبادل سوخت 
هسته اي دوام چنداني نداشــت و با تصويب قطعنامه 
چهــارم تحريمي شــوراي امنيت ســازمان ملل عليه 
ايران در19خردادماه، به تاريخ پيوســت. اين قطعنامه 
كه بــا 12رأي مثبت و 2رأي منفي برزيــل و تركيه به 
تصويب رسيد، شامل ممنوعيت ايران از ادامه هرگونه 
فعاليت در ارتباط با موشك هاي بالستيك قادر به حمل 
تسليحات هسته اي، ممنوعيت ايران از سرمايه گذاري در 
فعاليت هايي مانند استخراج اورانيوم از معادن، ممنوعيت 
خريد تسليحات سنگين شــامل بالگردهاي جنگي و 
موشــك مي شــد. عالوه بر اين قطعنامه، تحريم هاي 
يكجانبه و چندجانبه اي هم درطول سال1389از سوي 
آمريكا و اتحاديه اروپا عليه ايران اعمال شد. پس از اين 
قطعنامه و در مردادماه، ايران موشك بالستيك ميان برد 
»قيام 1« و نخســتين پهپاد جت بمب افكن ايران با نام 
»كرار« را رونمايي كرد و در شــهريورماه نيز موشــك 
نســل ســوم »فاتح110« آزمايش و در بهمن ماه هم 
موشك بالستيك و مافوق صوت »خليج فارس« به جمع 

موشك هاي ايراني اضافه شد.
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درآمد و هزينه ماهانه 
خانوارهاي منتخب  

درصد از 
هزينه كل

سال 1389 
)قيمت به تومان(

درصد تغيير نسبت 
به سال قبل

10,4  1,140,113ميانگين كل درآمدهاي خانوارهاي منتخب
11,4  1001,180,515ميانگين كل هزينه هاي خانوار

6,9  30,1355,307مسكن، آب ، برق و سوخت
16,7  24,9293,444هزينه هاي خوراكي و آشاميدني

8,4  11,3133,450حمل و نقل
12,2  8,094,385كاالها و خدمات متفرقه

21,9  5,665,552درمان و بهداشت
10,1  5,261,520لوازم منزل و خدمات خانه

7,5  4,957,762پوشاك و كفش
14,2  2,832,930تفريح و امور فرهنگي

21,7  2,428,956تحصيل 
8,9  2,326,694ارتباطات

10,4  2,226,190رستوران و هتل
0,02  0,44,323دخانيات

9,8  74,8882,747ميانگين هزينه هاي غير خوراكي

تغييراتسال 1389شاخص هاي ساالنه

3,22  واحد6,38 درصدرشد اقتصادي

3,1  واحد13,9 درصدتورم 

85,8  درصد23,295شاخص كل سهام 

21   درصد66,470 ميليارد تومانواردات

26   درصد27,423 ميليارد تومانصادرات غير نفتي

4,6    درصد1044 توماندالر آمريكا

41,8    درصد349,608 تومانسكه طال )تمام(

15    درصد303,000 تومانحداقل دستمزد

آزاد 700 تومانسهميه 400 تومانقيمت هر ليتر بنزين

وضعيت مسكن در سال 89
)قيمت هرمترمربع به تومان(

قيمت آپارتمان 
در شهرهاي منتخب

قيمت آپارتمان 
در تهران

قيمت اجاره بهاي 
آپارتمان در تهران

1,011,9001,735,80011,248متوسط قيمت 
18  4  2درصد تغيير نسبت به سال قبل

باالترين متوسط قيمت 
)شهر يا منطقه(

كرمانشاه و سنندج 
1,162,800

منطقه 1 
3,391,800

منطقه 3 
17,536

31  2  41  درصد تغيير نسبت به سال قبل
كمترين متوسط قيمت 

)شهر يا منطقه(
ايالم 

432,200
منطقه 18 

940,100
منطقه 20 

5,419
6  1  0,7  درصد تغيير نسبت به سال قبل

بيشترين درصد رشد 
)شهر يا منطقه(

بوشهر
  24

منطقه 2
  7

منطقه 22 
    28

كمترين درصد رشد 
)شهر يا منطقه(

ساري
42

منطقه 20
8

منطقه 18 
0,6

هزينه هاي ماهانه برخي 
اقالم خوراكي خانوار  

درصداز هزينه 
خوراكي 

سال 1389
)قيمت به تومان(

درصد تغيير نسبت 
به سال قبل

18,554,31815,0ميوه هاي تازه
15,445,26722,6گوشت دام

10,129,58717,3سبزي هاي تازه
9,327,1945,2برنج و غالت

8,324,28416,7گوشت پرندگان
5,014,6243,8فرآورده هاي شير

4,212,30859,1انواع نان
3,08,76924,6انواع شير

2,47,04123,6خشكبار و آجيل
2,47,03717,9انواع ماهي

2,46,93538,6روغن هاي نباتي
2,05,9839,9تخم پرندگان
1,33,88255,1قند و شكر

1,33,76513,6چاي، قهوه و كاكائو
1,23,42115,8حبوب

 1 3 8 9
  چهارشنبه  8 بهمن 1399   شماره 129

همشهری

سریال

معماری

نگارخانه

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

از 4دهه پيش، روش   هاي متعددي براي حل مشكل مسكن شهري و خلوت   كردن شهر   هاي 
پرجمعيت اجرا شد و وعده   هاي درخشاني از حل حتمي و قطعي كمبود خانه به مردم داده شد. 
در پايان سال   هاي دهه60 هيچ   كدام از اين روش   ها نتوانستند مشكلي را حل كنند. تنها به 
جمعيت شهر   هاي اضافه شد و اراضي بدون سند تبديل به امالك مسكوني شدند. در سال   های 
دهه70 ثابت شده بود كه ساخت مســكن انبوه دولتي يا اقدامات ناگهاني ديگر، نتيجه   اي 
جز برهم خوردن طرح   هاي توسعه شهري ندارد و فقط به درد اميدوار كردن مردم محروم و 
ثروتمند كردن بساز و بفروش   ها مي   خورد. در رياست   جمهوري محمود احمدي   نژاد طرح   هاي 

شكست خورده 20سال قبل دوباره اجرا شدند.
يكي از روش   هاي دولت براي حل مشكل شلوغي تهران خروج 200هزار كارمند از پايتخت 
بود. اين طرح هــم در 29فروردين   ماه از طرف معاونت توســعه مديريت و منابع انســاني 
رياست   جمهوري اعالم شــد. با وجود اينكه مديران دولتي از اشتياق كارمندان براي خروج 
از تهران مي   گفتند، بعد از چند   ماه تعداد كســاني كه براي اين خروج ثبت نام كردند، اندك 
بود. مشوق   هاي دولتي تأثيري نداشت و تضميني براي آن نبود. اگرچه بعضي ادارات به زور 
به كالنشهر   هاي ديگر منتقل شدند اما اين طرح هم باوجود هزينه   هايي كه براي آن شده بود، 
شكست خورد و همه اجزاي دولت همچنان در تهران باقي   ماندند. »مسكن مهر« ايده بكر 
ديگر احمدي   نژاد براي خانه   دار كردن مردم بود. در آخرين روز فروردين1389 وزير مسكن به 
بازديد از پروژه مصالي تهران رفته بود. علي نيكزاد در اين بازديد اعالم كرد كه فضا براي همه 
كساني كه قصد خانه   دار شدن دارند فراهم است و سال89 سال شكوفايي مسكن مهر خواهد 
شد. به    گفته او در اين سال يك ميليون و200هزار واحد مسكوني ساخته مي   شود و در يك 
نمونه شركت   هاي تركيه   اي و كره   اي براي ساختن 25هزار خانه در پرند قرارداد امضا كرده   اند. 
اين سخنان در محل مصالي تهران گفته شد؛ جايي كه ميليارد   ها تومان بودجه صرف به پايان 

رساندن آن شده و همچنان نيمه   كاره باقي مانده بود. در ســال89 تعداد خانوار   هاي ايراني 
17ميليون و500هزار و تعداد خانه   ها 16ميليون بود پس با ساخت 1/5ميليون خانه بايد اين 
مسئله حل مي   شد اما كسي كه اندكي با اقتصاد واقعي و غيرخيالي آشنا باشد مي   داند كه  طی 
يك يا دو سال نمي   توان مشكلي كه نيم قرن دوام آورده است را حل كرد. هر سال 800هزار 

كمبود خانه به اين تعداد اضافه مي   شد و خيلي از خانواده   ها صاحب 2واحد مسكوني بودند.
نه در پايان سال89 و نه تا 10سال بعد از آن مشكل مسكن شهري حل نشد اما شهرك   هاي 
مسكن مهر كه بعضي از آنها بدون هيچ مطالعه اوليه ای در مكان   هاي نامناسب حاشيه كالنشهر 
ساخته شده بودند جمعيت زيادي را در خود جاي دادند و بافت شهري جديدي به   وجود آوردند 

كه نيازمند خدمات مختلف بود.

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

در حد و اندازه تلويزيون ايران، داوود ميرباقري را مي   توان متخصص ساخت سريال   هاي 
تاريخيـ  مذهبي دانســت؛ معموال مجموعه   هاي ميرباقري در زمــان پخش خود از 
محبوبيت بااليي برخوردار بوده   اند و مخاطبان زيادي داشــته   اند. ســال1381بود كه 
ميرباقري با تجاربي كه از ساخت آثاري مانند »امام علي)ع(«، »مسافر ري« و »معصوميت 
از دست    رفته« به   دست آورده بود، به سراغ روايت ماجراي خون   خواهي مختار ثقفي رفت 
و عظيم   ترين سريال تاريخي تلويزيون ايران را كليد زد. »مختارنامه« كه توليد آن 8سال 
به طول انجاميد، در سال1389 از شبكه اول سيما پخش شد. زندگي، قيام و شهادت 
مختار ثقفي، 3بخش اصلي اين سريال را تشكيل مي   دهد. اگر تمركز سريال امام علي)ع( 
بيشتر روي شخصيت   پردازي بود، مختارنامه عمده توجه خود را معطوف حماسه   پردازي 
مي   كند؛ رويكردي كه باعث مي   شود شــخصيت   ها عمق نداشته باشند و نتوانند مانند 
شخصيت   هاي اصلي سريال امام علي همذات   پنداري تمام و كمال تماشاگر را جلب كنند. 
همچنين، برخي اشتباهات تاريخي در روايت ماجرا، موجب انتقاداتي به اين مجموعه شد. 
استفاده از ضرب   المثل   هاي فارسي در ديالوگ   ها، يكي ديگر از مواردي است كه در زمان 
پخش اوليه سريال به آن خرده گرفته شد. در مجموع، در حدود 70نفر از شخصيت   هاي 
مختارنامه دوبله شدند كه به   گفته مدير دوبالژ اثر، حميدرضا آشتياني   پور، مختار تنها 
نقشي بود كه كارگردان با دوبله آن موافقت نكرد. مختارنامه از پرتكرارترين سريال   هاي    
تاريخ تلويزيون است كه پخش آن به مناسب   هاي مختلف از سر گرفته مي   شود؛ موضوعي 

كه هر بار انتقاداتي را متوجه صداوسيما مي   كند و دستمايه   اي براي شوخي   هاي    كاربران 
در فضاي مجازي فراهم مي   سازد. فريبرز عرب   نيا، رضا رويگري، مهدي فخيم   زاده و پرويز 

پورحسيني از جمله بازيگران مختارنامه هستند.

سعيد برآبادي  �����������������������������������������������������������������������������������������������������
دهه80 براي نهادهاي اقتصادي كه دريافته بودند كم   كمك بايد دور فروش خوب نفت را 
خط بكشند و رو به سمت اقتصاد غيرنفتي بياورند، پرچالش بود. در چنين اوضاع و احوالي، 
تهران هم در حال يك دگرگوني جدي بود؛ با اجراي هدفمندي يارانه ها و توزيع پول در 
جامعه شكاف طبقاتي بيشتر شد و بهانه   اي فراهم آورد براي آنها كه به   دنبال لوكس   سازي 
و لوكس   فروشي بودند. چنين شــهري نيازمند خدمات رفاهي بيشتر و متنوع   تر بود و 
جنبش   هاي ريز و درشتي از سوي نهادهاي عمومي به راه افتاد تا كيفيت ساختمان   ها و 
عمارت   هاي عرضه شده به مردم حتي اگر خوب نيست، الاقل لوكس و به نوعي »مد روز« 
باشد. از ميان بسيار آثار ساخته شده در اين سال، سراغ »مجتمع ايستگاهي شهيد مدني« 
رفته   ايم؛ عمارتي در مقياس عمومي، با كاربري باال، تركيبي از بخش   هاي خدماتي، تجاري 
و مترو. نگاهي به ساخت ايستگاه   هاي مترو نشان مي   دهد كه برخي از اين ايستگاه   ها از 
معماري قابل   قبولي برخوردارند اما مجتمع ايستگاهي شهيد مدني در نوع خود متفاوت 
است. طرحي كه مهندسين مشاور آمود به سرپرستي فرزاد رستمي فر براي اين مجموعه 
طراحي كرده، تركيبي تازه از سنگ و آهن اســت؛ تركيبي كه در دهه پيش رو به   طور 
گسترده مورد استقبال معماران و خصوصا طراحان نما قرار مي   گيرد و حتي بانك   ها نيز 
به صرافت استفاده از آن مي   افتند. شيوه اجرا، نوع طراحي، وضعيت جانمايي امكان و... 

طرح »مجتمع ايستگاهي شهيد مدني« چنان مورد استقبال قرار مي   گيرد كه صاحب يكي 
از معتبرترين جايزه   هاي معماري عصر ما مي   شود و آمود را كه يكي از مهندسان مشاور 

قديمي تهران است در مسير ترقي، چند پله جلو مي   اندازد.

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

سيامك فيلي   زاده جوان بود كه به   عنوان طراح 
گرافيك شناخته شــد؛ طراحي پوستر چند 
دوره جشنواره فيلم فجر در معرفي او به جامعه 
هنري ايران تأثيرگذار بود. در اواخر دهه1380 
با مجموعه گرافيكي رستم به شهرت رسيد. 
نمايشگاهي از اين مجموعه با عنوان »بازگشت 
رستم 2« به سال1387 در گالري آران برپا شد. 
اين مجموعه بعدتر در الكما در لس   آنجلس هم 

به نمايش درآمد.

مجموعــه »آندرگرانــد« در اول خرداد   مــاه 
ســال1393 به   مدت 3روز در گالري آران به 
نمايش درآمد. نگاه اين مجموعه به دوره قاجار 
با دقت و جزئيــات فراوان اجرا شــده بود. در 
اين مجموعه دوره ســلطنت ناصرالدين شاه 
با مايه   هاي قوي و آشــكار گروتسك ساخته 
شــده بود. اين مجموعه به يكي از موفق   ترين 
مجموعه   هاي عكس ايران در واپسين دهه قرن 
تبديل شد كه بيانگر نگاهي به تاريخ ايران بود. از 
اين جهت مي توان آن را يكي از جاه   طلبانه   ترين 

آثار هنري ايران در اين دهه ناميد.

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

فروردين1389 در حالي آغاز شد كه كارشناســان پيش   بيني مي   كردند با توجه به شتاب 
گرفتن روند تصويب قطعنامه   هاي تحريمي عليه ايران در شــوراي   امنيت ســازمان   ملل و 
همچنين تحريم   هاي اياالت   متحده و اروپا )كه در طول سال1389شــدت گرفت(، ســال 
سختي پيش   روي اقتصاد ايران باشد. اين در شرايطي بود كه قانون هدفمند   سازي يارانه   ها 
هم بايد اجرا مي   شد كه بر پيچيدگي شرايط مي   افزود. با وجود اين رئيس   جمهور 27آذرماه 
در تلويزيون حضور يافت و به   صورت رسمي آغاز اجراي قانون هدفمندسازي يارانه   ها را اعالم 
كرد. از فرداي آن روز با انتشار اطالعيه   اي حامل   هاي انرژي با قيمت   هاي جديد عرضه شد؛ 
اكنون ديگر اقتصاد ايران تماما تحت   تأثير اجراي اين قانون قرار گرفته بود؛ قانوني كه قرار بود 
از ابتداي سال1389 اجرا شود اما جنجال   هاي ايجاد شده بر سر آن و كشمكش   هاي ميان 
دولت و مجلس در زمينه ميزان يارانه   هاي نقدي كه بايد به مردم پرداخت مي   شد، كليد زدن 

اين قانون را تا آذرماه عقب انداخت.

اقتصاد ايران در طول سال1389 اخبار مهم ديگري هم داشــت كه زيرسايه اجراي قانون 
هدفمندســازي يارانه   ها كمتر موردتوجه قرار گرفت. در دوميــن روز فروردين   ماه، رئيس 
سازمان سرمايه   گذاري كشــور اعالم كرد با ايجاد پنجره واحد گمركي ميان ايران و تركيه، 
حجم مبادالت تجاري دو كشور تا سقف 20ميليارد دالر افزايش مي   يابد كه در كوران افزايش 
تحريم   ها عليه ايران، مي توانست خبر خوبي براي اقتصاد كشور باشد. چند روز بعد يعني در 
چهاردهم فروردين   ماه بزرگ   ترين كارخانه توليد گندله ســنگ آهن ايران و غرب آسيا در 
سيرجان افتتاح شد. ظرفيت توليد ساالنه كارخانه گل   گهر 5ميليون   تن اعالم شد. با گندله 

توليدي در اين كارخانه مي   شد در سال 2تا 2.5ميليون تن فوالد توليد كرد.
افتتاح آزادراه خرم   آباد - پــل زال هم مهم   ترين خبر در حوزه عمرانــي بود كه 11آبان   ماه 
به   بهره   برداري رسمي رسيد. در اين آزادراه 14دهنه تونل دوقلو به    طول25كيلومتر، 28پل 
بزرگ به   طول 2هزارو600متر، 140دهنه پل كوچك و 2تقاطع غيرهمسطح تعبيه شده بود. 
اجراي اين طرح حدود 7هزارو500ميليارد ريال هزينه دربر داشت كه نيمي از آن    را دولت و 

نيمي را هم بخش   خصوصي تأمين كرده بود.

 45.5هزار تومان براي همه
پرداخت يارانه نقدي آغاز شد

 تهران را ترک کنید
در سال1389 ساخت مسكن انبوه و خروج كاركنان دولت از تهران، دو راه   حل دولت براي شلوغي پايتخت بود

حماسه »مختارنامه«
غلبه حماسه   پردازي بر شخصيت   پردازي

ترکیب    هاي تازه؛ مجتمع ايستگاهي شهید مدني
شيوه هاي جديد اجراي معمارانه در دهه پيش رو

تاريخ گروتسك است

با امضاي درمبخش 
   شروان اميرزاده     ��������������������������������������������������������

كارتون هايي از كامبيز درم بخش در روزنامه شــرق، 12آبان 
1389.عكس ها از حوريه تهراني.

اقتصاد

خ حذف يارانه؛ گراني ناننر
   علي عمادي        با اجراي قانون هدفمندي يارانه ها، بنزين و نان گران شد و در كنار آن هزينه بيشتر نگاهي به آمارهاي اقتصادي سال 1389

اقالم خوراكي افزايش يافت� متوسط قيمت دالر هم مرز هزار تومان را رد كرد� مسكن اما همچنان در 
ركود ماند�  در اين سال، در بين استان ها تهران باالترين ميانگين هزينه و درآمد را داشت )يك ميليون 

و 545 هزار تومان هزينه و يك ميليون و 566 هزارتومان درآمد ماهانه(� در اين سال كمترين هزينه 
را استان هرمزگان )ماهانه 728 هزار تومان( و كمترين درآمد را استان خراسان شمالي )ماهانه 675 

هزار تومان( كسب كرد�

 سيدمحمدحسين محمدي    ������������������������������������������������������

وقتــي عمامــه را از ســر درآورد و كت   وشــلوار به تــن كرد، 
آيت   اهلل خويي گريه كرده بود. پيش از آن ســال   ها در كنار رفيق 
گرمابه و گلستانش، ميرزاعلي فلسفي، در درس آيت   اهلل خويي 
شركت كرده بودند. دوره   هاي مقدمات را هر دو در ايران خوانده 
بودند و هر دو بــا هم به نجف مهاجــرت كرده بودند و در درس 
آيت   اهلل خويي شــركت مي   كردند. قوت علمــي و اهتمامش بر 
درس خواندن بــه حدي بود كه آيت   اهلل خويي بــه يكي از تجار 

سپرده بود هر ماه مبلغي را اضافه بر سازمان به او بدهند تا امور 
مالي   اش برطرف شــود و تحصيل را ادامه بدهــد. رفيق گرمابه 
و گلستانش ميرزاعلي آقاي فلســفي يكي از معدود نفراتي بود 
كه از آيت   اهلل خويي اجازه اجتهاد كتبي داشــت، خودش نيز از 
آيت   اهلل محمدحسين كاشــف الغطاء و چند نفر ديگر از بزرگان 
نجف اجازه اجتهــاد گرفت. بعد از اتمــام تحصيالتش به ايران 
برگشت. مدتي دروس رسمي حوزه را تدريس كرد و پس    از آن 
وارد دانشگاه شد. دوره دانشگاه را از ابتدا و از مقطع ليسانش آغاز 
كرد و در سال1342مدرك دكتري حكمت و فلسفه را دريافت 

كرد. دكتر ابوالقاســم گرجي از ســال1337به   عنوان استاد در 
دانشگاه تهران مشغول به تدريس شد. او در رشته   هاي مختلفي 
همچون ادبيات عرب، فقه، اصول و حقــوق تدريس مي   كرد و 
همزمان عالوه بر تدريس به تحقيق و پژوهش نيز اشتغال داشت. 
تصحيح و تحقيق كتاب »جوامع الجامع« او كتاب ممتاز دهه اول 
انقالب اسالمي شناخته شد. كتاب اصولي »    الذريعه   الي   اصول  
 الشريعه« سيدمرتضي نيز توسط گرجي تصحيح و منتشرشده 
است. از ديگر آثار معروف او كتاب »تاريخ فقه و فقها« است كه 

چندين و چند مرتبه به چاپ رسيده است.

گرجي در سال1370 از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد به   عنوان 
اســتاد نمونه انتخاب و از همان ســال به   عنوان يكي از اعضاي 
فرهنگستان علوم به   كار گرفته شد. گرجي همچنين به   مدت يك 
سال رياست دانشگاه تهران را نيز بر عهده داشت. دكتر ابوالقاسم 
گرجي در سال1389در حالي از دنيا رفت كه انبوه بسيار زيادي 
از مقاالت و آثار تحقيقي و پژوهشي را براي پژوهشگران حوزه فقه 
و حقوق بر جاي گذاشت؛ آثاري كه تا به امروز نيز به   عنوان يكي 
از اصلي   ترين منابع در زمينه مطالعات فقه و حقوق مورداستفاده 

قرار مي گيرد.

مجتهد محقق
ابوالقاسم گرجي خالق مهم ترين آثار فقه 

و حقوق است

چهره اول

فکاهی
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از رشت تا تهران، با سپيد و سياه

سال نگاه نو
احمد غالمي داستان زندگي آدم   هاي 

معمولي را چاپ كرد

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

در ســال   هاي پاياني دهه1380 هر چند بيشتر نويسنده   هاي 
ايراني تا حرفه   اي شدن ســال   ها فاصله داشتند و نوشتن هنوز 
و همچنان امري تفنني ديده مي   شــد اما حضور بي   واســطه 
اينترنت سبب شــده    بود ديگر نويسندگان آن متكلمان وحده 
برج عاج   نشين دهه   هاي پيش نباشــند. اتفاقات سال1388 و 
بروز و حضور شكاف   هاي سياســي و اجتماعي، نويسندگان را 
بيش از پيش متوجه اين موضوع كرده بود كه روزگار نوشتن از 

درد   هاي يك قشر خاص و تكرار مكرر آن به شكل   هاي گوناگون 
يا درغلتيدن به فرم   گرايي غيرجذاب و اغراق   شده هيچ آورده   اي 

براي نويسنده ايراني نخواهد داشت.
در اين ســال احمد غالمي، روزنامه   نگار گرم و سرد چشيده، 
مجموعه داســتان »آدم    ها   « را منتشــر كرد كــه پيش از اين 
داستان   هاي آن را در ســال   هاي قبل در ضميمه ادبي روزنامه 
اعتماد منتشر كرده بود. بيشتر داستان ها نام شخصيت اصلي 
خود را بر پيشاني داشتند. هر داستان در واقع روايت آدم   هاي 
ناديدني جامعه بود؛ آدم   هايي كه كامال معمولي بودند و هر كدام 

ماجرا و گناه و اشــتباه خاص خود را داشتند. داستان   هاي اين 
مجموعه هر كدام بيشتر از 3يا 4صفحه نبودند و مناسب خواندن 

در فرصت   ها كم بودند.
سال   هاي آخر دهه1380، سال   هاي بروز و رونق تجربه   اندوزي 
نويسندگان جواني بود كه رمان   هايشــان را در كارگاه پرورده 
بودند؛ تجربه گرانبهايي كه در ســال   هاي بعد به كمك ادبيات 
داستاني ايران آمد و نقطه نظر نويســندگان جوان نسبت به 
جامعه، مخاطب و داستان را تغيير داد. رمان »زير آفتاب خوش 
خيال عصر« نوشــته جيران گاهان ازجمله اين آثار بود؛ رمان 

اولي كه قصه عشق دختري يهودي به پسري مسلمان را روايت 
مي   كرد كه در راه عشق، هم از دين خود رانده مي   شد و هم در 

مسلمان شدن به مشكالتي برمي   خورد.
اما پديده ادبي آن سال رمان »شاه بي   شين« نوشته محمدكاظم 
مزيناني بود؛ رماني كه به سراغ شــاه معزول ايران در روزهاي 
آخر عمر مي   رفت و زندگي محمدرضاشــاه را از تولد تا لحظه 
مرگ روايت مي   كرد. روايت مزيناني سياه يا سفيد نبود؛ روايتي 
خاكستري از مردي بود كه همه    چيز داشــت اما همه آنها را از 

دست مي   داد.

معراج قنبري

احمدي نژاد در شانگهاي
راي چين به تحريم ها روابط تهران - پكن را تحت الشعاع قرار داد

و اينك منشور كورش
بعد از سال   ها يكي از مهم   ترين اشياي تاريخ باستان به ايران بازگشت

اوج   گيري دوباره در آسيا
كاروان ايران در بازي   هاي آسيايي دوباره به روزهاي درخشانش برگشت

قاتل بزرگراه 
قاتل سريالي زنان كرجي، زمستان سال 

89به دار مجازات آويخته شد

مطبوعات خارجی

ميراث 

ورزش 

حوادث

  آرش نهاوندي  ������������������������������������������������������������������������������
روزنامه كريستين ساينس مانيتور در تاريخ 11ژوئن 2010)21خرداد 
1389( در گزارشي به ســفر محمود احمدي نژاد رئيس جمهور ايران 
به چين اشاره كرد و نوشــت: احمدي نژاد در نمايشگاه شانگهاي به رغم 
حمايت چين از تحريم ها عليه ايران در سخناني ديپلماتيك به اين مسئله 
اشاره كرد كه رأي اعضاي شوراي امنيت به قطعنامه جديد عليه ايران بر 
اثر تهديدها و فشارهاي سياسي بوده است. محمود احمدي نژاد تنها چند 
روز پس از آنكه چين به چهارمين دور قطعنامه هاي شوراي امنيت عليه 
ايران رأي مثبت داد، جهت حضور در نمايشگاه شانگهاي به چين سفر 
كرده است. به نوشته كريستين ساينس مانيتور، در اين سفر، احمدي نژاد 
با استقبال گرمي از سوي مقامات چيني مواجه نشد. در چند روز اخير 
مقامات چيني اعالم كرده بودند كه مقامات ارشد اين كشور در شانگهاي 
با احمدي نژاد ديدار نخواهند كرد. راي چين بــه نفع اعمال چهارمين 
قطعنامه تحريمي شوراي امنيت عليه ايران، روابط سياسي اين دو كشور 
را كه به طور سنتي دوستانه و گرم بوده را تحت الشعاع قرار داده است. مقام 
ارشد اتمي ايران)رئيس سازمان انرژي اتمي( پس از رأي اخير چين به 
نفع اعمال دور جديد تحريم ها عليه ايران، هشدار داد كه چين به تدريج 
در حال از دست دادن جايگاه محترمانه خود در جهان اسالم است. به رغم 
اين سخنان هشدار آميز، احمدي نژاد در زمان حضور خود در شانگهاي 

رفتاري ديپلماتيك و محترمانه از خود بروز داد.
احمدي نژاد با اشاره به اينكه كشورهاي عضو شوراي امنيت سازمان ملل 
تحت فشار و تهديدهاي سياســي به قطعنامه عليه ايران رأي داده اند، 
گفت: ما روابط خوبي با چين داريــم و دليلي براي تضعيف روابطمان با 
اين كشور وجود ندارد. به نوشته كريستين ساينس مانيتور، رأي اخير 
چين به چهارمين دور قطعنامه هاي تحريمي عليه ايران حركت ظريف 
ديپلماتيكي از سوي اين كشور به منظور بر قراري توازن ميان منافع متعدد 

اقتصادي و سياسي خود در منطقه خاورميانه بود. چين يكي از مشتريان 
بزرگ بازار نفت ايران و يكي از كشــورهايي است كه در ايران بيشترين 
ميزان سرمايه گذاري را انجام داده است، اما در عين حال چين نمي خواهد 
رقباي عرب ايران در منطقه خاورميانه را نيز ناديده بگيرد. از سويي ديگر 
دولت چين نگران است كه درصورت همراهي نكردن در تحريم هاي آمريكا 
عليه ايران، روابط اين كشور با واشنگتن بيش از گذشته آسيب ببيند. چين 
در سال2009، 11درصد از نفت مورد نياز خود را از ايران وارد كرده و در 
غياب شركت هاي غربي، بزرگ ترين سرمايه گذار خارجي در صنعت نفت 

و گاز ايران محسوب مي شود.

ترمه هوشيار ����������������������������������������������������������������������������������
 

نه آن كورش بازيگر كه در مقابل رئيس   جمهور وقت سر خم كرد و نه اقدام 
خانم مدير وقت موزه ملي با دســت بدون پوشش آن شيء تاريخي را از 
داخل جعبه چوبي بيرون آورد و نفس همه كارشناسان و باستان   شناسان 
را در سينه حبس كرد به ياد كســي مانده اما خيلي ها آن استوانه 23در 
   11سانتي متر را پشت آن ويترين خاص در اتاق گوشواره سمت راست 
طبقه باالي موزه ملي به ياد دارند كه چند ماهــي براي بار دوم مهمان 
سرزميني شد كه به آن تعلق داشت؛ »منشور كورش« به ايران بازگشت.

 29شهريور 1389بعد از سال   ها رايزني، سرانجام مديران موزه بريتانيا 
يك صندوق چوبي كه تحت شــديدترين شرايط امنيتي نگهداري 
مي   شد را تحويل مسئوالن موزه ملي ايران دادند. در اين سفر رئيس 
وقت موزه بريتانيا اين شيء تاريخي را همراهي مي   كرد. منشور كورش 
در    ماه مارس1879 ميالدي برابر با فروردين1275شمسي توسط 
هرمز رسام، باستان   شناس آشوري تبار انگليسي در تپه   هاي عمران 
عراق زير پرستشگاه اسگيل پيدا شد؛ بعد از آنكه لقب »مهم   ترين كشف 
دوران   ها« را به   خود گرفت به موزه بريتانيا منتقل شد تا متني كه به 
خط ميخي احتماال بابلي يا عيالمي روي اين شيء سفالي نوشته شده 
را بخوانند. سرهنري راولينسون كه كاشف نهايي خط ميخي عيالمي 
بود، بعد از چند روز متوجه شــد كه اين كتيبه، يادگاري از كورش 
پادشاه سرزمين ايران است كه بعد از تصرف رسمي بابل دستور نگارش 
آن را داده و به خط اكدي يا بابلي نو نگارش شده است. البته در همان 
زمان پيدا شدن بخشي از اين كتيبه شكسته و ناپديد بود و راولينسون 
توانست بخش   هايي كه خواندني بود را بخواند و خيلي زود بفهمد كه 
سندي كه در دســت دارد يكي از قديمي   ترين اسناد حقوق بشر در 
جهان است. البته پاول ريچارد برگر، باستان   شناس ديگري از دانشگاه 
ييل قطعه اي گلي را كه در بازار عتيقــه فروش   هاي عراق خريداري 
شده بود را پيدا كرد كه با بررسي كوتاهي و باتوجه به اينكه در همان 
معبد اسگيل مردوك در بابل پيدا شد معلوم شد كه سطرهاي گم شده 

منشور كورش است.
در نوشته هاي اين اســتوانه كه از خاك رس اســت، كورش پادشاه 
پارس از جنايت   هاي نبونيد، آخرين پادشــاه كلداني كه به   دست او 
سقوط مي   كند مي   گويد و مانند همه كتيبه   هاي دوران هخامنشي 
بعد از معرفي خودش و خاندانش مــردم بابل را به حفظ دين خود و 
آزادي در سرزمين خود تشويق مي   كند؛ »ســپاهيان گسترده   ام با 
آرامش درون بابل گام برمي   داشتند. نگذاشتم كسي در همه ]سومرو[ 

اكد هراس   آفرين باشد. در پي امنيت ]شهر[ بابل و همه جايگاه   هاي 
مقدسش بودم«. اين لوح نبشته كه به منشــور كورش معروف شد 
بي   ترديد يكي از مهم   ترين كشفياتي بود كه در تاريخ باستان   شناسي 
ميانرودان همراه با لوح حمورابي كه در شــوش پيدا شــد به شمار 
مي   آيند. اما از آنجا كه زمان پيدا شدن اين دو اثر ايران و عراق گرفتار 
حاكماني بودند كه ارزش واقعي اين آثار را نمي   دانستند، هر دو لوح 
باارزش از سرزمين   هايشان خارج شدند و لوح حمورابي به موزه لوور 
و لوح كورش به موزه بريتانيا رفت. در حدود سال   هاي دهه هاي 40و 
50اين اثر باستاني از سوي ســازمان ملل به 6زبان رسمي منتشر و 
به   عنوان نخستين سند منشور حقوق بشر شناخته شد. در جشن   هاي 
دوهزار و پانصد ساله اين اثر كه نماد رسمي جشن   ها بود به ايران امانت 
داده شد. بعد از جشن   ها نيز چندين كپي از آن را به نهادهاي مختلف 
از جمله ســازمان ملل هديه دادند. اما از نيمه دهه 80 با گسترش 
روابط ميان موزه ملي ايران و موزه   هاي جهان ازجمله موزه بريتانيا و 
برگزاري نمايشگاه   هاي بين   المللي قرار شد چندين اثر از جمله منشور 
كورش در عوض برگزاري نمايشگاه    امپراتوري فراموش شده يا جهان 
هخامنشي كه در سال84 در موزه بريتانيا برگزار شد به ايران بيايد. 
تغيير و تحوالت در حوزه سياسي ايران و تحريم   هاي سازمان ملل و 
تيره شدن روابط ميان ايران و انگلســتان و البته رفت   وآمدهايي در 
سازمان ميراث فرهنگي و موزه ملي در نهايت در سال1389 بعد از 
نامه   نگاري پرتنشي كه ميان حميد بقايي، رئيس وقت سازمان ميراث 
فرهنگي و موزه بريتانيا انجام شد با تأييد جان مك   گرگور، رئيس موزه 
بريتانيا و دكتر كرتيس، رئيس هيأت امناي اين موزه منشور كورش 
در 21شهريور 1389 به ايران آمد و تحويل آزاده اردكاني، رئيس وقت 
موزه ملي شد. بي   ترديد براي كساني كه مشتاقانه انتظار ديدار منشور 
كورش را مي   كشيدند اينكه خانم اردكاني بدون هيچ دستكش و تدابير 
الزم، منشور كورش را با دســت از جعبه خارج و در ويترين گذاشت 
يكي از نخستين اتفاقات عجيب اين رويداد مهم بود. اما رويداد اصلي 
در روز رونمايي منشور كورش با حضور محمود احمدي   نژاد رخ داد. 
در اين مراسم كه احمدي   نژاد منشور كورش را منشور عشق و كورش 
را شاه جهان ناميد آن را براي ارزيابي تاريخي عملكرد سياستمداران 
مبنا دانست. اسفنديار رحيم   مشايي، رئيس دفتر رئيس   جمهور وقت 
نيز منشور كورش را »سند رفاه،    آزادي و اعتقادات ارزشمند آسماني 
و توحيدی و الزامات انساني و بشري« خواند. در نهايت منشور كورش 
بعد از چند   ماه و ديدار ميليون   ها ايراني بار ديگر از ايران به انگلستان 

بازگشت و در ويترين قديمي   اش جاي خوش كرد.

جواد نصرتي ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
ايران، 2دوره نااميدكننده و بد در بازي   هاي آســيايي داشــت و تكرار ناكامي   ها در بازي   هاي آسيايي گوانگژو، 
مي   توانست به سنتي خطرناك در ورزش ايران تبديل شود؛ اما نه   تنها چنين اتفاقي نيفتاد كه كاروان ايران در اين 

بازي   ها، بهترين نتيجه خود بعد از انقالب را ثبت كرد.
ايران كه در بازي   هاي آسيايي 2006دوحه فقط 11طال و از بازي   هاي آسيايي 2002بوسان فقط 8طال گرفته 
بود، جهش بزرگي در اين بازي   ها داشت و 20طال كسب كرد. 15نقره و 24برنز ديگر، ايران را در جدول توزيع كلي 
مدال   هاي اين بازي   ها، در رده چهارم قرار داد كه يكي از بهترين عملكردهاي ايران در تاريخ بازي   هاي آسيايي 

به شمار مي   رود. ايران در دوحه ششم و در بوسان دهم شده بود.
عالوه بر كسب مدال   هاي متعدد طال در ورزش   هايي مثل  دو و ميداني، كشتي، تكواندو و كاراته، جامعه ورزش 
انتظار زيادي داشت تا ايران در ورزش   هايي مثل واليبال و بسكتبال هم در اين رقابت   ها به طال برسد اما در هر دو 
رشته، سهم ايران با وجود انتظارهاي باال، به   ترتيب نقره و برنز بود. واليبال، در آغاز مسير عبور از آسيا و حضور در 
بين غول   هاي جهاني بود و بعدا اين ناكامي را با 2طال جبران كرد اما نسل طاليي بسكتبال كه در همان سال در 
جام جهاني هم به ميدان رفته بود، هرگز نتوانست طلسم ناكامي در بازي   هاي آسيايي را بشكند و هرگز در اين 

بازي   ها طال نگرفت.
در اين بازي   ها، يك ورزش جديد به فهرست ورزش   هاي مدال   آور ايران اضافه شد و ورزشكاران كبدي   كار ايران، 
هم در بخش زنان و هم در بخش مردان روي سكو رفتند؛ در بخش مردان، تيم ايران كه در دور قبل چهارم شده 
بود، نقره گرفت. در بخش زنان هم ورزشكاران ايران برنز گرفتند. هر دو تيم، بعدها در بازي   هاي آسيايي جاكارتا 

در سال2018، طال گرفتند.

جواد عزيزي  ������������������������������������������������������
در گرگ و ميش سحر و سرماي استخوان   سوز بهمن 
89، ميدان قدس كرج بــا آن ميله   هايي كه دورش 
را محصور كرده و آدم   هايي كه همچون شبح، فقط 
سايه   اي از آنها پيداست جلوه   اي عجيب پيدا كرده. 
اينجا قرار اســت پايان راه جنايتكاري سريالي باشد 
كه روزنامه   ها به او لقب »قاتل بزرگراه« داده بودند؛ 
مردي كه جنايت   هايش در خالل ســال   هاي 85 و 
87 آنقدر سر و صدا كرده بود كه حاال آدم   هاي زيادي 
حاضر شده   اند تماشــاي صحنه اعدام او را در هواي 
يخ   زده زمستاني به خواب شيرين صبحگاهي ترجيح 
داده و براي اينكه بعدها خاطره گوي آخرين لحظات 
زندگي »اميد برك« باشند خودشــان را به ميدان 

قدس برسانند.

اميد جنايت   هايش را از سال85 آغاز كرد. يك سال 
پس از ازدواجش با ساحره كه به   گفته خودش هميشه 
عاشق او بود؛ »سال84 براي كار به يكي از شهرهاي 
شمالي رفته بودم كه با ساحره آشنا شدم. عاشقش 
شــدم و با هم ازدواج كرديم. زندگي   مان را در همان 
شهر شروع كرديم تا اينكه يك روز با زني آشنا شدم كه 
طالي زيادي داشت. او را به قتل رساندم و طالهايش را 

دزديدم تا خرج زندگي   ام كنم«. 
اميد زن ديگري را هم در آن شــهر براي سرقت 
طالهايش به قتل رساند تا اينكه سال86پيكاني 
خريد و دست همســرش را گرفت و براي زندگي 
تازه راهي كرج شــد. آنها خانه   اي در خرمدشت 
كرج اجاره كردنــد و اميد با پيكانــي كه خريده 
بود مسافركشــي مي   كرد تا اينكه يك روز اتفاقي 
برايش رخ داد كه زمينه   ساز ادامه قتل    هاي سريالي    
شد؛»زني به   عنوان مسافر سوار ماشينم بود و چون 
خيابان شلوغ بود مي   خواستم ميانبر بزنم كه آن زن 
شروع كرد به سر و صدا كردن. بعد هم مرا متهم كرد 
كه قصد داشته   ام به او تجاوز كنم. او از من خواست 
150هزار تومان بدهم كــه رضايت بدهد اما اين 
پول را نداشتم و به زندان افتادم. وقتي آزاد شدم، 

تصميم گرفتم از زنان انتقام بگيرم«. 
قاتل ســريالي بزرگراه پس از آن به هر زني كه سوار 
ماشينش مي   شد پيشنهاد دوستي مي   داد و با فريب 

او را به خانه   اش دعوت مي   كرد. اگر قرباني   اش قبول 
مي   كــرد، او را به داخل خانه مي   كشــاند و خفه   اش 
مي   كرد و طالهايش را مي   دزديد. ســپس تا تاريك 
شدن هوا صبر مي   كرد و بعد جســد را كه به دور آن 
ملحفه   اي پيچيده بود، از خانه بيــرون برده و كنار 

بزرگراه   هاي شلوغ رها مي   كرد.
او بعدها در گفت   وگو با خبرنگاران چنين گفت: »از 
بين زناني كه به آنها پيشنهاد دوستي دادم، فقط 2نفر 
عصباني و از ماشين پياده شدند و بقيه به خانه   ام آمدند 
و اگر دستگير نمي   شدم به قتل   ها ادامه مي   دادم«. او 
درباره نقش همسرش در اين قتل   ها هم گفت:»ساحره 
از قتل سوم به بعد در جريان قرار گرفت. وقتي ديد 
نمي   تواند مانعم شود، چيزي نگفت و بعد از هر قتلي كه 
مرتكب مي   شدم، طالهاي مسروقه را به طالفروشي 

مي   برد و مي   فروخت«. 

اميد برك، عالوه بر 2قتلي كه در شمال كشور مرتكب 
شده بود، 8زن را در كرج به قتل رساند تا اينكه پليس 
توانست از روي تماسي كه وي با آخرين قرباني   اش 

گرفته بود، رد او را بزند.
او بعدها درباره نحوه ارتكاب قتل    ها گفت:»5نفر از اين 
زنان را در خانه   ام در خرمدشت به قتل رساندم. 2نفر 
را بعد از اسباب   كشي به خانه جديدمان در كمالشهر و 
يك زن را هم در داخل ماشينم. من بعد از كشتن هر 

كدام از طعمه   هايم به آرامش مي   رسيدم«.    
اميد، پس از آخرين جنايت وقتي فهميد كه پليس 
او را شناســايي كرده، همراه همســرش به يكي از 
شهرهاي شــمالي گريخت اما طولي نكشيد كه در 
آنجا دستگير شــد و بعد از اعتراف به قتل 8زن، به 
10بار قصاص و يك   بار اعدام محكوم شد. همسرش 
نيز به اتهام معاونت در قتل و فروش اموال مسروقه به 
6سال حبس محكوم شد. اميد در نهايت در سحرگاه 
چهارم بهمن 1389، در سن 24سالگي و در مألعام 
به دار مجازات آويخته شــد. او كه در همه جلسات 
محاكمه   اش و در گفت   وگو با خبرنگاران مدعي بود 
هميشه عاشق همســرش بوده و هرگز به او خيانت 
نكرده، وقتي طناب دار را بــر گردنش ديد، فرياد زد 
كه قتل   ها كار او نبوده و همسرش قاتل اصلي است، 
اما اين ادعاي دروغين او هم نتوانســت در واپسين 

لحظات، جانش را نجات دهد.

علي بهزادي در شهريورماه درگذشت

مردادماه سال1353محمدرضا پهلوي روزي در بار عام دربار، 
پس از ديدن تعداد زيادي خبرنــگار و روزنامه   نگار، به وزير 
اطالعات گفته بود: »ما چقدر روزنامه   نگار داريم!«. گفته   اند 
كه روز بعد نزديك به    70روزنامه و نشــريه به شكل فله   اي 

تعطيل شدند.
مجله »سپيد و ســياه« علي بهزادي هم جزو آنها بود. او اين 
نشــريه را در روزهاي كودتاي 28مــرداد راه انداخته بود، 
درست زماني كه 28ساله بود. او به مصدق عالقه داشت و از 
اين   رو جلد شماره نخست را به تصوير مصدق اختصاص داد 
و چنين وارد صحنه مطبوعات شد. دفتر مجله نيز در خيابان 
ايرانشهر شــمالي تهران بود، خيابان آذرمهر، نبش فريدون 

شهر، شماره 23.نشانه    نوشته مجله را نيز اكبر معاوني طراحي 
كرد. بهزادي روزنامه   نگار مهمي بود و سپيد و سياه كه پيش 
از انقالب 21ســال عمر كرد، مهم   تريــن كارش بود. اين اما 
پايان اين نشريه نبود، او از سال1357 و بيشتر پس از انقالب 
انتشار اين مجله را از ســر گرفت اما پس از مدتي دوباره به 
داليل سياسي توقيف شد. سال   هاي زيادي را به مقاله   نويسي 
و كتاب نوشتن گذراند، دكتري حقوق و علوم سياسي داشت 
و در دانشــگاه   ها نيز تدريس مي   كرد، با ايــن همه اما علي 
بهزادي با روزنامه   نگاري   اش شــهره شد. در سال   هاي پاياني 
عمر، خاطراتش را در 3جلد كتاب با نام »شــبه خاطرات« 
منتشر كرد. محتواي اين مجموعه كتاب شامل خاطرات او، 

از شخصيت   هاي مهم فرهنگي و سياسي دوران پهلوي دوم 
بود. ازجمله افرادي كه او از آنها صحبت كرده مي   توان به اين 
نام   ها اشاره كرد: احمد نفيسي، ســرتيپ ناصر اميرانصاري 
)رئيس شهرباني كل كشور(، دكتر علي اميني )نخست   وزير(، 
محسن دولو، علي   اصغر اميراني، ذبيح اهلل منصوري و سرلشكر 
علي   اكبر ضرغــام. بهزادي با اين كتاب بــه روزنامه   نگاران و 
پژوهشگران نسل   هاي بعد از خود، كمك شاياني كرد. از ديگر 
كتاب   هاي او مي   توان به »روزي كه دريا غرق شد و 49خرده 
داستان ديگر« و »گريزگاه درون« اشاره كرد. او از رشت آمده 
بود و در آخر در تهران بار سفر بست؛ شهريورماه 1389، در 

85سالگي.
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 سعید مروتی ������������������������������������������������������������������������������
»اكران سرد و جشنواره گرم«؛ سینماي ايران در سال89 را در اين جمله 
مي   توان خالصه كرد. سال89 بدترين سال اكران عمومي در همه ادوار 
بود. سالي كه فقط يك فیلم توانست از مرز يك میلیون تماشاگر عبور 
كند و تازه اين كار را هم به كمك بلیت   هاي ارگاني و تبلیغات گسترده 
رانتي در تلويزيون انجام داد. فاصله تعداد تماشاگران فیلم اول اكران89 
)ملك ســلیمان با حدود يك میلیون و350 نفر مخاطب( با فیلم دوم 
)پوپك و مش ماشاءاهلل با حدود 720هزار تماشاگر( معنادار بود. سقوط 
آزاد بعد از فیلم چهارم جدول شــروع مي   شد كه تعداد تماشاگران هر 
فیلم به زير 400هزار نفر ســقوط مي   كرد. ســالي كه نه كمدي سر و 
شكل داري چون »سن پترزبورگ« خیلي فروش كرد و نه »دمكراسي 
تو روز روشن« با حضور محمدرضا گلزار توانست تماشاگر پرتعدادي 
بیابد. سال89 مرز میان كمدي عامه پســند با فیلم هنري معناگرا تا 
حد زيادي در گیشه برداشته شده بود؛ سالي كه هیچ فیلمي نتوانست 
موجي به راه بیندازد و هیجاني به گیشه بدهد. فیلم   هايي كه اغلبشان 
محصول دوران انفعال و محافظه كاري مديران سابق سینمايي بودند، 
اكران89 را به برهوت تبديل كردند. سالي كه »طال و مس« و »هیچ« و 
»كیفر« ستاره هايش بودند؛ معدود فیلم   هايي كه مورد توجه منتقدان 
قرار گرفتند. همايون اسعديان در طال و مس دوستداران سینماي ديني 
را راضي از سالن به بیرون فرستاد. در»كیفر«، حسن فتحي بحث درباره 
فیلم نوآر ايراني را زنده كرد. هیچ هم مقدمه   اي براي ظهور عبدالرضا 
كاهاني به   عنوان نماينده فیلمسازاني بود كه در فضاي پس از 88 و در 
چالش با تیم معاونت سینمايي، ديده شدند و مورد توجه قرار گرفتند. 
در اين سال شمقدري »آتشكار« امیر يوسفي را هم رفع توقیف كرد و 
كوشید تا حد امكان به هیچ درخواستي براي پروانه ساخت، جواب منفي 
ندهد. نتیجه اين تالش، برپايي جشنواره   اي گرم و پرستاره بود؛ بهترين 
جشنواره دهه80 كه نام   هاي شاخصي در آن حضور داشتند؛ جشنواره   اي 

كه يك سويش مسعود كیمیايي قرار داشت و سمت ديگرش مسعود 
ده نمكي؛ جشنواره   اي كه نام   ها در آن اهمیت داشتند؛ پس راش   هاي 
اصالح كادر نشــده »فرزند صبح« بهروز افخمي و فیلم غیرقابل اكران 
»گزارش يك جشــن« ابراهیم حاتمي كیا هم در آن حضور داشتند؛ 
جشــنواره   اي كه »جدايي نادر از ســیمین« فرهادي ستاره   اش بود و 
»آسمان محبوب« مهرجويي، »يه حبه قند« میركريمي، »اينجا بدون 
من« توكلي، »سعادت آباد« مازيار میري، »راه آبي ابريشم« بزرگ نیا 
و »خیابان هــاي آرام« تبريزي در آن حاضر بودند؛ جشــنواره   اي كه 
فیلم   هاي بخش جنبي   اش »خانه پــدري« كیانوش عیاري، »مرهم« 
داوود نژاد و »اسب حیوان نجیبي است« كاهاني بودند. در جشنواره   اي 
كه نمايش »پايان نامه« بیشــترين جنجال را در برج میالد به پا كرد، 
جوايز اصلي میان »جرم« و »جدايي...« تقسیم شد. فجر براي نخستین 
بار به مسعود كیمیايي سیمرغ داد و فرهادي همزمان با درخشش در 
فستیوال برلین در كشور خودش هم مورد توجه قرار گرفت و به   صورت 
توأمان خرس   هاي برلین و سیمرغ   هاي فجر را دريافت كرد. غايب بزرگ 
اختتامیه فجر بیست ونهم كه ستاره   اش مسعود كیمیايي بود، سیمرغ 

بهترين فیلم را براي جرم به خانه برد.

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

آبان و آذر سال1389 نمايش »نوشتن در تاريكي« نوشته و كارگرداني 
محمد يعقوبي در سالن چهارسوي مجموعه تئاترشهر به صحنه رفت؛ 
نمايشي شــوخ طبعانه كه گرفتار ممیزي شــده و درنهايت به شروط 
مختلفي اجازه اجرا گرفته بود. اين نمايش حدود شش بار بازبیني شده و 
كارگردان آن براي اجراي كامل متن با مركز هنرهاي نمايشي چانه زني 
بسیار كرده بود. نمايش مســئله اخالقي نداشت كه اجرا توقیف شود، 
مسئوالن دولتي وقت هم با مضمون انتقادي آن مشكلي نداشتند. اما 
نمايش انتقاداتي صريح درباره وضعیت زندگي روزنامه نگاران و مسئله 
آزادي بیان را پیش مي كشید. داستان درباره حلقه  دوستي میان تعدادی 
روزنامه   نگار بود كه با دوستشان نوشین ســتوده به شمال مي رفتند، 
مسائلي را از سر مي گذراندند و دست آخر به آلمان مهاجرت مي كردند. 
نمايشي كه در چهارسو اجرا شد، تقريبا هر شب مقداري از ديالوگ هاي 
آن كم مي شد و گاهي جاي آن ديالوگ ها را بداهه پردازي هاي بازيگران 
پر مي كرد. نمايش تكه پاره بود و بیشتر به تمرين يك نمايش شبیه بود؛ 
تمريني كه در برخي از صحنه   هاي آن بازيگران متن نمايشنامه را هم در 
دست داشتند، از بَر نبودند و روخواني مي كردند. اين ويژگي   هاي اجرا، 

تماشاگران و گروه اجرا را در سالن كوچك تئاتر چهارسو به هم نزديك 
و صمیمي كرده بود. برخي منتقدان نمايش را ناقص مي دانستند و بر 
آن تاختند كه چرا نمايشي كه كامل تمرين نشده، بايد اجرا شود. برخي 
ديگر از منتقدان نیز خالقیت كارگردان را در ارائه نمايشــي صمیمي 
ستايش كردند. نوشتن در تاريكي پس از چند اجرا چنان مورد توجه قرار 
گرفت كه به   دلیل استقبال بسیار مخاطبان در دونوبت در تئاتر چهارسو 

به صحنه مي رفت.

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

باالخره و در آخرين سال دهه1380 مروري بر 
تاريخ هنر مدرنیستي ايران يا آنچنان كه بر جلد 
خود كتاب »هنر نوگراي ايران« خوانده شــده، 
منتشر مي   شود. توكا ملكي، پژوهشگر هنر ايران 
اين كتاب را براي كودكان و نوجوانان مي   نويسد و 
مؤسسه فرهنگي    پژوهشي    چاپ    و نشر نظر آن را 

به سال1389 منتشر مي   كند.
تــوكا ملكي پیش   تر هــم كتابي دربــاره زنان 
موسیقي ايران نوشته و منتشــر كرده بود كه 
به   دلیل بروز پاره   اي مسائل توقیف شده بود. اما 
با انتشار كتاب هنر نوگراي ايران نامش به   عنوان 
يك پژوهشــگر حوزه هنرهاي تجسمي مورد 

توجه قرار گرفت. او عالوه بر اين كتاب در تدوين 
دايره   المعارف هنر با روئین پاكباز هم همكاري 
كرد كه به انتشار نسخه ســه   جلدي اين كتاب 
در سال1396 منتهي شد. اما فارغ از اين كتاب، 
مؤسسه فرهنگي    پژوهشي    چاپ    و نشر نظر در 
طول دهه1380 به يكي از فعال   ترين ناشــران 
در حوزه كتاب   هاي هنرهاي تجســمي تبديل 
شد كه كتاب   هاي مهمي را به   دست چاپ سپرد. 
اين ناشــر كه كارش را با مديريت محمودرضا 
بهمن   پور از اواخر دهــه1380 آغاز كرده بود با 
انتشــار تعدادي از كاتالوگ   هاي موزه هنرهاي 
معاصر شناخته شد. انتشــار دو عنوان كتاب از 
ادوارد لوسي اسمیت، منتقد انگلیسي با ترجمه 
علیرضا سمیع   آذر، انتشــار كتاب »اوج و افول 

مدرنیسم« تألیف علیرضا سمیع   آذر يا كتاب   هاي 
نفیس از مجموعه آثار هنرمندان باعث شــد تا 
اين نشــر به يكي از مهم   ترين ناشران در حوزه 
كتاب   هاي هنرهاي تجســمي تبديل شود. در 
طول دهه1390 اين ناشــر كتاب   هاي مشهور 

ديگري را منتشر كرد.

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

 هفدهم مرداد 1389 علیرضا افتخاري در مراســم بزرگداشــت »روز 
خبرنگار«، محمود احمدي   نژاد را در آغوش گرفت تا همین چند ثانیه، 
زندگي هنري وخصوصي او را زير و زبر كند؛ افتخاري كه از اوايل دهه70 
تا آن مقطع با تولید و انتشار بیش از 50آلبوم موسیقي - به   طور متوسط 
هر ســال ســه آلبوم- به   عنوان پركارترين خواننده موسیقي شناخته 
مي   شد، با اين اتفاق چنان از سوي جامعه مخاطبانش طرد شد كه بنا به    
گفته   هاي بعدي خودش، سوپرماركت محله   اش هم ديگر جنسي را به 
او نمي   فروخت. پس از اتفاقات1388 و دوقطبي شدن فضاي اجتماعي و 
سیاسي، دوگانه »هنرمنددولتي« و »هنرمند مستقل« نیز مفهوم تازه   اي 
يافت و مبناي تعريف و شــاخص   يابي براي آنها هم گسترش پیدا كرد. 
به   عنوان نمونه همراهي مجید انتظامي با اركستر سمفونیك و اجراي چند 
كنسرت از كارهاي او- به   ويژه اجراي سمفوني »انقالب« او در اروپا، توسط 
اركستر سمفونیك و به رهبري منوچهر صهبايي- به ناخشنودي عمومي 
از او منجر شد و در نقطه مقابل، استعفاي فرهاد فخرالديني از مديريت و 
رهبري »اركستر موسیقي ملي ايران« به   دلیل نارضايتي از شرايط آن، از 
جانب مردم به همراهي او با خواسته   هاي عمومي تعبیر شد. در آن شرايط 
سیاست   زده و در تداوم بي   توجهي تاريخي به متر و معیارهاي ارزيابي يك 
كار هنري، چهره   هايي با سیاست   ورزي خود را هنرمند مردمي معرفي 
كردند و ديگراني هم براي همراهي با سیاست   هاي دولتي، قیمت كار 

را باال بردند و پشــت عبارت موهوم »غم نان« پنهان شدند. قیمت كار 
سفارشــي و دولتي كه باال رفت، براي رفع تبعات احتمالي از آن، پاي 
ارگان   ها و حامیان مالي ناشناخته و مجهول نیز به میان آمد تا اين چنین 
عرصه   اي كه مي   تواند و بايد جلوه   دار هنر متناســب با اتفاقات روز و به 
تشبیه ايرج جنتي   عطايي »گزارشي از انسان براي تاريخ و آينده« باشد، 
بیش از پیش به    سوي قیمت   گیري و قیمت   دهي و مناسبات كاسبكارانه 
متمايل شود. رعايت خوشــايند عمومي و برسازي چهره   اي مردمي از 
خود و همراهي كالمي با برونريزهاي ناگهاني جامعه هم شرط الزم براي 
بقا در »بازار« شد و رفته رفته كار ترانه و موسیقي را در دهه آخر قرن، از 

دغدغه   هاي هنرمندانه خالي و به بندبازي شبیه كرد.

در حواشي اين راه
سید علي میرافضلي مهم ترين نماينده شعر 

نیمايي در سال هاي اخیر است

����������������������������������������������������������� مرتضي كاردر
نقطه هايم/ بوي سرگشتگي دارد و درد/ ردپايي/ در 
حواشي اين راه:/ گاه و بیگاه/ شانه بر شانه عشق/ 
گشته ام كوچه ها را؛/ لذتي دارد اما/ رفتن از كوه باال/ 
بر سر تخته سنگي نشستن/ دل به تنهايي خويش 
بستن� بعضي از عابران را/ سین دندانه هايم/ يك 

نشاني پرت است:/ چشم پوشیدن از خواندن من�
با دهاني به حیرت گشوده/ دال من، يك دلیل مهم 
اســت/ بر دلي زخم خورده/ عین من، عین عشق 

است/ چشم وا كرده بر يك نگاه فشرده.
مشت بودن/ حاصلش چیست؟ـ  دشنه در پشت 

بودن!
هر كه نام مرا برد/ گفت با خود كه مي رف���/ گفت البد 

كه رفته ست/ رفت و با خود دل ناتمام مرا برد.
مثل ديوار/ روبه روي خودم بارها ايســتادم/ مثل 

ديوار/ بارها بر خودم تكیه دادم�
ـ از شــماها چه پنهان ـ/ گرچه روحي  ساز اسمم/ 
گرفتار و دلتنگ دارد/ اين هجاهاي همخون/ اين 
هجاهاي همخوان/ زخــم دارد، ولي زخمه هايش/ 

عطر و آهنگ دارد�
حرف در حرف/ نقطه چینم���

▫▫▫
راه سیدعلي میرافضلي از مجموعه نخست او »تقويم 
برگ هاي خزان« )۱۳۷۳( پیداست؛ غزل و رباعي و 
شــعر نیمايي كوتاه و بلند� او رباعي را بیشتر براي 
پژوهش هاي خود مي گــذارد و »رباعیات خیام در 
متون كهن فارسي« را منتشر مي كند و مجموعه 
رباعي هاي بسیاري از شاعران گذشته را تصحیح 
مي كند كه برســد به »رباعیات خیام« كه حاصل 
سي سال پژوهش و فصل تازه اي در خیام شناسي 
امروز است و در »گوشــه تماشا« به تحلیل رباعي 

امروز مي پردازد�
در غزل مثل بسیاري از شــاعراني كه غزل را در 
سال هاي آغازين دهه هفتاد غزل را آغاز كرده اند، 
نشانه هاي تصويرگرايي و روايتگري در كارهاي او  
به چشم مي خورد، اگرچه غزل را در خالل قالب هاي 
ديگر ادامه مي دهد و هیچ گاه مجموعه مستقل غزل 

منتشر نمي كند�
سید علي میرافضلي در شعر كوتاه نیمايي شاعري 
است و در شعر بلند نیمايي شاعري ديگر� شعرهاي 
كوتاه او به پســند عموم مخاطبــان نزديك تر و 
شعرهاي بلند مخاطباني جدي تر مي طلبد� شعرهاي 
كوتاه نیمايي است كه سبب اقبال عمومي به شعر 
او مي شــود و نام او را بر ســر زبان ها مي اندازد و 
در سال هاي گســترش وبالگ هاي فارسي و بعد 
شبكه هاي اجتماعي بسیار دست به دست مي گردد� 
شمار كارهاي كوتاه درخشان او كم نیست اما گاه در 
شعرهاي كوتاه به احساسات گرايي دچار است و گاه 

شیفته وزن و سجع مي شود�
شــعرهاي بلند نیمايي او به شــكل جدي تر از 
مجموعه »دارم به ساعت مچي ام فكر مي كنم« 
)۱۳۸۶( آغاز مي شــود و در مجموعه »خواب 
گنجشــك ها« )۱۳۸۹( به كمال مي رسد� او در 
شــعر نیمايي فارغ از همه اتفاق هايي كه از نیما 
تا امروز افتاده، بــه وزن نیمايي بازمي گردد، آن 
هم نه وزني كه بعدها بسیاري با تسامح و توسع 
به كار گرفته اند، بلكــه وزن نیمايي قاعده مند و 
اصول گرايانه، درست آنگونه كه اخوان ثالث در 
»نوعي وزن در شعر امروز فارسي« مي گويد� تقید 
او به وزن اصیل و قواعد شعر نیمايي آن قدر زياد 
است كه حتي نقطه گذاري  به سبك اخوان ثالث 
را در انتهاي هر بند نیز رعايت مي كند، اما خالف 
بیشتر پیروان نیما از زبان فخیم فاصله مي گیرد و 
زباني روزآمد دارد كه گاه حتي از زبان معیار نیز 
دور و به زبان محاوره نزديك مي شود� او شعرهاي 
بلند خود را  از ايده هاي ساده زندگي روزمره آغاز 
مي كند و پیش مي رود و شعر را شكل مي دهد� نگاه 
طنزآمیز به پديده ها از ديگر ويژگي هاي شعري 
سیدعلي میرافضلي است، اگرچه خیلي وقت ها در 
شعرهاي بلند نیمايي طنزهاي او تلخ و تحت تأثیر 
تأمالت خیامي اســت� فاصله گذاري و بازي با 
فرآيند شكل گیري شعر از ديگر ارزش هاي جانبي 

شعر او به شمار مي رود�
سید علي میرافضلي شــعر نیمايي كوتاه و شعر 
نیمايي بلند را در سال هاي دهه نود ادامه مي دهد 
و مجموعه هاي »آهسته خواني« و »مرا مي نويسي« 
و »كارنامه تبر« و »روزهايي كه جز شب« را منتشر 
مي كند كه آخري بازگشت دوباره او به منظومه هاي 
بلند نیمايي است� او مهم ترين نماينده شعر نیمايي 

در سال هاي اخیر است�

شعر

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

سال1368 وقتي فرهاد حسن   زاده كتاب »روباه و زنبور« را مي   نوشت، 
به ذهن كسي نمي   رسید كه اين نويسنده تازه   كار آباداني ظرف سه دهه، 
تبديل به يكي از اركان ادبیات كودك و نوجوان ايران شود. طي چند 
سال، حسن   زاده تبديل به نويسنده   اي حرفه   اي و پركار شد كه با ذهني 
باز براي همه، از كوچك و بزرگ مي   نوشت. آبادان، زادگاه حسن   زاده، 
در داستان   هاي نوجوان و بزرگسال او همواره جايگاه ويژه   اي داشته و 
بسیاري از قصه   هايش در شهر آبادان مي   گذرند. قصه   هاي حسن   زاده 

روايت زندگي آدم   هاي معمولي جامعه هســتند؛ براي همین است 
كه از دختربچه   هاي معمولي تا كودكان كار و بچه   هاي بي   سرپرست 
و بدسرپرســت مي   توانند قهرمان داستان   هايش باشــند. او بیشتر 
قصه   هايش را از زبان كودكان و نوجوانان تعريف مي   كند. داستان   هاي 
حسن   زاده پر از تصويرسازي   هاي روشن و شــفاف هستند. نگاه او به 
مسائل در داستان   هايش طنزي ظريف و پنهان در خود دارد. نثر او، نثري 
ساده و بي   تكلف است و از آنجا كه دايره مخاطبان داستان   هايش فراتر از 
بزرگساالن است، طوري مي   نويسد كه همه خوانندگانش راحت كتابش 
را بخوانند. حسن   زاده با نثري نزديك به گفتار مي   نويسد و از جمله   هاي 

بلند و مطول پرهیز مي   كند. او به فراخور داستان، گفت   وگوهايش را 
بي   آنكه به داستان ضربه بزند، با لهجه بومي مي   نويسد و ضرب   المثل   ها و 

اصطالحات عامیانه جايگاه ويژه   اي در نوشته   هايش دارند.
»بچه    هاي كوچه جلوي در خانه   هايشان ايســتاده بودند و ما را نگاه 
مي   كردند. ننه   هايشــان هم بودند. بعضي   ها مزه و متلك مي   پراندند. 
ننه مصطفي با شــیطنت گفت: »ها ُولك؛ هســتي!... دســتته چرا 
شكستي؟« دلش خوش بود شعر ساخته و همه از شعرش مي   خندند. 
ننه شهال كه از همه فضول   تر بود، گفت: »ها!... انگار دستت وبال گردنت 
شده؟ اوووفي   ي   ي   ي! از شر شیطونیات راحت شديم.« بابا جوابشان را 

نداد، ولي رو به بچه   ها كه سايه به سايه   مان مي   آمدند كرد و مثل شیر 
غريد: »نعلتي ها، برين خونه   هاتون ديگه!« و بعد زير لب گفت: »ادبار. 
گیر عجب مكافاتي افتاديم   ها!« و دست سالمم را كشید كه زودتر برسیم. 
كله   ام پر از صدا شده بود. صداي همسايه   ها، زن   ها، بچه   ها. حتي در و 
ديوار هم داشتند درباره من حرف مي   زدند. بابا توي جیبش دنبال كلید 
مي   گشت و پیدا نمي   كرد. بچه   ها ايستادند و با خنده زل زدند به ما. دست 
گچ   گرفته   ام را تا آنجا كه مي   شد باال گرفتم و برايشان ابرو تكان دادم. 
گوشم از شرشر خنده   شان خنك شد. بابا در خانه را هل داد و اشاره كرد: 

»كرم نريز ادبار. برو تو ببیُنم.««

زيبا صدايم كن
فرهاد حسن   زاده؛يكي از مهم   ترين 

نويسندگان ادبیات كودك و 
نوجوان ايران 

نثر

محمدناصر احدي  ����������������������������������������������������������������������
 دهه80 براي مطبوعات چطور گذشت؟ نیمه نخست اين دهه با دولت 
اصالحات مصادف بود و مطبوعات كه چشم   شــان از »توقیف فله   اي 
مطبوعات« در سال1379 ترسیده بود، ســعي مي   كردند بي   گدار به 
آب نزنند و محتاط باشــند تا گزك براي توقیف دست كسي ندهند. 
با اين حال، كوچك   ترين لغزشي مي   توانست مجازات سنگین توقیف 
و تعطیلي را به همراه داشته باشــد. در نیمه دوم اين دهه كه »دولت 
مهرورزي« محمود احمدي   نژاد روي كار آمد و خصوصا پس از روزهاي 
انتخابات1388، مطبوعات از شور و نشاط پديدآمده در دوره اصالحات 
فاصله گرفتند و روزنامه   نگاري به كاري روزمره و كارمندي- اداري بدل 
شد. عذرا فراهاني و حبیب صبوري    خسروشاهي در مقاله   اي با عنوان 
»بررسي اتهام   هاي وارده به مطبوعات از سال1380 تا 1389 و تعیین 
مصاديق جرائم در محاكم قضايي ايران« آمــار جالبي از پرونده   هاي 
مطبوعاتي در بازه زماني مورد بررسي   شــان ارائه داده اند. به نوشــته 
اين مقاله »نتايج اين پژوهش نشــان داد كه در مجموع طي اين دوره 
816پرونده كه مربوط به 428نشــريه بوده در دادگاه   هاي مطبوعات 
مورد رسیدگي قرار گرفته است. پنج نشريه   اي كه بیشتر از ساير نشريات 
مورد اتهام قرار گرفته   اند به   ترتیب روزنامه »ايران«، »همشــهري«، 
»كیهان«، »جام    جم« و »صداي ارومیه« بوده اند. همچنین بیشترين 
پرونده   هاي مطبوعاتي مربوط به سال1385 بوده و بیشترين اتهام   ها 
نشر اكاذيب، توهین و افترا، پخش شايعات و مطالب خالف واقع، اشاعه 
فحشا و منكرات و انتشار عكس   ها و مطالب خالف عفت عمومي و تخلف 
مطبوعاتي )عدم   انتشــار ظرف مهلت قانوني( بوده اســت. همچنین 
مجموعا 114نشريه در اين 10سال لغو امتیاز يا به   صورت موقت توقیف 
شدند )در اين سال   ها 67نشــريه لغو امتیاز و 47نشريه نیز به   صورت 
موقت توقیف شدند(.« مطابق اين مقاله، تعداد لغو امتیاز و توقیف موقت 
نشريات در هر سال اين دهه طبق جدول ذيل بوده است. اين   طور كه در 
نتايج اين تحقیق آمده، »وزارتخانه ها، نیروهاي نظامي و انتظامي )سپاه، 
بسیج، ارتش و...(، سازمان   هاي دولتي و هیأت نظارت بر مطبوعات و 

مدعي   العموم بیشترين شاكیان حقوقي مطبوعات بوده   اند.« 

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

نشر »چشمه« كه امروز يكي از مشهورترين و موفق   ترين ناشران ايران 
است و پنج فروشگاه در تهران و يكي يك شعبه در بابل و مشهد دارد، 
كارش را در نیمه نخست دهه60 از يك كتابفروشي كوچك 32متري 
آغاز كرد. از آن سال تا امروز، سیدحسن كیائیان، مؤسس اين نشر، با 
طرح و برنامه براي گسترش انتشاراتش گام برداشته و توانسته نشر 
چشمه را به جايگاه كنوني   اش برساند. اين نشر در دهه80 به   عنوان 
ناشري حرفه   اي، كه هم در میان جوانان و هم در قشر تحصیل   كرده 
محبوبیت داشت، تثبیت شد. از ديگر داليل محبوبیت و شهرت نشر 
چشمه، همكاري با برخي از بهترين نويسندگان و مترجماني است 
كه به كســب   وكار نشر چشمه رونق بخشــیده   اند. چشمه كه عمدتا 
با آثار ادبي شــناخته مي   شــود و در كارنامه   اش همكاري با نام   هاي 
بزرگي همچون احمد شاملو، محمود دولت   آبادي، فريدون مشیري، 
علي   اشــرف درويشــیان، صادق هدايت، هوشــنگ ابتهاج )سايه(، 
ايرج افشــار، احمدرضا احمدي به چشــم مي   خورد، در حوزه   هاي 
ديگري نظیر فلسفه، سیاست، اقتصاد، كودك و نوجوان، موسیقي، 
سینما، تئاتر، تاريخ و اســطوره و... نیز كتاب منتشر كرده است. اين 

انتشارات در زمســتان1390 تعلیق شد 
و وزارت ارشــاد جلوي فعالیت آن را در 
نمايشگاه كتاب سال بعد گرفت و نهايتا، 
در خرداد1391، امتیاز اين نشر لغو شد. 
بهمن دري، معاون فرهنگي وقت وزارت 
فرهنگ و ارشاد اســالمي ارائه كتابي با 
مضمون ضد   قیام كربال را براي دريافت 

مجوز دلیل لغو امتیاز اين نشر عنوان كرد. هرچند كیائیان با رد اين 
ادعا، »سوء تفاهم پیش   آمده« را ناشي از درك نكردن پیام اصلي اين 
اثر دانست كه »معلول بضاعت بررسان ادبي« وزارت ارشاد بود. با روي 
كار آمدن دولت يازدهم و بازتر شــدن فضا، باالخره اين نشر پس از 
   24ماه محرومیت از انتشار كتاب، كار خود را از سر گرفت. كتابفروشي 
چشــمه در خیابان كريمخان زند همواره محل رفت   وآمد اهل قلم و 
مخاطبان بسیاري بوده اســت. كیائیان، با الگو گرفتن از انتشارات 
»امیركبیر«، چندين شعبه كتابفروشــي چشمه را در تهران و ديگر 
شــهرها راه   اندازي و به اين ترتیب موفقیت اقتصادي نشر چشمه را 
تضمین كرد. هم   اكنون اين انتشارات به   صورت خانوادگي و با مشاركت 

فرزندان كیائیان اداره مي   شود.

در سالي كه فقط يك فیلم تماشاگر 
میلیوني يافت، فجر بیست   ونهم 

گرم   ترين جشنواره دهه80 از كار درآمد

هی
آگ

به انتخاب
عبدالرضا 

نعمت اللهی

مجموع نشريات 
توبیخي

تعداد نشريات 
توقیف موقت

تعداد نشريات لغو 
امتیازشده سال

۱0 ۷ ۳ ۱۳۸0
۱۹ ۱۱ ۸ ۱۳۸۱
5 4 ۱ ۱۳۸2
2 - 2 ۱۳۸۳
۷ ۱ ۶ ۱۳۸4
۱4 2 ۱2 ۱۳۸5
۱۸ ۱ ۱۷ ۱۳۸۶
2۳ ۱0 ۱۳ ۱۳۸۷
۱۱ ۷ 4 ۱۳۸۸
5 4 ۱ ۱۳۸۹

گ«
ور

رزب
ن پت

»س
م 

فیل
 از 

يی
ما

ن


	01-1(11-08)
	02(11-08)
	03(11-08)
	04(11-08)
	05(11-08)
	06(11-08)
	07(11-08)
	08(11-08)
	09(11-08)
	10(11-08)
	11(11-08)
	12(11-08)
	13(11-08)
	14(11-08)
	15(11-08)
	16(11-08)
	17(11-08)
	18(11-08)
	19(11-08)
	20(11-08)
	21(11-08)
	22(11-08)
	23(11-08)
	24(11-08)

