
7ميليون كارگر
هيچ بيمه اي ندارند

وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در نشست با صاحب نظران حوزه اجتماعي:
 شيوع كرونا منجر به توسعه فقر در جامعه شده است

 استوديو يا دندانپزشكي
ميناوند كجا كرونا گرفت؟ 

طوالني ترين خيابان ايران با هدف افزايش نشاط اجتماعي و تبديل شدن به يكي از 
پاتوق هاي اصلي شهر، با ايده هاي شهرسازان و مشاركت مردم بازآفريني مي شود

همشهری جهت گيری بودجه 1400 مصوب كميسيون تلفيق مجلس را  تحليل می كند

نقشه تغییرات  درخیابان  ولیعصر

تزريق  رانت وتورم دربودجه

خيابان وليعصر پيش از آنكه نواي آمدن سال1400 نواخته شود، تغيير چهره مي دهد. اين تغيير، يك  آماده سازي براي پوست اندازي 
طوالني ترين خيابان خاورميانه خواهد بود تا هر اندازه امكان دارد، جوان شود. وليعصر در مسيري قرار گرفته كه انتهايش از يك سو 
به ثبت جهاني مي انجامد و از سوي ديگر به گذشته خود بازمي گردد؛ گذشته اي كه در آن خيابان محبوب پايتخت نشينان و حتي 
ايراني ها مثل امروز، اينقدر پرترافيك نبود و كسبه، اهالي و البته چنارهاي سربه فلك كشيده اش از همه  چيز رضايت كافي داشتند. 

البته واقعيت آن است كه نمي توان همه  چيز را دستخوش تغيير كرد. صفحه3 را بخوانيد.
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 آتش سده
 برپا شد

 مأموريت ويژه
 واكسن روسي

 آشنايي با 
واسط تنش زدايي 

ايران و آمريكا

 روزگذشته جشن سده 
در شهرهاي تهران، يزد، كرمان، 

كرج، اصفهان و ... برگزار شد

گزارش همشهري از جزئيات تنها 
 واكسن ضدكرونايي تأييد شده 
در كشور كه در راه ايران است

 دور برگردانِ  برجام؛
 با گفتارهايي از ابوالفضل عمويي

 رضا نصري 
 حسن بهشتي پور 

و حشمت اهلل فالحت پيشه

يك ماه و نيم بعد از پيروزي جو بايدن 
در انتخابــات، روند معرفــي اعضاي 
كابينه و چهره هاي كليدي دســتگاه 
سياســت خارجي دولــت آمريكا در 
آرامش عجيبي سپري مي شد تا اينكه 
طي هفته گذشــته برخــي منابع در 
اين كشور خبر دادند كه دولت جديد 
قرار اســت »رابرت مالي« را به عنوان 
نماينده ويژه در امــور ايران منصوب 

كند. صفحه هاي2 و 19 را بخوانيد.

 آخريــن خبرهــا نشــان مي دهد 
نخســتين واكســن وعده داده شده 
ضدكرونا، قرار است از كشور روسيه 
وارد ايران شــود، اين در حالي است 
كه انتقاداتي به رونــد تحقيقاتي اين 
واكســن وجــود دارد و متخصصان 
مي گويند اطالعات اين واكسن كامل 

نيست . صفحه12 را بخوانيد.

زرتشــتيان ايران عصر ديــروز آتش 
بزرگ و اســطوره اي را بــراي برپايي 
جشــن ملي ايرانيان برپا داشــتند 
تــا چندهزارمين جشــن ســده در 
 ايران همچنان پاس داشــته شــود. 

صفحه9 را بخوانيد.

يادداشت
عليرضا محمودي  ؛ دبير گروه ادب و هنر

 هر دليلي براي انداختن باد اين زمستان كرونا زده به 
تن بيرق جشنواره فجر موجه تر از دميدن در تنور توليد 
سينماي ايران بود. هر جاي سينماي ايران جور كردن 
بخواهد، توليدش جمع كردن مي خواهد. برپايي جشــنواره براي پشــت گرمي 
هنرمنداني كه مميز ممتازي شان صيد ســرمايه از جوي حقير پول در سال هاي 
تحريم و دست تنگي اقتصادي است، اگر ناسزا نيست، نارواست. در سال تلخي كه 
هر خانواده اي در سوگ دور و نزديك عزيزي هنوز تن از سياه دور نكرده، منتقدان 
دستچين شده را به تماشاي فيلم هاي گلچين شده، راهي سينما هاي بي هواكش 
كنيم تا سينماي ايران بي كف و هورا توليداتش را براي سال پساكرونايي به سال 

تحويل تقويمي نبرده باشد، استدالل نحيفي است.
نسخه هر طبيب كم تجربه اي براي سينماي امروز ايران، كاستن  تورم از توليد است. 
بسياري از توليد كنندگان در سينماي ايران، بر توسن باد آنچنان سوارند كه براي 
رسيدن به گردشان بايد توفان كاو شوي. آنها بيش از حمايت، نياز به هدايت دارند 
كه سرهم آوردن اين  همه فيلم فقط به لطف ايستاده در دو راهي پول و پارتي، در 
نهايت آسياب سينما را از آب مي اندازند. كار هر مديري بايد برگردان اين تاختگان 
به اصل اول سينما باشد كه اگر پول سينما از سينما نباشد، قصه پر غصه سالن هاي 

خالي، سرطان بي درمان اكران خواهد شد.
 اينكه مردم به جاي بليت سالن هاي بزرگ، قسط ال سي دي هاي بزرگ را مي دهند 

و پيشخوان سوپري ها و دانلود سايت ها را به جاي سالن ها براي خانواده شان ترجيح 
مي دهند، نتيجه سياســت حمايتي دولت هايي بود كه هنرشان پروانه داركردن 
فيلم هاي بي هنر بيشــتر نبود. آنهايي كــه در بي خاصيت كــردن فيلم ها آنقدر 
كوشيدند تا ســينماي ايران بي نياز از گيشه، پيشــه فيلم روي فيلم گذاشتن را 
چنان بي پروا پيش گرفت كه تا چند ســال ديگر، فيلم ها حتي از انتشــار خبر از 
توليد هم بي  نياز مي شوند. ديگر نه ترسي از بازگشت سرمايه دارند و نه  واهمه اي 
از نقد سازنده، همين كه سرمايه گذار راضي شــود كه صورتحساب ها را كارت به 
كارت كند، خدا بدهد بركت به سري دوزي روايتي و دوربين روي دست فراستي 
و بازيگران اسمي و نابازيگران رسمي. سينماي ايران چيزي جز تكرار خودش در 

خودش نيست.
 جشنواره فردا شروع مي شود. تاريخ فراموش نخواهد كرد كه در سالي جشنواره را 
با شعار حمايت از توليد در سينماي ايران برگزار كرديم، كه در اكران آنالين همه 
فيلم ها با پنجه قاچاق قاچ خورد. جشنواره حمايت از توليد سينماي ايران در سالي 
كليد خورد كه هيچ صنفي سير از سفره توليد برنخاسته. در سالي 16فيلم را به خط 
كرديم كه خط فيلم هاي پشت اكران از چشم انداز يك سال به 2سال كشيده است. 
در سالي جشنواره را براي توليد راه انداختيم كه در نخستين رخداد، رخ انداختن 
فيلمي بود كه 2سال عام و خاص براي ديدنش انتظار كشيده بودند. وقت حمايت 
از فيلم چهره ترين چهره سينماي بي چهره اين سال ها شد، شانه باال  انداختيم كه 
پروانه صادر كردن كار ماست نه بازكردن گره هايي كه براي هميشه در سينماي 

ايران خدشه خشنود كننده دشمنان سينماي ايران بوده است.
فردا سي ونهمين برداشت جشنواره فيلم فجر آغاز مي شود. ديگر هيچ توصيه اي 
براي فيلم ها و فيلمسازان باالتر از آن نيست كه از تماشاگران و منتقدان و مهمانان 
بخواهيم كــه به بهانه هيچ اتفاقي، ســالمتي خود را به خطــر نيندازند. حاال كه 

جشنواره بايد با هر كيفيتي برگزار شود، نبايد با قيمت گزافي به پايان برسد.

جشنواره تورم توليد 
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جشنواره  با احتياط
همه آنچه قبل از آغاز سي و نهمين جشنواره فيلم فجر بايد براي ثبت در تاريخ اين رويداد  به خاطر سپرد

صفحه4

صفحه7
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اروپايي ها نقش آفريني كنند
حشمت اهلل فالحت پيشه، كارشناس سياست خارجي:  معناي حكمي كه بايدن براي رابرت مالي 
صادر كرد، نوعي پيشنهاد رايزني و مذاكره است. بايد اشاره كرد كه در زمان اوباما تابوي مذاكره 
وزراي خارجه 2كشور شكسته شد، بنابراين ديگر الگوي عمان يعني مذاكره محرمانه از طريق 
واسطه جواب نمي دهد. از طرفي اظهارات اخير بلينكن به نوعي انداختن توپ در زمين ايران بود 
كه هيچ فايده اي ندارد و صرفا باعث كشته شدن زمان مي شود. از سوي ديگر بايد يادآور شد كه 

گذشت زمان كمكي به بهبود روند نمي كند، چون آمريكايي ها ديگر تحريمي ندارند عليه ايران اعمال كنند، چون وحشيانه تر 
از تحريم هاي نفيو را ترامپ اعمال كرده و خود نفيو معمار تحريم ها، بعدها گفت تحريم ها آمريكا را خلع سالح كرده است، 
و اين در حالي اســت كه ايران هر روز مي تواند برگه اي جديد رو كند. در رابطه با راهكار برون رفت از اين بن بست به عقيده 
من مكانيسم، درون برجام است. چون ايران و آمريكا سازوكاري براي مذاكره مستقيم ندارند، راهكار مناسب نقش آفريني 
كشورهاي اروپايي است. البته بنده بر اين باورم كه حتي در دشمني هم سازوكار ارتباط بايد وجود داشته باشد، فارغ از اين 
مسئله كشورهاي اروپايي بايد زمانبندي را مشخص كنند تا طي آن زمانبندي عمال ايران و آمريكا به تعهدات خود عمل كنند. 
به عبارت ديگر اروپايي هايي كه در عمل كردن به تعهدات خود ناكام بوده اند االن فرصت دارند كه با يك ابتكار عمل شرايط 
احياي برجام را فراهم كنند. البته به شرطي كه عوامل آشوب ساز مثل اظهارات اخير مقامات آلمان و فرانسه عليه ايران به اين 
روند صدمه وارد نكند. در پايان تأكيد مي كنم ايران پاي برجام ايستاد تا عقالنيت در آمريكا شكل بگيرد. اگر اين نااميدي نسبت 
به بايدن شكل بگيرد، هيچ طرف نمي تواند كمكي كند. ضمن اينكه به نظر مي رسد بايدن براي پاسخ به انتقاداتي كه نسبت 
به برجام مبني بر بهره مندي اروپا از آن وجود داشت، احتماال به دنبال مشوق هايي براي بهره مندي شركت هاي آمريكايي از 

شرايط لغو تحريم هاي ايران هم خواهد رفت.

ث
مك

برجام ميانجي نمي خواهد
حسن بهشتي پور، كارشناس سياست خارجي:  مواضع اخير مقامات آمريكايي نشان مي دهد كه آنها براي 
بازگشت به برجام به فرصت بيشتر نياز دارند تا مخالفان برجام مثل البي صهيونيست ها و عربستان را راضي 
كنند. از سويي نياز دارند با اروپا مواضع خود را هماهنگ كنند و به همين دليل است كه وزير خارجه آمريكا 
بهانه جويي مي كند كه ايران اول به تعهدات خود برگردد؛ در حالي  كه بلينكن به خوبي مي داند اگر ايران اين 
تعهدات را كاهش داده به خاطر خروج آمريكا از برجام بوده است. ايران يك سال بعد از خروج آمريكا از برجام، 

تعهدات خود را آن هم به صورت هر 60روز يك بار كاهش داد. با اين شرايط ايران اعالم كرده اگر آمريكا برگردد ما هم برمي گرديم و اين 
انتظار در ايران است كه اول تحريم ها لغو شود. از سويي به نظر مي رسد آمريكا به دنبال لغو تحريم ها نيست، چون ارزيابي آنها اين است 
تحريم ها كاربرد دارد و بايدن هم معتقد است مي تواند از اين اهرم براي فشار بر ايران استفاده كند، ضمن اينكه ايران نگران است اگر 
آمريكا به برجام برگردد و تحريم ها را حذف نكند يا برخي تحريم ها را بردارد با خطر مكانيسم ماشه مواجه شود. بنابراين مكانيسم ماشه 
كماكان يك پاشنه آشيل در برجام است كه بايد اصالح شود. نگاه واقع بينانه اين است ايران با اجراي قانون مجلس براي افزايش درصد 
غني سازي  سعي كرده طرف مقابل را مجبور به تجديدنظر كند و طرف مقابل هم معتقد است با ادامه تحريم ها ايران را به تجديد نظر در 
سياست هايش وادار مي كند. بر اين اساس راهكار حل مسئله يك راه حل ميانه است كه هر دو طرف همزمان تعهدات خود را اجرا كنند؛ 
يعني آمريكا به برجام برگردد و تحريم ها را لغو كند و ايران هم تعهدات خود را به قبل از ارديبهشت98 برگرداند. اينكه ديگران بخواهند 
براي بازگشت آمريكا به برجام ميانجيگري كنند، بعيد است نتيجه اي در پي داشته باشد، چون ديگران اگر مشكل را بيشتر نكنند كمكي 
هم نمي كنند؛ به خصوص اروپايي ها كه در زمان ترامپ بهانه داشتند كه نمي توانند به تعهدات خود عمل كنند اما االن مشخص شده كه 
نمي خواهند به تعهداتشان عمل كنند. در خاتمه بر اين باورم ايران و آمريكا بايد توافقي بكنند كه دولت بعدي نتواند آن را از بين ببرد، 

چون اين تأثيرپذيري برجام از دولت ها يك معضل است كه بايد حل شود.

ث
مك

نخســتين اظهارنظر وزير خارجه جديد آمريكا درباره 
بازگشــت به برجام معادالت احياي توافق هسته اي را گزارش

پيچيده تر كرد. در شرايطي كه به نظر مي رسيد با روي كار 
آمدن دولت بايدن دست كم روي كاغذ فضا به سمت احياي برجام پيش 
مي رود اما بلينكن وزير خارجه آمريكا توپ را به زمين ايران انداخت تا 

سرنوشت برجام به اما و اگر ختم شود.
آنتوني بلينكن در نشست خبري خود درباره بازگشت آمريكا به برجام 
گفته بود: بايدن بسيار شفاف اســت. اگر ايران به تعهدات خود ذيل 

توافقنامه هسته اي عمل كند، آمريكا نيز برمي گردد.
او از اين هم فراتر رفت و گفت: اگر ايران به برجام برگردد و پايبند باشد، 
ما يك تيم تخصصي براي گفت وگو درباره بازگشت به اين توافق تشكيل 
مي دهيم. آن زمان همراه با متحدان خود از برجام به عنوان سكويي براي 

حل موضوعات ديگر اســتفاده خواهيم كرد. اما تا آن زمان فاصله 
زيادي وجود دارد.

شكست حداكثري ترامپ را از ياد نبريد
ساعتي بعد محمدجواد ظريف، وزير امورخارجه كشورمان 
كه در ســفر منطقه اي بود، در پيامي توييتــري به اظهارات 

آنتوني بلينكن وزير امورخارجه آمريكا واكنش نشان داد و 
در بررسي واقعيت ها براي بلينكن نوشت: اياالت 

متحده برجام را نقض كرد، انتقال مواد غذايي 
و دارو را براي ايراني ها مسدود كرد، پايبندان 
به قطعنامه۲۲۳1 شوراي امنيت را مورد 
تنبيه قرار داد، اما ايران درمقابل و در طول 
مدت اين افتضاح كريه؛ به برجام پايبند ماند 
و تنها تدابير جبراني از قبل پيش بيني شده 

دوربرگردان ِ برجام اسماعيل سلطنت پور
خبر نگار

محسن تواليي
خبر نگار

نقد و نظر

حاشيه

  تأييد اجراي مرحله به مرحله قانون لغو تحريم ها 
در كنار اعالم مواضع ايران و آمريكا در قبــال آينده برجام و تأكيد بر 
اينكه چه كســي به دليل ناديده گرفتن اين توافق بايد شــروع كننده 
مذاكرات و بازگشت به اين توافق بين المللي باشد و ورود و اظهارنظر 
شــخصيت هاي بين المللي به آن، برجام در عالم سياست داخلي نيز 
خبر ساز بود؛ خبرسازي كه البته منجر به تشكر رئيس مجلس از دولت 
شد. محمدباقر قاليباف، در بازديد از سايت فردو اعالم كرد كه دولت 
به خوبي مصوبه مجلس در بحث اقــدام راهبردي لغو تحريم ها را اجرا 
كرده است. به گزارش خانه ملت، او ادامه داد: براساس نظارت ميداني 
و نيز با توجه به قانون راهبردي رفع تحريم ها كه در مجلس به تصويب 
رســيد و زمانبندي اجرايي آن درباره غني سازي  ۲۰درصد، به سايت 
فردو آمديم و وظيفه خودم مي دانم از طرف خودم و نمايندگان مردم 
از دولت عزيز تشكر كنم كه در اجراي اين قانون انصافاً  لحظه اي درنگ 
نكرد و هم در بيان و هم در عمل امروز شاهد بودم كه مرحله به مرحله 

اين كار را انجام دادند. 

  انقالب همه  چيز براي ما داشت
امام جمعه مشهد در خطبه هاي نمازجمعه اين شهر گفت: انقالب ما 
همه  چيز براي ما داشت و شخصيت باعظمت علمي و دانش بنيان را براي 
ما رقم زد و نسل باسواد امروز ما بر سر سفره اين انقالب نشسته است. 
چرا بايد ناراحت باشيم؟ از يك سو بايد عزيزان مسئول ما و از سوي ديگر 
خود مردم وارد ميدان شويم و فعاليت كنيم و نگذاريم اين فشارها مردم 
را در مضيقه قرار دهد. به گزارش تســنيم، آيت اهلل احمد علم الهدي 
همچنين در سالگرد انقالب تصريح كرد: نظام جمهوري اسالمي اهرم 
و عصايي به دست انقالب بوده و است و بايستي از همه بركات آن براي 
تداوم انقالب خود بهره بگيريم؛ بخشــي از مشكالت امروز ما ناشي از 

استكبار و بخشي نيز ناشي از ندانم كاري و مديريت هاست.

  ميليون ها نفر جان خود را در راه نظام مي دهند
حجت االسالم محمدي گلپايگاني در مراسم آيين افتتاح بزرگ ترين 
پروژه محروميت زدايي بنياد مســتضعفان گفــت: االن مي بينيم كه 
التماس مي كنند بياييد مذاكره كنيم؛ قبــل از اين آقا فرمودند كه نه 
مذاكره مي كنيم و نه جنگي اتفاق خواهد افتاد و همان چيزي شــد 
كه ايشان فرمودند. به گزارش تسنيم، رئيس دفتر مقام معظم رهبري 
افزود: مردم پيرو رهبرشان بوده و خواهند بود و امروز اگر آقا لب  تر كنند 
و اشاره اي بكنند نه تنها در ايران و با توجه به اينكه منطقه نفوذ ايشان 
تنها منحصر به كشور ايران نيست و كشورهاي مختلف خدمت ايشان 
مي رسيدند و مي گفتند دعا كنيد ما شهيد بشويم و الحمداهلل اگر لب  تر 

بكنند ميليون ها نفر حاضرند جان خود را در راه نظام بدهند.

اعالم موضع وزير امــور خارجه جديد 
آمريكا درباره برجام چه معنايي دارد و چطور قابل 

تحليل است؟
موضع گيري آقاي بلينكن در مورد ايران و بازگشــت 
آمريكا به برجام در واقع از ديد تحليلي يك موضع گيري 
از جنس گذشته است. به نظر مي رسد كه آقاي بلينكن 
و تيم سياســت خارجي آقاي بايدن هنــوز در فضاي 
دوران ترامپ به سرمي برند. هنوز جمع بندي درستي از 
سياست فشار حداكثري ندارند و فكر مي كنند مي توانند 
از ابزارهايي كه ترامپ بــا موضوع تحريم ها عليه ايران 
به وجود آورده اســتفاده كنند، امــا واقعيتي كه با آن 
مواجه هســتند فراتر از اينهاست. ترامپ ۳سال تالش 
كرد تا با اعمال فشار عليه ما، جمهوري اسالمي ايران را 
به زانو دربياورد و پاي ميز مذاكره بكشاند اما اين اتفاق 
نيفتاد و راهبرد مقام معظم رهبري كه نه جنگ مي شود 
و نه مذاكره مي كنيم نشــان داد كه به نتيجه رسيده و 

مؤثر بوده است.
به نظرتــان تعلل دولــت آمريكا براي 
چيست؟ چرا به توافقاتي مثل پاريس بازگشت ولي 

در برجام سياست سكوت لحاظ كردند؟ آيا به دنبال 
امتيازات بيشتر در موضوعات منطقه اي و موشكي 

هستند يا الحاقيه به برجام؟
اظهارات آقاي بلينكن ناشي از مشكالتي است كه تيم 
آقاي بايدن در آمريكا با آن مواجه است و در مواجهه با 
شكاف اقتصادي و سياسي فعلي جامعه آمريكا ابتكار 
عمل را از آنها در حوزه سياســت خارجي گرفته است. 
آقاي بايدن با چالش هاي بســيار بزرگي مواجه است. 
وضعيت اقتصادي ناشي از شيوع ويروس كرونا، شكاف 
اجتماعي و سياسي است كه برآمده از حاميان ترامپ 
در انتخابات اخير و مهم تر از همه افتضاح روز 6ژانويه و 
حضور طرفداران ترامپ در كنگره كه مجلس سنا را به 
هم ريختند ازجمله اين چالش هاست كه سبب شد در 
ســخنراني روز اول بايدن هم اثر گذار باشد و او عمده 
ســخنراني خودش را در جهت تالش براي انسجام و 

وحدت نظر در آمريكا متمركز كرد.
با اينكه بايدن تالش مي كند سياست هاي ترامپ را از 
محيط بوروكراتيك و تصميم گيري آمريكا بزدايد، اما 
نمي تواند به اين راحتي چنين كند و يكي از نمونه هاي 

آن برداشتي است كه در تيم سياست خارجي آمريكا 
به وجود آورده كه هنــوز مي تواند از ظرفيت هاي دوره 
ترامپ به عنوان يك اهرم فشار عليه ايران استفاده كند. 
اين رويكرد البته واقع بينانه نيست و از طرف جمهوري 

اسالمي ايران با واكنش جدي مواجه خواهد شد.
ما تأكيد كرديم كه برايمان در شرايط فعلي بازگشت 
به برجام اولويت ندارد. مســئله اصلي ما در مواجهه با 
آمريكا رفع تحريم هاســت و اين را در مجلس شوراي 
اسالمي مطالبه مي كنيم.  ما قانون اقدام راهبردي براي 
لغو تحريم ها را شكل داديم و فكر مي كنيم اين قانون 
مهم ترين ابزار  جمهوري اســالمي ايران براي مواجهه 
با زياده خواهي هايي اســت كه از سمت آمريكا صورت 
مي گيرد.  اظهارات آقاي بلينكــن وزير خارجه جديد 
آمريكا مبتني بر عدم درك شرايط بود. بايد بدانند به رغم 
فشاري كه در ۳سال گذشته بر ايران و مردم ما وارد شد 
ولي كشور ما به توانمندي هايي هم در عبور از تحريم ها 
و خنثي سازي آنها رســيده و االن راهبرد اصلي كشور 
خنثي سازي تحريم هاست. هرچند در كنار آن مطالبه 
جدي براي رفع تحريم ها به عنوان يك حق غصب شده 

ملت ايران از طرف كشور آمريكا داريم.
با توجه به قانون الزام آور مجلس، ايران 
مقابل فرصت سوزي بايدن و اينكه راحت نمي خواهد 
به برجام برگردد، چه بايد بكند؟ دولت چگونه اقدام 

كند طرف مقابل مجاب خواهد شد؟
بايد بدانند كه اگــر به تعهدات خودشــان برنگردند، 
همانطور كه گام نخستين قانون اقدام راهبردي براي 
لغو تحريم ها در احياي غني سازي۲۰درصد آغاز شد، 
همانطور كه نصب ســانتريفيوژهاي IR2M جلو رفته 
و همينطور در روز 5اســفندماه اگــر اقدامي براي لغو 
تحريم ها صــورت ندهند، اجــراي داوطلبانه پروتكل 
الحاقي توسط ايران متوقف خواهد شد. اين قانون است 
و االن يك همصدايي بين دولت و مجلس و همه اركان 
نظام براي اجراي اين قانون وجود دارد. اجازه نخواهيم 
داد كه طرف مقابل با خريد زمان ســعي كند فشار بر 

ايران را توسعه دهد.
ما احســاس مي كنيم كه از ابزارهاي قدرت خودمان 
بايد به درستي و با عقالنيت در جهت وادارسازي طرف 
مقابل براي تغيير در سياســت هايش استفاده كنيم و 

ارزيابي موضع وزير خارجه دولت بايدن در قبال برجام در گفت وگو با سخنگوي كميسيون امنيت ملي:

وزير جديد دركي از شرايط ندارد

 سياست خارجي دولت جديد آمريكا اگرچه از همان زمان انتخابات صراحتا بازگشت به بسياري 
از توافقات زيرپا گذاشته شده دولت ترامپ بود، اما درباره برجام بيشتر بر مدار سكوت و تعليق گفت وگو

گذشته است. اگرچه همانند ترامپ بر طبل تنش آفريني كوبيده نشد، اما در تعيين تكليف آن 
تعلل مي شود و راهبرد مشخصي براي لغو تحريم ها از سوي دولت بايدن ديده نمي شود. ابوالفضل عمويي، 
سخنگوي كميسيون امنيت ملي مجلس معتقد است دولت بايدن به علت مشكالت سياسي، اجتماعي و 
اقتصادي داخل آمريكا ابتكار عمل آنها را در سياست خارجي گرفته است. وي راهكارهايي نيز براي مجاب 

مي خواهند با خريد زمان فشار بر ايران را توسعه دهند   عكس: همشهري/ فرشاد عباسيكردن طرف مقابل به تصميم گيري پيشنهاد مي كند.

اين مسير را خواهيم رفت. كارشناسان دلسوز در آمريكا 
دارند توصيه هاي مفيدي را به تيم بايدن ارائه مي كنند. 
هر چند شايد به علت شرايط اجتماعي و سياسي داخل 
آمريكا قدرت تصميم گيري االن از تيم بايدن سلب شده 
و نمي تواند تصميم درســتي بگيرد. ازجمله آنها مقاله 
چاك هگل، وزير دفاع سابق آمريكا و كاترين اشتون بود 
كه در دهيل منتشر شد. آنها به درستي اشاره داشتند 
ايراني كه در مقابل فشارهاي ترامپ مقاومت كرده حتما 
در مقابل دولت آســيب پذير قدرتمندتر است. از اين 

جهت آنها بايد سياست خودشان را تغيير دهند.
آيا هرگونه اقدام تقابلي احتمالي از سوي 
دولت جديد آمريكا مي تواند با استناد به اقدامات 
اخير هســته اي دولت ايران در كاهش تعهداتش 

باشد؟ 
اقدامات ايران براي كاهش تعهــدات خودش مبتني 
بر پاراگراف۳6 خود برجام بوده و اين حق ماســت كه 
براساس اينكه طرف مقابل به تعهداتش پايبند نبوده و 
آمريكايي ها با خروج از برجام به منافع اقتصادي ايران 
آسيب زدند، ايران هم تعهدات خودش را كاهش دهد. 
در همين چارچوب گام هاي فعلي جمهوري اسالمي كه 
در قانون اقدام راهبردي براي لغو تحريم ها هم ديده شده 
مبتني بر اين اصل است. آمريكايي ها به روشني مي دانند 
كه با خروج از برجام اشتباه بزرگي مرتكب شدند و امروز 

حقي براي مطالبه ندارند.
تيم دولت بايدن بايد مدنظر داشته باشد كه اگر بخواهد 
سياست هاي ترامپ را پيگيري كند بايد فاكتوري را كه 
ترامپ در هزينه به ايران تحميل كرده است پرداخت 
كند. ترامــپ غير از بازگردانــدن 8۰1مورد تحريم ها 
عليه ايران 8۰1مورد تحريم ديگر هم به صورت جديد 
اعمال كرد يا اينكه برچسب هاي جديد به تحريم هاي 
مؤسسات قبلي زده است. از اين جهت ما با سياهه اي از 
عملكرد منفي دولت ترامپ مواجه هستيم و اگر آمريكا 
بخواهد اين مسير را ادامه دهد بايد پاسخگوي همه اين 
خسارت ها باشد. ما به صورت جدي خسارت هاي وارده 

به ايران در دوره فشار حداكثري را دنبال خواهيم كرد.

روانچي: پنجره برجام رو به بسته شدن است

اعالم كرد كه وزير خارجه اين كشور كه به تازگي در مسكو با محمدجواد 
ظريف ديدار كرده بود، با مســئول سياســت خارجي اتحاديه اروپا 

درخصوص توافق هسته اي با ايران به گفت وگو خواهد پرداخت.

سكوت گوترش درباره نقش ميانجي
برخي گمانه ها هم از احتمال ورود آنتونيو گوترش، دبيركل سازمان ملل 
براي خروج از بن بست خبر داده اند؛ با اين حال او در اين رابطه در پاسخ 
به  احتمال ميانجيگري ميان ايران و آمريكا اعالم كرد: »كارهاي زيادي 

بايد انجام شود« اما »انتظار راه حل سريع ندارم«.
گوترش ادامه داد: من باور دارم كه همگي يعني تمام كساني كه وارد 
برجام شــده اند و ديگر طرفين بايد با يكديگر بــراي كاهش ترديدها 
به منظور مواجهه با دشــواري ها و موانع همكاري كنند. وزير خارجه 
آلمان هم اعالم كرد كه ۳كشــور اروپايي به زودي با واشنگتن درباره 
ايران رايزني مي كنند. وزير خارجه فرانسه نيز با اذعان بر اينكه فشار 
حداكثري آمريكا بر ايران نتيجه نداشــته است، تأكيد كرد: ما بايد بر 
مبناي توافق وين، مذاكرات برجام را آغاز كنيم. خواهيد پرســيد كه 

چه كسي بايد شروع كند؛ خب اين بخشي از ديپلماسي است.
با شــكل گيري موجي براي خروج برجام از بن بست، بنيامين 
نتانياهو، نخست وزير رژيم صهيونيســتي يك بار ديگر با بيان 
اينكه بازگشت اياالت متحده به توافق هسته اي يك »اشتباه« 
است، نسبت به عدم بازگشت آمريكا به اين توافق ابراز اميدواري 
كرد. نگراني صهيونيســت ها از احياي برجام زماني بيشتر شد 
كه جو بايدن، رئيس جمهور آمريكا رابــرت مالي كه در دوران 
رياست جمهوري باراك اوباما، رئيس جمهور 
اســبق آمريكا هماهنگ كننده شوراي 
امنيت ملي در امــور مربوط به غرب 
آسيا و آفريقاي جنوبي و از اعضاي 
مذاكرات برجام بــود را به عنوان 
نماينده وي ژه در امور ايران برگزيد.

اتخاذ كرد؛ حاال چه كســي بايد گام نخست را بردارد؟ هرگز شكست 
حداكثري ترامپ را از ياد نبريد. ظريف پس از باكو، مســكو، ايروان و 
تفليس، به استانبول رفت تا با مقامات تركيه رايزني كند، او ديروز در 
نشســت خبري با مولود چاووش اوغلو همتاي ترك، يك بار ديگر به 
آمريكايي ها اعالم كرد كه فكر توافق دوباره با ايران را از سر بيرون كنند.

ظريف با اشاره به درخواست ها براي اضافه شــدن موضوعات جديد 
به برجام يادآور شــد: برجام توافقي بود كــه دول ت آمريكا و ايران و 
5كشور ديگر به آن پيوســتند و بعد از مذاكرات طوالني اين 
توافق به تأييد شــوراي امنيت نيز رسيد. آنچه در 
توافق نيست، مورد توافق قرار گرفته كه در توافق 
نباشــد و امروز ماده هاي جديد بــه آن اضافه 
نخواهد شد. اين اقدام نمونه بارز قانون شكني 
است. اقدامات ايران بر اساس توافق براي جبران 
اقدامات آمريكا بود و به معناي تالش ايران براي 
دستيابي به سالح هسته اي نيســت. ما از نظر 
اعتقادي و استراتژيك، ســالح هسته اي را 
دنبال نمي كنيم. آمريكا كشوري 
بوده كه از برجام خارج شــده و 
تعهدات را نقــض كرده و االن 
هم وظيفه آمريكاست كه به 
برجام بازگردد و تعهداتش را 
اجرا كند. به محض اينكه 

تعهداتش را اجرا كند و ما نفع آن را ببينيم، ما نيز اجرا خواهيم كرد. 
ادعاهاي مقامات جديد آمريكا مبني بر بازگشت ايران به تعهدات، نه 

منطقي است و نه هيچ گاه اجرا خواهد شد.

آمريكا بايد مسيرش را تغيير دهد 
در نيويورك هم مجيد تخت روانچي، نماينده ايران در سازمان ملل به 
يواس اي تودي گفت: طرفي كه بايد مسيرش را تغيير دهد آمريكاست، 

نه ايران.
روانچي همچنين عنــوان كرد كه دولــت بايدن بايد 

»سريعا اقدام كند« چراكه »پنجره« ضرب االجل 
ايران به واشــنگتن براي برداشتن تحريم هاي 
اقتصادي »در حال بسته شدن« است. به نظر 
مي رسد منظور روانچي از ضرب االجل، موعد 
سوم اسفند است كه براساس مصوبه مجلس، 
ايران بايد در اين زمان اجراي پروتكل الحاقي 

را متوقف كند.
همزمان با ايجاد بن بست در فرايند 

بازگشــت آمريكا به برجام، 
واسطه هاي بين المللي 
هــم دســت بــه كار 
شده اند. در اين رابطه 
وزارت خارجه روسيه 

ظريف: آن كه برجام را نقض كرده بايد نخستين گام را برداردبلينكن: ايران به تعهداتش در برجام برگردد، ما هم برمي گرديم

اول اينكــه ايــران نبايد هر 
اظهارنظری از مقامات آمريكا نگاه

را وحي منزل بداند و اگر آن 
را منفي يافت، بالفاصله از صحنه ديپلماسي 

كنار بكشد. ممكن است اين اظهارنظر منفي 
متاثر از فضاي سياست داخلي باشد، ممكن 
است يك ژست و ترفند مذاكراتي باشد يا 
اينكه به منظــور وقت خريــدن تا تكميل 
آرايش تيم سياست خارجي بيان شده باشد. 
حتــي ممكن اســت كامال هــم جدي و 
بازتاب دهنده سياســت دولــت مورد نظر 
باشد. اما در هر حال، اظهارنظر هاي تند و 
ژست   سرســختي قبل از مذاكرات، رسم 
رايجي در عالم ديپلماســي است و نبايد 
بهانه اي براي انصراف از ديپلماســي باشد. 
قهر ايران از صحنه ديپلماسي، هم خواست 
البي اسرائيل است و هم با عرف ديپلماسي 

و  شــأن ايران به عنوان يك قــدرت مؤثر 
سازگار نيست. دوم اينكه فراموش نكنيم 
زماني همه قدرت هــاي جهان -طي چند 
قطعنامه الزام آور شوراي امنيت- حكم به 
توقف كامل غني سازي )غني سازي صفر( و 

فعاليت هاي موشكي ايران داده بودند .
اجراي قطعنامه ها نيز تكليف ايران مطابق 
نص صريح منشور سازمان ملل بود، اعتبار 
شــوراي امنيت بــه آن گره خــورده بود، 
حيثيت قدرت ها به آن وابسته بود و شرط 
مذاكره هم خوانده شده بود. اما حتي بدون 
يك روز اجراي اين قطعنامه ها، دســتگاه 
ديپلماســي ايران موفق شد بحران را حل 

كند و بــه يك توافق جامع بــا قدرت  هاي 
جهاني برســد. با علم به اين ســابقه، يك 
»اول شما«ي آقاي بلينكن براي بازگشت 
به برجام نبايد قاعدتــا اينگونه برخي را به 
بدبيني مفرط نسبت به لغو تحريم ها و رد 
ديپلماسي بكشــاند؛ بلكه بايد به دستگاه 
ديپلماســي و توانايي هاي آن اعتماد كرد. 
سوم اينكه به ياد داشته باشيم »عمل« از 

»حرف«  وزن بيشتري دارد.
 به بيان ديگر، اگر آقــاي بلينكن اظهارات 
ناخوشايندي از ديد ايران بيان مي كند، اين 
را هم ببينيم كه آقاي بايدن همزمان فرد 
معتدل و واقع بيني مانند »رابرت مالي« را 

هم به عنوان سرپرست امور ايران در وزارت 
خارجه منصوب كرده است. در واقع، جدا 
از برخي اظهارنظرهــاي قابل پيش بيني، 
مي توان گفت فعال دولت بايدن در »عمل« 
با اين انتصاب گام بســيار مثبتي برداشته 
است. اين گام ها و اقدامات مثبت را هم بايد 
ديد و در فرايند ســنجش سياست دولت 

بايدن لحاظ كرد. 
در مجمــوع، معتقدم الزم اســت ايران از 
ديپلماسي منصرف نشــود و تالش كند با 
ارائه  فرمول ها و راه حل هــاي قابل وصول 
هرچه سريع تر نسبت به ايجاد فضا براي لغو 

تحريم ها اقدام كند.

ايران از ديپلماسي منحرف نشود
رضا نصري

كارشناس حقوق بين الملل

بازتاب هاي يك ميزباني سياسي 
حضور هيأتي از طالبان در تهران منجر به بروز 

موجي از واكنش ها شده است 

ميزباني تهران از طالبان براي پيشبرد صلح در افغانستان بازتاب بسياري 
در تهران و كابل داشته است. منتقدان، اقدامات طالبان در قبال مردم 
افغان را ناقض پيشبرد صلح در كشورشــان مي دانند و خواهان توجه 
ايران به اين نكته اند. ايران اما روند اقدامات طالبان در قبال آمريكا را 
فاكتوري براي حصول صلح در منطقه مي داند؛ امري كه خيلي به كام 
مسئوالن كابل خوش نيامده است، چنانكه ياسين ضيا، رئيس ستاد 
ارتش افغانستان در واكنش به تحسين علي شمخاني، دبير شوراي عالي 
امنيت ملي از گروه طالبان براي »مبارزه با آمريكا« واكنش نشان داده 
است. او در حساب شخصي اش در توييتر با اشاره به توييت شمخاني 
درباره ضديت طالبان با آمريكا، اين برداشت را تعبيري ناردست از جنگ 
افغانستان خواند و تأكيد كرد كه طالبان نه در برابر آمريكا، بلكه در برابر 

مردم افغانستان مي جنگد.
سه شنبه گذشته بود كه دبير شــوراي عالي امنيت ملي بعد از ديدار با 
هيأت سياسي در حســاب كاربريش اعالم كرد: »در مالقات امروز با 
هيأت سياسي طالبان، رهبران اين گروه را در مبارزه با آمريكا مصمم 
ديدم. كسي كه 1۳ سال در گوانتانامو زير شكنجه هاي آنان بوده، مبارزه 

با آمريكا در منطقه را كنار نگذاشته است.«
جواب ضيا به شمخاني ســبب توجه افكارعمومي به موضوع شده و 
موجي از واكنش ها را در شــبكه هاي اجتماعي به دنبال داشته است. 
هيأت سياسي طالبان به رياســت مال عبدالغني برادر هفتم بهمن ماه 
براي سفري دو روزه وارد تهران شد و با برخي مقامات ايران، ازجمله 
علي شمخاني ديدار كرد. محمد نعيم، سخنگوي دفتر سياسي طالبان  
درهمين راستا در توييتر ش نوشت: »روابط ۲ كشور، وضعيت مهاجران 
افغان و وضعيت فعلي سياسي و امنيتي افغانستان و منطقه موضوعات 
مورد بحث در اين سفر خواهند بود.« همان روز وزارت خارجه افغانستان 
با انتشار بيانيه اي خبر داد كه از سفر هيأت طالبان به ايران آگاهي دارد 
و ايران در مورد ســفر هيأت طالبان، افغانســتان را مطلع كرده بود و 
در اين مورد نظريات دولت افغانســتان را قبال مطالبه و دريافت كرده 
است. در بيانيه وزارت خارجه افغانســتان تأكيد شده است كه تهران 
مي خواهد طالبان را در بخش جامع صلح در چارچوب نظام جمهوري 
و حفظ ارزش هاي قانون اساسي افغانستان، آگاه سازد. ايران مي خواهد 
اطمينان حاصل كند كه افغانســتان پس از جنگ بار ديگر به پايگاه 
امن گروه هاي تروريستي مبدل نخواهد شد و همچنان مركز اتفاق و 

همكاري هاي منطقه اي و بين المللي باقي خواهد ماند.
همزمان سعيد خطيب زاده، ســخنگوي وزارت خارجه كشورمان نيز 
با تأييد اين خبر اعالم كرد كه اين هيأت براســاس هماهنگي قبلي و 
به دعوت وزارت امورخارجه جمهوري اسالمي ايران وارد تهران شده 
و مورد استقبال مقامات وزارت امورخارجه قرار گرفته است. او افزود: 
هيأت سياسي طالبان در طول مدت حضور در تهران  با مقامات مسئول 
كشــورمان درخصوص روند صلح در افغانستان و مسائل و موضوعات 

مرتبط تبادل نظر و رايزني هايي خواهد داشت.
گروه طالبان و آمريكا اسفند سال گذشــته 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 سوي 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.

پيش از سفر مالبرادر به ايران، ابراهيم طاهريان فرد، نماينده ويژه وزير 
خارجه در امور افغانستان فعاليت گسترده اي را آغاز كرده بود؛ چنان كه 
پيش از ورود طالبان به تهران طاهريان فرد با عبداهلل عبداهلل، رئيس 
شوراي مصالحه افغانستان تلفني گفت وگو كرد. طاهريان فرد همچنين 
با خانم ليونز، 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.
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خيابان وليعصر پيش از آنكه نواي آمدن 
سال1400 نواخته شــود، تغيير چهره گزارش

مي دهد. اين تغيير، يك  آماده سازي براي 
پوست اندازي طوالني ترين خيابان خاورميانه خواهد 
بود تا هر انــدازه امكان دارد، جوان شــود. وليعصر در 
مســيري قرار گرفته كه انتهايش از يك ســو به ثبت 
جهاني مي انجامد و از ســوي ديگر به گذشــته خود 
بازمي گردد؛ گذشــته اي كــه در آن خيابان محبوب 
پايتخت نشــينان و حتي ايراني ها مثل امروز، اينقدر 
پرترافيك نبود و كسبه، اهالي و البته چنارهاي سربه 
فلك كشــيده اش از همه  چيز رضايت كافي داشتند. 
البته واقعيت آن اســت كــه نمي تــوان همه  چيز را 
دستخوش تغيير كرد. برج هايي كه باالتر از قد چنارها 
سر به آسمان مي ســايند و در چند متري خيابان قرار 
دارند، يكي از اصلي ترين عناصري هستند كه نمي توان 
براي كوتاه كردن  شــان اقدامي صورت داد يا حداقل 
حاالحاالها نمي توان كاری بــرای آنها انجام داد. خط 
ويژه بي آرتي نيز مورد ديگری اســت كه با وجود همه 
مزيت هايش طي يك دهه اخير، مــورد نقد بوده و اگر 
امكانش فراهم شــود، شــاهد تغييراتي خواهد بود؛ 
تغييراتي كه در راستاي تبديل وليعصر به خيابان كامل 
بايد صــورت گيــرد. بر اين اســاس، تمــام مدهاي 
حمل ونقلي مثل اتوبوس ها يا در آينده ال آرتي )قطار 
سبك و روسطحي شــهري(، خودروها، دوچرخه ها و 
البته از همه مهم تر عابران پياده به نسبت نياز از خيابان 

سهم ترددي خواهند داشت.

تغيير در برخي نقاط با مداخالت كوچك
آنگونه كه مشــاور و مديــركل دفتر شــهردار تهران 
اعالم كرده اســت، تعدادي از طرح هاي ســاماندهي 
خيابان وليعصر تا پايان امسال اجرا مي شود. مصطفي 
كاظمي در كارگاه »مجالي براي طراحانه انديشيدن 
به فرصت هاي شهري خيابان وليعصر« كه آخر هفته 
پيش برگزار شــد، گفت: »يكســري از نقاط خيابان 
وليعصر براي ســاماندهي به صورت دقيــق انتخاب 
شده اند. كيفيت فضاي اين نقاط را مي توان با مداخالت 
كوچك و به نوعي كم هزينه بهبود بخشيد. بنا نيست 
اين طرح ها يكباره شاكله فضا را به هم بريزند و اتفاقات 
عجيب و غريبی در آنجا رقم بزنند، بلكه ساماندهي با 
اصالح جزئياتي براي بهتر شــدن فضا انجام مي شود؛ 
ضمن اينكه گروه ناظــر نيز مدام بررســي مي كند، 

اقدامات در چارچوب هدف كلي باشد.«
طراحــان بــراي ارائه طرح هــاي ســاماندهي نقاط 
تعيين شــده خيابان وليعصر از امروز، 4هفته فرصت 
دارند. پس از آن، طرح ها بررسي شــده و كار اجرايي 
بالفاصله شروع مي شود. با اين حال، ممكن است انجام 
برخي از اقدامات كوچك گفته شده تا اوايل خرداد ماه 
ســال آينده زمان ببرد. نقاط مدنظر نيز بن بست فلق، 
حد فاصله خيابان هاي جهان تاب و سي ودوم، ابتداي 
خيابان هاي سيدجمال الدين اســدآبادي و اتحاديه، 

محدوده دانشگاه تهران، ســه راه زعفرانيه، محدوده 
مجاور بوســتان اميريه و ابتداي خيابان هاي شــهيد 
دل پيشه، توتونچي و قلمســتان، تقاطع هاي خيابان 
فرهنگ، مظهر قنات، محــدوده خيابان هاي ياس و 
مهرگان، ابتداي خيابان هاي طالقاني، شهيد بهشتي 

و شهيد خدامي هستند.
اما در ديد كالن تر، بهبود شرايط كلي خيابان، ميادين 
و تقاطع هاي مهم آن كــه در 4منطقه يك ، 3، 6 و 11 

واقع شده اند، مدنظر است؛ به همين خاطر مطالعاتي 
براي بهبود شــرايط آنها در حال انجام است. در اين 
راســتا، از ميدان تجريش به عنوان شمالي ترين نقطه 
خيابان گرفته تا ميدان راه آهن طي ســال هاي آينده 

تغيير خواهد كرد.

منطقه يك؛ از تجريش تا پارك وي
درست است كه ابتداي خيابان وليعصر پس از ميدان 

تجريش آغاز مي شــود، اما عمليات اجرايي كه براي 
پياده محور شدن مسير خيابان شهرداري، حدفاصل 
ميدان تجريــش تا ميدان قدس آغاز شــده، به طور 
حتم روي محدوده شــمالي وليعصر نيــز بي تأثير 
نخواهد بود. از قرار معلوم، تردد در خيابان شهرداري 
از ســمت ميدان تجريش به ســمت ميدان قدس 
يكطرفه خواهد شد و بخشي از معبر به پياده رو، مسير 
دوچرخه سواري و مبلمان شهري اختصاص مي يابد. 
دسترســي خودروها از شــرق به غرب هم از مسير 
خيابان دربند مهيا مي شود. در اين ميان، سيدحميد 
موسوي، شــهردار منطقه يك، حضور مردم را براي 
اجراي طرح هاي اينچنيني و همچنين تبديل خيابان 
وليعصر به خيابان كامل مهــم مي داند. او مي گويد: 
»بايد ســعي كنيم تخليه جمعيت در مناطق اتفاق 
نيفتد و زمينه رفت وآمد مردم فراهم شود. رفتن مردم 
از محيط هاي شهري، آنها را به فضاي بي دفاع شهري 
تبديل مي كند. اگر بحث تقويت گردشگري در تهران 
است بايد موضوعات ترافيكي نيز مورد توجه جدي 
قرار گيرد. بايد شهر لجام گسيخته در اختيار خودرو 
را انسان محور كنيم؛ مثال زماني كه موزه سينما ايجاد 
شــد، بايد اثر ترافيكي محدوده آن را مي سنجيدند؛ 
چراكه هنرمنداني كه قصد حضــور در اين موزه را 

دارند، درگير ترافيك و جاي پارك مي شوند.«

منطقه3؛ از پارك وي تا تقاطع بزرگراه شــهيد 
همت

يكي از نقاطي كــه براي تغييــر در خيابان وليعصر 
انتخاب شده، ميدان ونك است؛ به همين منظور قرار 
شده، ترافيك خودرويی در اين محدوده به زير زمين 
منتقل شود. احمد تواهن، شهردار منطقه3 مي گويد: 
»پروژه مطالعاتي انتقال ترافيك خودروها در ميدان 
ونك و خيابان هاي اطــراف آن به زير زمين و تبديل 
آن به پياده راه، در بودجه ســال1400 شــهرداري 
تهران پيش بيني شده است. پس از تامين اعتبار اين 
پروژه زيرساختي شهري، مطالعات توسط مشاوران 
ذيصالح براي دستيابي به بهترين طرح هاي اجرايي 
انجام مي پذيرد. اين طرح از چهارراه شــهيدحقاني 
آغاز مي شــود و تا ابتداي خيابان مالصــدرا ادامه 
يافته و همين فضــا را در امتداد شــماليـ  جنوبي 
محور وليعصر در بر خواهد گرفت.« سهولت در تردد 
خودرو ها، كاهش زمان سفر در محدوده ميدان ونك، 
تبديل پياده راه و بهره مندي شهروندان از جاذبه هاي 
گردشگري و خاطره انگيز و نيز سهولت دستيابي به 

مراكز فروشــگاهي و خدماتي اين محدوده از شهر 
تهران از اهداف اصلي اين طرح خواهد بود. همچنين 
به گفته تواهن، در ايــن پروژه به غير از ســازه هاي 
ترافيكي و حمل ونقل، مــواردي از قبيل واحدهاي 
تجاري، پاركينگ و فضاهاي خدماتي و تفريحي براي 
غني سازي  اوقات فراغت شــهروندان نيز پيش بيني 

خواهد شد.

منطقه6؛ از تقاطع بزرگراه شهيد همت تا انقالب
در منطقه6 ســاماندهي ميدان وليعصــر و تبديل 
پالزاي زيرزميني اين ميدان به كاركردهاي اصلي، 
ســاماندهي تقاطع هاي طالقاني، شهيد مطهري و 
شهيد فاطمي در دســتور كار قرار خواهد گرفت. در 
اين بين، تــورج فرهادي، شــهردار منطقه6 معتقد 
است، اقدامات انجام شــده بايد مانند نخ تسبيح به 
هم مرتبط باشــد تا ارتباط منطقي بين طراحي ها 

ايجاد شود.

منطقه11؛ از خيابان انقالب تا ميدان راه آهن
يكی از مهم ترين نقاط خيابان وليعصر كه شــاهد 
تغييرات خواهد بود، در محــدوده منطقه11 واقع 
شده  اســت. يكي از اين تغييرات در حوالي خيابان 
وحدت اســالمي صورت مي گيرد. براين اســاس، 
قرار است پياده راهي در محدوده بازارچه طرخاني 
منطقه11 ايجاد شــود. نصراهلل آباديان، شــهردار 
منطقه11 كه در كارگاه مالقــات با خيابان حضور 
داشــت، همچنين از اهميت ســاماندهي ميدان 
راه آهن سخن گفت. او مي گويد: »نخستين مشكل 
در محدوده راه آهن اغتشاشات بصري بود كه سعي 
كرديم با بازطراحي ميدان، ســاماندهي عمقي در 
اطراف محدوده انجام دهيم. در عين حال سرانه هاي 
خدماتي را تقويت كرده و بــر حفظ هويت خيابان 
شــوش، وحدت اســالمي و وليعصر تأكيد كرديم. 
3ســال زمان برد تا در طرح تفصيلي تغييراتي كه 
هويت اين خيابان هــا را در معــرض تخريب قرار 
مي داد، حذف كنيم، اما حاال با زمينه ســازي هايي، 
ظرفيت تغيير چهره ايجاد شــده كــه بايد درون 
آن محتوا ريخته شــود.« او يكي ديگر از مشكالت 
محدوده را بافت ريزدانه و فرسوده محدوده مي داند 
و مي گويد: »منطقه11، نسبت به ساير نقاط كمتر 
نوسازي و بهسازي شده است. طرح هاي تشويقي و 
تسهيالتي فراهم كرديم تا همزمان فرايند نوسازي 

نيز پيش برود.« 

 طراحان و معماران از امروز به مدت 4هفته فرصت دارند تا طراحي هاي خود را براي ساماندهي نقاط مشخص شده
 در طوالني  ترين خيابان خاورميانه ارائه دهند

 نقشه تغييرات در خيابان وليعصر
 كارگاه »مجالي براي طراحانه انديشيدن به فرصت هاي شهري خيابان وليعصر« با حضور تعدادي 

از مديران شهري و متخصصان حوزه هاي مختلف برگزار شد 

گزارش 2

همشهري از طرح پياده راه در محدوده بازارچه طرخاني و كوچه 
شيخ بهايي گزارش مي دهد

»وحدت اسالمي« در مسير پياده  محوري

ســاخت آپارتمــان در كوچه هاي 
كم عرض مناطق مركزي پايتخت در 
سال هاي قبل و به دنبال آن افزايش 
جمعيت باعث شــد تا روزبــه روز هويت تهران در ميــان حجم هاي 
ساختماني و بتني كمرنگ شــود، مانند بازارچه طرخاني )شاپور( در 
خيابان وحدت اسالمي؛ بازارچه اي كه سرنخ مشكالتش از دست خارج 
شد و تنها راه براي كنترل آن، اجراي تدابيري براي آرام سازي  محيطي 
در معبرهايش به نظر مي رسد. بر همين اساس مدتي است اجراي طرح 
پياده راه سازي در اين بخش كه ارتباط بين محله اي قديمي از تهران 
با خيابان باهويت وليعصر را برقرار مي كند، كليد خورده اســت. با اين 
طرح قرار است گذري پياده در اطراف بازارچه طرخاني، خيابان  وحدت 

اسالمي و كوچه شيخ بهايي ايجاد شده و به آرام سازي تردد خودروها 
بينجامد؛ شبيه به اتفاقي كه در خيابان سي تير رخ داد. در عين حال، 
برخي از اهالي نگران هســتند كه مبادا تجربه تلخ پيــاده راه خيابان 

17شهريور نيز گريبانگير اين نقطه شود.
سرپرست معاونت فني و عمران شــهرداري منطقه11 درباره اجراي 
اين پروژه در بافت قديمي و نوســتالژيك گفت: »اين طرح رويكردي 
چندوجهي در قالب آرام ســازي خيابان، احياي بافت تاريخي ميدان 
وحدت و اتصال بازارچه طرخاني به ضلع شرقي خيابان هاي فروزش و 
شيخ بهايي دارد. هم اكنون پيمانكار پروژه مشخص و تجهيز كارگاه انجام 
شده و چنانچه سازمان فني و عمران شهرداري تهران سنگ را تهيه و در 
اختيار معاونت فني و عمران شهرداري منطقه11 بگذارد، فعاليت اين 
پروژه شروع مي شود.« عبدالمطلب توجهي، انتخاب نوع سنگفرش ها 
را بااهميت توصيف كرد و گفت: »سنگ ها معموال 2 يا 3مدل هستند. 
جنس سنگ هاي اين پياده راه از سنگ هاي پياده راه خيابان شهريار، 
پالزاي ميدان راه آهن و پالزاي ميدان منيريه خواهد بود؛ سنگ 6طرف 
برش خورده. نمونه آن در خيابان حسن آباد نيز كارشده؛ چون اولويت 
با تردد عابران اســت؛ درحالي كه تردد براي خودروها هم با لرزش كم 
صورت مي گيرد.« او افزود: »اين راسته از منطقه، تردد محلي دارد. قبل 
از اجرا و شروع هر پروژه عمراني معموال يكسري از افراد ناراضي هستند 
و در ابتداي شروع اين پروژه به دليل انســداد در خيابان شيخ بهايي با 
نارضايتي مردم مواجه شده ايم. در نهايت يك الين عبوري را در خيابان 
شيخ بهايي باز كرده ايم و تا پايان سال ترددها مانند سابق خواهد بود. در 
ضلع شمال خيابان بشيري و ضلع جنوب خيابان فروزش نيز گذر هايي 
براي تردد و جايگزين در نظر گرفته شده اند و عمليات اجرايي را از ضلع 
شرقي ميدان آغاز خواهيم كرد. كسبه هم در اين 2 ماه تا پايان سال، به 
كسب وكارشان مشغول هستند و سپس ضلع غربي پياده راه كه نياز به 

انسداد مسير دارد سال آينده آغاز خواهد شد.«

پياده راه به نفع اهالي است 
مينا شفاهي، حدود 30سال است كه در خيابان فروزش زندگي مي كند. 
او از تبديــل بازارچه به پياده راه رضايــت دارد و مي گويد: »زماني كه 
دخترم كوچك بود به خاطر وضعيت معبرها به خاطر ندارم كه او را در 
كالسكه گذاشته باشم. به سن 5سالگي هم كه رسيد باز از ترس ماشين، 
موتور و چرخي ها كمتر به بازارچه مي آمديم. هنوز هم كه هنوز است 
باز دلهره و استرس دارم كه مبادا به هنگام خريد اتفاقي بيفتد. به نظرم 
اينجا پياده راه شود به نفع ساكنان است. حميد ابوالحسني  هم مي گويد 
»همين حاال به خاطر انسداد مســير   كوچه شيخ بهايي و بلوك هاي 
سيماني، بايد مســيرمان را دور كنيم. معلوم نيست كه اجراي پروژه 
چقدر زمان ببرد و احتماال ماه هاي بسياري براي تردد و پارك خودرو با 

مشكل مواجه مي شويم.«
رضا اميري كه در خيابان صف، كيف و كفش فروشــي دارد و گاهي به 
توليدي هاي كفش اين بازارچه مي آيد، نيز درباره وضعيت اين خيابان 
شلوغ مي گويد: »در واقع مسئوالن هيچ وقت نبايد پيش از اين اجازه 
مي دادند خانه هاي اينجا آپارتماني شــود و اين محله ها هميشه بايد 
خانه هاي حياط دار و وياليي باقي مي ماندند. با پياده راه شدن مخالف 
نيستم اما هر معبري مناسب پياده راه شــدن نيست. اينجا كاسب ها 
مشغول كاسبي اند و خودروها هم در رفت وآمد و رونق محلي زيبايي 

دارد.«

زهرا كريمي
خبرنگار

   سيدمهدي معيني، شهرساز
طي 10ســال اخير در تهران بيش از 
10پياده راه ساخته شده و تعدادي از 
آنها با شكست مواجه شده اند؛ چون 
مناسبتي با ساخت پياده راه نداشتند. 
به عنوان مثال خيابان 17شــهريور با 
شكست كامل روبه رو شد؛ چراكه آن 
محل پويا با كاربري مشاغلي ازجمله 
نمايشگاه خودرو جذابيت چنداني براي افراد پياده نداشت. معبري بايد 
تبديل به پياده راه شود كه قابليت كافي شاپ، مركز خريد، راه دسترسي 
آسان، محل مكث، محل نشستن، محلي براي ديدار و حتي امكاناتي 
مانند پاركينگ داشته باشد و با اين تنوع براي گردشگران داخلي و 
خارجي جذاب باشد. خيابان صف يكي از نمونه پياده راه هايي است كه 
جنسي متفاوت با ساير پياده راه هاي تهران دارد. اگرچه تنوع كااليي 
ندارد اما تنوع در همان يك جنس براي مراجعه كنندگان رضايت بخش 
بوده است. چنانچه در انتخاب مكان پياده راه دقت نشود، بدون شك 
پياده راه هزينه مازادي اســت كه به شــهر تحميل مي شود. طول 
پياده راه ها نبايد بيشتر از 700 تا 800متر باشد، چون پياده راه ها محلي 
براي اجتماعات هســتند و خيابان هايي با طول 5كيلومتري مناسب 
پياده راه نيســتند. پياده راه معناي مفهومي دارد و معموال در مراكز 
شهرها و جاهاي پرتردد ساخته مي شود. زماني كه پياده راهي ساخته 
مي شود، در حقيقت مسير را به روي تردد خودروها بسته ايم. ابتدا و 
انتهاي اين مسيرها نبايد بيشــتر از 15دقيقه باشد و همگان ازجمله 
بانوان، آقايان، كودكان، ســالمندان و افراد با شرايط خاص قابليت 
دسترسي داشته باشند و بتوانند به اين مكان مراجعه كنند. همچنين 

پياده راه ها بايد نزديك به ايستگاه هاي حمل ونقل عمومي باشند.

چه معبري مي تواند به پياده راه تبديل شود؟

حامد فوقاني
دبير  گروه شهر

مجال انديشيدن به فرصت هاي وليعصر
كارگاه »مجالي براي طراحانه انديشيدن به فرصت هاي شهري خيابان 
وليعصر« صبح روز پنجشنبه با هدف تبديل خيابان وليعصر به خياباني 
كامل و حركت در مســير ثبت جهاني با حضور 14گروه معمار و طراح 
شهري، در 3پنل تخصصي برگزار شد. در اين كارگاه، مديران شهري و 
كارشناسان حوزه های مختلف مباحثي را مطرح كردند كه به طور خالصه 

در زير مي خوانيد:

مصطفي كاظمي، مشاور و مديركل دفتر شهردار تهران: 
طرح هايي كه ارائه داده مي شود بايد جنبه 
اجرايي داشته باشــد. درواقع اگر بتوانيم 
جزئيات را مشخص كنيم، تفاوت ميان طرح 
و خروجي، زياد نخواهد بود. شــهرداري 
تهران با پيمانكاران مختلف سروكار دارد، 
بايد طرح ها به گونه اي باشد كه پيمانكاران 
بتوانند آنها را تبديل به خروجي مطابق با طرح كنند. مطابق با آب و هوا، 
ميزان تردد، شكل خيابان و... بايد نوع مصالح استفاده شده در كف خيابان 
تفاوت داشته باشد و اين موضوع در طرح ها بايد مشخص شود. همچنين 
در طراحي ها خط آسمان نيز اهميت زيادي دارد؛ اينكه شهروندان از پايين 

چه چيزي را مي بينند و اگر فردي از باال ببيند، چه ســازه هايي مقابل 
چشمش قرار دارد، اهميت دارد. در طرح ها بايد به رفتاري كه شهروندان 
با اين محيط ها دارند و مخاطبان نيز توجه كنيم. نبايد طراحي براي مردم 
باشــد، بلكه بايد با مردم باشــد. بايد حس تعلق در مردم ايجاد كنيم و 
نمي شود نســبت به مخاطبان و ذينفعان بي تفاوت باشيم. شايد عناصر 
مزاحم به چشم شهروندان كمتر بيايد، اما حضور دارند و چهره مسير را 
برهم مي زنند. در طرح ها بايد به حذف اين زوايد هم توجه شود. معتقدم 
ما در طراحي كالن، حرفه اي هستيم، اما در طراحي جزئيات، نه. اگر ياد 

بگيرم جزئيات را طراحي كنيم در طراحي كالن هم موفق خواهيم بود.

علي اعطا، رئيس كميته معماري و طرح هاي شــهري شوراي شهر 
تهران:

بحثي كه هميشه معماران و طراحان شهري 
در حوزه تخصصي شان به آن مي پرداختند 
در حال تبديل شدن به امر عمومي است و 
اين نخســتين قدم براي ارتقاي كيفيت 
زندگــي در تهــران اســت. ايــن توجه 
پيش زمينه هايــي داشــته كــه همه به 
تالش هاي معماران و شهرســازان برنمي گردد؛ توجه به شــهر تهران 

سال هاست كه در ادبيات و شعر معاصر نيز شروع شده است؛ مانند حضور 
تهران در اشعار محمدعلي ســپانلو. بايد يك ادبيات مشتركي در حوزه 
شهرسازي با شهروندان ايجاد كرد. حال كارگاه هايي مانند كارگاه مالقات 
با خيابان وليعصر، تدريجا نياز به يك نهاد دارد كه مسئوليت ترويج اين 
تفكر را برعهده داشته باشــد. درواقع ايجاد يك فهم مشترك از مسائل 
پراهميت شهر تهران به وسيله يك نهاد سبب مي شود بتوانيم از آينده 
خياباني چون وليعصر، چشم انداز و پيش بيني قابل اعتنايي داشته باشيم. 
شهر عرصه جدال نيروهاي متعارض اســت و با گسترش ديد مي شود، 

هم نظر شد و در نهايت شهر را به درستي حفظ كرد و توسعه داد.

عبدالرضا گلپايگاني، معاون معماري و شهرسازي شهرداري تهران:
تهران شهر متروكه هاست. محور فدائيان 
اسالم را به دليل آنكه براي ما ارزش داشت 
بيش از 30ســال فريز كرديم و تبديل به 
ظرفيتي نازا شــد. پادگان 06هم همين 
ويژگي را دارد؛ چون براي ما باارزش است، 
جرات نمي كنيــم به آن دســت بزنيم و 
به احتمال زياد آن هم روزي متروكه خواهد شد. در تهران المان ها و عناصر 
زيادي وجود دارد كه مي شود آنها را به هم متصل و يك مجموعه عناصر 
معنادار خلق كرد. براي خيابان وليعصر بايد به چنين مواردي توجه كنيم.

به واسطه اهميتي كه خيابان وليعصر در شــهر تهران دارد بايد به تمام 
جزئيات آن پرداخته شود تا وليعصر را به نقش و جايگاهي كه مي تواند در 
شهر تهران داشته باشد نزديك تر كند. تأثيري كه احداث خيابان وليعصر 
در طول زمان بر محالت پيراموني و ساختار فكري و ذهني شهر تهران 
و تأثيري كه استقرار يكســري عملكردهاي بااهميت مانند دانشگاه ها، 
مراكز خريد و فروش، مجتمع هاي مسكوني و پارك ها و بوستان ها از نظر 
كاركردي داشتند، اين خيابان را محل رجوع طبقات مختلف شهروندان 
كرده است. با توجه به همين اهميت بايد به همه اجزاي اين خيابان توجه 
شود و اگر آشــفتگي و نقصي وجود دارد برطرف كرد. كارگاه »مجالي 
براي طراحانه انديشــيدن به فرصت هاي شــهري خيابان وليعصر« در 
ادامه موضوع طراحانه انديشيدن به خيابان وليعصر است كه گروه هاي 
عالقه مند در آن ثبت نام كرده اند. اين گروه ها در نقاطي كه پايگاه مشخص 
كرده بود بررسي هاي الزم براي بهتر شدن حال خيابان و نزديك تر كردن 
اين خيابان به نقشي كه در شهر تهران مي تواند براي آينده داشته باشد 
را انجام دادند و در واقع امروز بعد از 2 هفته بررســي و شناخت مسئله، 
گروه ها ايده هاي نوآورانه خود را ارائه كرده انــد.در پروژه هاي معماري 
و شهرسازي استفاده از نقطه نظرات كساني كه به طور مستقيم درگير 
موضوع هستند به كيفيت بهتر طراحي كمك مي كند. بر همين اساس 
اين گروه ها از خود ساكنان خواسته اند تا آرزوهاي خود را براي محله بيان 
كنند و آنها با استفاده كنندگان از فضا، گفت وگو كرده و فعاالنه روي اين 

بحث كار كردند.

بازديد شهردار تهران از نمايشگاه 
نقاشي هاي كودكان

پيروز حناچي، شــهردار تهران از نمايشگاه آثار 
 عكس
برگزيده دومين دوره مســابقه نقاشــي كودكان  خبر

تهــران، بازديد كــرد. اين نمايشــگاه با موضوع 
»شهري كه من دوست دارم از پشــت پنجره خانه مان ببينم« 
درخانه هنرمندان درحال برگزاري اســت. در دومين مســابقه 
نقاشي كودكان تهران، 14هزار اثر شركت كرده بودند كه از اين 
ميان 1800اثر انتخاب و به مرحلــه دوم داوري راه يافتند و در 
مرحله دوم از ميان آنها 203اثر انتخاب شدند. نقاشي هاي اين 
نمايشگاه در سايت tehrancpc.ir قابل مشاهده است و عالوه 
بر آن، مي توان براي ديدن آثار تا 14بهمن همه روزه )به جز شنبه( 

از ساعت 13 تا 18 به خانه هنرمندان مراجعه كرد.

فهرست ساختمان های ناايمن پايتخت منتشر نمی شود
تهران دارای بيش از 33 هزار ساختمان 

ناايمن اســت كه 3هزار ساختمان آن ايمني
پرخطر هستند. به گزارش ايسنا، پس از 
حادثه پالسكو و كلينيك سينا، شورای شهر، شهرداری 
تهران را موظف كرد كه سامانه ای را به منظور معرفی و 
پايش ســاختمان های نا ايمن تهران راه اندازی كند، 
سايتی كه مديرعامل ســازمان آتش نشانی و خدمات 
ايمنی شهرداری تهران پيش تر گفته بود كه در مهرماه 
امسال به صورت عمومی از آن رونمايی می شود.  »مهدی 
داوری« درباره منتشــر نكردن اسامی ساختمان های 
ناايمن پايتخت و بررسی وضعيت ساختمان های پايتخت 
از ســوی اين ســازمان اظهار كرد: طی جلساتی كه با 

كميسيون های مختلف شورای شهر برگزار شد، مشخص 
شد كه انتشــار با شــرايطی كه پيش تر قرار شده بود، 
نخواهيم داشت؛ اگرچه فرايند بررسی های ساختمان ها 
از سوی سازمان آتش نشانی تهران مستمر است و قطع 

نمی شود.
او درباره نحوه اعالم مشخصات ساختمان كه با رنگ 
دســته بندی خواهند شــد يا خير گفت: اطالعات 
مختصری منتشر خواهد شــد اما شبيه به مشخص 
شدن وضعيت ســاختمان ها با رنگ نيست، البته در 
دنيا هم نمونه ای به اين شــكل موجود نيســت كه 
اطالعات ساختمان ها به صورت عمومی به اشتراك 

گذاشته و منتشر شود.

پور
ناه 

ر پ
 امي

ي/
هر

مش
س: ه

عك



2 شنبه 11 بهمن 99  شماره 8148 4 3 0 2 3 6 2 1 اقتصاد

مسكن نقدخبر

شروط آرامش و ثبات در بازار مسكن حساب بانكي اتباع خارجي 
و رفع ابهام ديرهنگام بانك ها

اطالعات دريافتي حاكي اســت 
كميسيون تلفيق مجلس اليحه 
بودجه سال آينده را برخالف وعده 
قبلــي نمايندگان بــراي اصالح 
ســاختار دخل و خرج دولت، به گونه اي دگرگون كرده 
 است كه مي تواند به موتور شتاب دهنده نرخ تورم و ايجاد 
رانت تبديل شود. به گزارش همشهري، محاسبات اوليه 
نشان مي دهد بر اثر تغييرات انجام گرفته در كميسيون 
تلفيق رقم كســري بودجه به 477هزار ميلياردتومان 
افزايش يافته كه قطعا تورم زايي سنگيني خواهد داشت 
كه به برداشــت بيشــتر از جيب مردم مي انجامد. اين 
اتفاق در حالــي رخ داده كه پيش از ايــن نمايندگان 
بودجه 841هزار ميليارد توماني پيشنهاد شده از دولت 
را انبساطي و تورم زا و نشــانه اي از آب بستن به بودجه 
تلقي مي كردنــد اما اعضاي كميســيون تلفيق بودجه 
مجلس نه تنها از ميزان آب ريخته شــده در بودجه كم 
نكرده اند بلكه به نظر مي رسد آب پرفشاري را به بند بند 
بودجه1400 پمپاژ كرده انــد چنان كه رقم كل بودجه 
عمومي دولت در كميسيون تلفيق به 1143هزار ميليارد 
تومان افزايش يافته كه نسبت به بودجه عمومي سال99 

بيش از 100درصد افزايش نشان مي دهد.

متر و معيار انتخابات؟
به گزارش همشــهري، اليحه بودجه ســال آينده متر 
و معيار دقيق تــري را پيش روي مردم قــرار مي دهد تا 
قضاوت كنند آيا نمايندگان مجلس به كاهش نرخ تورم 
و رانت در اقتصاد رأي مي دهنــد يا به افزايش نرخ تورم 
و رانت؟ دولــت پيش تر بودجه عمومي خــود را با رقم 
841هزار ميليارد تومان بســته و به مجلس ارائه داده 
بود؛ رقمي كه از نظر برخي كارشناسان اقتصادي و البته 
مركز پژوهش هاي مجلس دچار بيش برآوردي منابع و 
شــكنندگي زياد بود. انتظار مي رفت مجلس با توجه به 
نقدهاي تند 2  ماه اخير، از درجه انبساط بودجه بكاهد و 
منابع دخل و خرج سال آينده را شفاف تر و مستحكم تر 
سازد اما برخالف وعده هاي قبلي نمايندگان درباره اصالح 
بودجه شركت هاي دولتي، هيچ تغييري در اين بخش از 
بودجه رخ نداده و به جاي آن نمايندگان سراغ افزايش 
هزينه هاي جاري كشور بر پايه درآمدهاي موهوم و داراي 
بار تورم و ركود رفته اند. حاال ســؤالي كه رأي دهندگان 
از نمايندگان فعلي مجلس دارند اين است كه چرا آنها 
برخالف وعده هاي خود دســت به بودجه شركت ها و 
مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت نزده اند و به جاي آن 

در بودجه عمومي دولت دستكاري كرده اند؟
بودجه عمومي دولت در ســال آينده شامل 317هزار 
ميليــارد تومــان درآمدهــاي مالياتــي، 225هــزار 
ميلياردتومان واگذاري دارايي هاي ســرمايه اي شامل 
نفت و 294هزار ميليارد تومان واگذاري دارايي هاي مالي 
شامل فروش اوراق و ســهام مي شود. جمع كل منابع و 
مصارف بودجه عمومي دولت در سال آينده بدون درنظر 
گرفتن درآمدها و هزينه هاي اختصاصي دســتگاه هاي 
دولتي 841هزار ميليارد تومان برآورد شده است. اعضاي 
كميسيون تلفيق بودجه به جاي واقعي و شفاف كردن 
منابع و مصارف بودجه عمومي دولت، به افزايش سقف 
منابع و مصارف بودجه به ميزان 47درصد بيشتر از رقم 
پيشنهادي دولت و 2برابر بودجه عمومي مصوب سال99 
اقدام كرده اند، به نحوي كه رقم كل بودجه عمومي دولت 
در مصوبه كميسيون تلفيق به 1143هزار ميليارد تومان 
رسيده است. افزايش 30هزار ميليارد توماني سقف منابع 
و مصــارف بودجه1400 در كميســيون تلفيق بودجه 
مجلس در طول تاريخ بودجه ريزي ايران كم ســابقه و 
شايد بي سابقه باشــد و مي تواند زمينه تشديد كسري 

تراز عملياتي بودجه را فراهم و انتظارات براي وقوع تورم 
فزاينده را تقويت كند.

پول هاي اضافه از كجا آمد؟
بررسي ها نشــان مي دهد اعضاي كميسيون تلفيق به 
جمع كل درآمدهاي دولت 122هــزار ميليارد تومان 
افزوده اند. به باور كارشناسان پيامد اين انبساط شكننده 
و منابع موهوم در بودجه ســال آينده، افزايش كسري 
بودجه دولــت و در نهايت باال رفتن نــرخ تورم خواهد 
بود. اين رقم شــامل 41هزار ميليارد توماني اســت كه 
به درآمدهاي مالياتــي دولت افزوده  شــده و 22هزار 
ميليارد تومان آن اضافه درآمد ماليات بر ارزش افزوده 
است؛ رقمي كه به باور كارشناسان سازمان هاي برنامه 
و بودجه و امور مالياتي امكان تحقق ندارد ضمن اينكه 
به كسب وكارها ضربه مي زند و موجبات ركود بيشتر را 
فراهم مي آورد. عالوه بر اين  اعضاي كميســيون تلفيق 
40هزار ميليارد تومان هم ماليات اضافه بر سيگار تعيين 
كرده اند. كارشناسان سازمان هاي برنامه و امور مالياتي به 
صراحت در نشست هاي كارشناسي اعالم كرده اند بستن 
ماليات بيشتر بر سيگار هم نتيجه اي جز تشديد واردات 
قاچاق سيگار و كاهش درآمدهاي دولت از محل واردات 

قانوني اين كاال به همراه ندارد.
افزون بر اين 41هزار ميليارد تومان هم درآمد بيشــتر 
به عنوان درآمدهاي گمركي در بودجه ديده شــده كه 
به گفته كارشناســان حوزه صنعــت، افزايش 41هزار 
ميليارد توماني درآمدهاي گمركي، براســاس مصوبه 
كميسيون تلفيق بودجه، به زيان توليدكنندگان داخلي 
خواهد بود چون در شرايط فعلي عمده كاالهاي وارداتي 
به كشور شامل كاالهاي سرمايه اي و واسطه اي به ويژه 
مواداوليــه واحدهاي توليدي اســت در نتيجه افزايش 
درآمدهاي گمركي، با تغيير ارز محاسباتي گمرك از دالر 
4200توماني به نرخ دالر نيمايي، واحدهاي توليدي و 

صنعتي داخل را دچار بحران جدي مي  كند.

رانت ويژه آقازاده ها
ويژه خواري و آقازاده پروري با ايجــاد رانت در بودجه و 
اقتصاد ايران به يك چالش جدي تبديل شــده و از قضا 
اعضاي كميسيون تلفيق مجلس در مصوبه اي، در قالب 
يكي از بندهاي بودجه، رانت  ويــژه اي را براي آقازاده ها 
تدارك ديده اند. اعضاي كميسيون تلفيق بودجه 17هزار 
ميليارد تومان درآمــد براي دولت از محــل ماليات بر 
واردات خودرو از مناطق آزاد به سرزمين اصلي پيش بيني 
كرده اند. كارشناسان آشنا به مسائل مناطق آزاد مي گويند 
با آزادسازي ورود خودروهاي خارجي از مناطق آزاد به 
سرزمين اصلي، در كوتاه مدت اين مناطق از خودروهاي 
مورد نياز خالي خواهند شــد و مسئوالن اين مناطق به 
دولت و مجلس براي واردات خودروهاي جديد فشار وارد 
مي كنند كه باعث افزايش تقاضاي ارز و باال رفتن قيمت 

ارز در داخل كشور خواهد شد.
عالوه بر اين از نمايندگان بايد پرســيد رانت ناشــي از 
واردات هزاران خودروي لوكس در حال تردد در مناطق 
آزاد بــدون رعايت ضوابط و خدمات پــس از فروش به 
سرزمين اصلي به جيب چه كساني مي رود؟ پشت صحنه 

اين ماجرا كيست و چيست؟

درآمدهاي خيالي و هزينه هاي واقعي
از جمله مصوبــات تلفيقي ها كه نشــان دهنده خيالي 
بودن منابع بودجه اســت، الزام دولت به كسب 20هزار 
ميليارد تومان درآمد از محل طرح دعاوي در دادگاه هاي 
بين المللي است. درحالي كه دولت متهم شده به مذاكرات 
در سطح روابط خارجي چشم دوخته است، اين سؤال 

مطرح مي شود كه نمايندگان چگونه تصور كرده اند دولت 
ايران مي تواند در يك سال آينده به طور خاص 20هزار 
ميليارد تومان از طريق دعاوي با كشورهاي ديگر به ويژه 
دولت آمريكا درآمد كســب كند؟ بايد پرسيد آيا اميد 
آنها به نتايج مذاكرات احتمالي بوده اســت؟ يكي ديگر 
از نشانه هاي پررنگ دل بستن تلفيقي ها به درآمدهاي 
موهوم، در تصميم آنها به افزايش نرخ ارز در بودجه سال 
آينده متبلور مي شود. در شرايطي كه دولت درآمد ريالي 
ناشــي از فروش نفت و فرآورده هاي نفتي را 199هزار 
ميليارد تومان، آن هم بر مبناي فروش روزانه 2.3ميليون 
بشــكه نفت برآورد كرده، اما اعضاي كميسيون تلفيق 
بودجه ضمن كاهش ميزان فروش نفت به 1.5ميليون 
بشكه در روز، ميزان درآمد ناشي از فروش اين فرآورده 
را به 231هزار ميليارد تومان افزايش داده اند؛ اين رشد 
درآمد با تغيير نرخ ارز در بودجه، از 11هزار و 500 تومان 
به 17هــزار و 500 تومان، صورت مي گيــرد. تغيير در 
مبناي محاسبه درآمدهاي حاصل از فروش نفت، به باور 
كارشناسان سازمان برنامه، به معناي تضعيف ارزش پول 
ملي در برابر دالر آمريكاست و مي تواند زمينه ساز افزايش 

نرخ دالر در بازار آزاد داخلي باشد.

دولت مخالف ساختارشكني است
دولت به ويژه رئيس جمهور به صراحت اعالم كرده زيربار 
تغيير ساختار بودجه سال آينده نمي رود زيرا باور دارد 
كميسيون تلفيق به جاي اصالح ســاختار بودجه روي 
درآمدهاي موهوم با عددسازي تكيه كرده و حتي افزايش 
منابع به معناي افزايش هزينه هاي جاري دولت به ميزان 
279هزار ميليارد تومان اســت. بررسي هاي همشهري 
نشان مي دهد كســري تراز عملياتي بودجه در اليحه 
پيشــنهادي دولت 320هزار ميليارد تومان بوده است 
اما كميسيون تلفيق با تغييرات خود كسري تراز بودجه 
را به 477هزار ميليارد تومان رسانده كه بخش زيادي از 
اين كسري قرار است از محل افزايش نرخ ارز محاسباتي 

در بودجه تامين شود، كه به معني بازي با اعداد است.

يارانه بيشتر از جيب مردم
از سوي ديگر طبق مصوبه كميسيون تلفيق رقم يارانه 
نقدي از 45هزارو500تومان به 91هزار تومان افزايش 
يافته است كه نتيجه آن افزايش كسري بودجه و تورم 
باالتر خواهد بود. كارشناسان اقتصادي مي گويند نتيجه 
نهايي اين تصميم چيزي جز برداشــت پول بيشــتر از 
جيب مردم و در عوض واريز بخشي از آن به حساب آنها 
تحت عنوان يارانه نقدي نيست. زيرا منابع تامين ارقام 
يارانه هاي نقدي مبهم و غيرقطعي اســت. ازجمله اين 
ابهام ها كتمان نرخ محاسبه شده در كميسيون تلفيق 
بودجه براي حذف دالر 4200توماني است. ارزيابي هاي 
انجام شده نشان مي دهد احتماال مجلس تصميم دارد 
دالر 4200توماني را حذف و در عوض نرخ ارز محاسباتي 

آن را در بودجه به 17هزار و 500تومان افزايش دهد و از 
همين محل رقم يارانه نقدي را باال ببرد.

نشستن بودجه خواران سر سفره مردم
اين گزارش حاكي است چند ســال تالش دولت براي 
بلندكردن برخي دستگاه ها و نهادهاي خاص از سر سفره 
بودجه مردم در قالب حذف جدول جنجالي شماره17 
بودجه اكنون با تصميم كميسيون تلفيق در حال خنثي 
شدن است. قرار اســت بودجه خواران دوباره سر سفره 
مردم بنشينند. ازجمله اينكه قرار است 3200ميليارد 
تومان در قالبي جديد و به بهانه تقويت مباحث فرهنگي 
به حساب سازمان صداوســيما و برخي نهادهاي خاص 
مردم نهاد و البته نهادهاي فرهنگي خارج كشــور واريز 

شود. 

ضربه تلفيق به بورس
تصميم جنجالي ديگر كميســيون تلفيق بودجه براي 
پول زايي و شناسايي درآمدهاي موهوم در سال آينده، 
رأي آنها به افزايش قيمت گاز و برق صنايع است. ازجمله 
اينكه قرار است نرخ فروش گاز واحدهاي پااليشگاهي 
و پتروشيمي افزايش يابد كه به گفته كارشناسان بازار 
سرمايه به زيان ميليون ها فعال بورس خواهد بود زيرا 
تلفيقي ها به افزايش 3برابري نــرخ گاز تحويلي به اين 
صنايع نسبت به پيشــنهاد دولت رأي داده اند. ازجمله 
اينكه با تصميــم تلفيقي ها وزارت نيرو مكلف اســت 
متوســط بهاي انرژي برق تحويلي به صنايع فوالدي، 
آلومينيوم، مس، فلــزات اساســي و كاني هاي فلزي، 
واحدهاي پااليشگاهي و پتروشيمي را با احتساب بهاي 
انتقال انــرژي برق تا محل تحويل بــه مصرف كننده، 
بر مبناي نرخ خريد انرژي بــرق از نيروگاه هاي داراي 
قرارداد تبديل انرژي محاسبه و دريافت كند. همچنين، 
نرخ سوخت واحدهاي پااليشگاهي، پتروشيمي، فوالدي 
و ســاير واحدهاي توليد فلزات و كاني هاي فلزي برابر 
50درصد، واحدهاي ســيماني برابر 15درصد و و ساير 
صنايع به غير از نيروگاه برابر 10درصد نرخ متوســط 
خوراك گاز تحويلي به شركت هاي پتروشيمي تعيين 
شده است. آيا فضاي شكننده بورس تحمل اين ضربه 

تازه را خواهد داشت؟

حاتم بخشي از بيت المال
بودجه تنها سند مالي يكســاله دولت نيست بلكه سند 
دخل و خرج بيت المال اســت و حاتم بخشــي با ايجاد 
امتيازات ويژه از حساب بيت المال دردسرساز خواهد بود. 
الزام خودروسازان، كه عمدتا خصوصي هستند، به فروش 
خودروي ارزان قيمت به افراد خــاص، توزيع 2ميليون 
تن قير رايگان، معافيــت مالياتي قضات و الزام دولت به 
استخدام هاي اجباري، تنها بر بار مالي دولت مي افزايد 
و ابهام در تامين منابع مالي اين تصميم ها به كســري 
بودجه بيشتر و تورم باالتر منجر خواهد شد. عالوه بر اين 
نمايندگان همچنان به توزيع رانتي تسهيالت بانكي در 
قالب وام هاي تكليفي اصرار دارند كه نتيجه آن كسري 
تراز بانك ها و افزايش بدهي آنها به بانك مركزي و ايجاد 
تورم جديد از جيب مردم خواهد بــود. از ديگر اتفاقات 
كم سابقه كه نظم بودجه ايران را بر هم مي زند، رونمايي 
كميســيون تلفيق از بودجه غيرنقــدي در قالب تهاتر 
بدهي هاي دولت به پيمانكاران و شهرداري هاســت كه 
دخل و خرج كشور را غيرشفاف و آلوده به فساد مي كند. 
اين شيوه از حســابداري من درآوردي پيش تر در طول 
دهه هاي80 و 90 در شهرداري تهران ابداع شد كه انتقاد 
گسترده حسابرسان و نهادهاي حسابرسي را هم به دنبال 
داشت. حال بايد ديد تعميم اين روش نادرست به بودجه 

دولت چه آثار و تبعاتي خواهد داشت.

تزريق رانت و تورم در بودجه
كميسيون تلفيق رقم كسري بودجه را به 477هزار ميليارد تومان افزايش داد

همشهری جهت گيری بودجه 1400 مصوب كميسيون تلفيق مجلس را  تحليل می كند

بازگشت ثبات نسبي به بازار ارز، انتظار براي توقف روند افزايشي قيمت 
كاال و خدمات و آغــاز دوره تخليه حباب قيمتــي در اقتصاد ايران را 
پررنگ تر كرده؛ اما رفتار بازار مسكن برخالف ديگر بازارها با روند بازار ارز 
متناسب نشده است. رئيس اتحاديه مشاوران امالك تهران، تداوم ثبات 
در بازار ارز را زمينه ساز افت قيمت مسكن مي داند اما برخي كارشناسان 
معتقدند در كنار اين عامل، رفتار مالي دولت و شيوه تزريق درآمدهاي 
نفتي به اقتصاد نيز بر روند قيمت مســكن اثرگذار است و مي تواند از 

مسير دامن زدن به رشد تورم، بازار مسكن را نيز ملتهب كند.
به گزارش همشهري، بازار مسكن در شــرايطي كه بازارهاي موازي 
دوره هاي پرشتاب اصالحي را آغاز كرده اند، همچنان در مقابل تخليه 
حباب قيمتي مقاومت مي كند و حتي براساس آمارهاي رسمي، تمايل 
افزايش قيمت نيز در معامالت آن وجود دارد؛ اين در حالي اســت كه 
تغييرات قيمت مسكن به عنوان يك كاالي سرمايه اي، جداي از اثراتي 
كه مبحث عرضه و تقاضا و همچنين هزينه توليــد مي پذيرد، رابطه 
مســتقيمي نيز با نرخ ارز و تورم انتظاري دارد و اين دو عامل الاقل در 

شرايط فعلي شرايط متشنجي را تجربه نمي كنند.

آخرين وضعيت بازار امالك
رئيس اتحاديه مشــاوران امالك تهران مي گويد: در 10ماهه امسال 
تعداد 94هزارو780 قــرارداد خريدوفروش ملــك در تهران به امضا 
رســيده كه از افزايش 20درصدي نسبت به ســال گذشته حكايت 
دارد. همچنين در اين دوره 10ماهه، 167هــزارو248 قرارداد اجاره 

به ثبت رسيده كه 21درصد 
بيشتر از مدت مشابه در سال 
قبل اســت. مصطفي قلي 
خســروي درمورد تحوالت 
بازار امالك در ماه گذشــته 
به ايرنا مي گويد: در دي ماه 
امسال 4هزارو427قرارداد 
خريدوفــروش ملــك در 
تهران به امضا رســيده كه 
41درصــد بيــش از آذر و 
68درصد كمتــر از دي ماه 
پارسال است. همچنين در 
اين ماه 15هزارو398قرارداد 
اجاره در پايتخــت منعقد 
شده كه نســبت به ماه قبل 
33درصد و نســبت به ماه 
مشابه سال قبل 22درصد 
افزايش نشــان مي دهد. او 
با اشــاره به اينكه معامالت 
بازار امالك كشور در دي ماه 
همگام با بــازار تهران بوده، 
مي افزايــد: در اين ماه جمعا 
د  ردا 171قــرا رو 41هزا
خريدوفروش ملك به امضا 

رسيده كه نســبت به ماه قبل 22درصد افزايش و نسبت به دي ماه98 
حدود 30درصد كاهش نشان مي دهد. به گفته خسروي، در دي امسال 
88هزارو462قرارداد اجاره در كل كشور منعقد شده كه نسبت به ماه 

قبل 48درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 88درصد بيشتر است.

شرط ثبات قيمت در بازار مسكن
رئيس اتحاديه مشاوران امالك تهران در تشريح وضعيت كنوني بازار 
مسكن مي گويد: بازار مسكن خوشبختانه به وضعيت باثباتي ازنظر 
قيمت ها رسيده و اگر از ناحيه اقتصاد كالن و نرخ ارز، شوكي به اين 
بازار وارد نشود و فضاي مجازي و آگهي هاي اينترنتي هم تنشي در 
بازار ايجــاد نكنند، انتظار داريم كه آرامش بر بازار تا 3ســال آينده 
حاكم باشد. او تنها نگراني فعلي براي بازار مسكن را بازگشت قيمت 
به آگهي هاي مجــازي مي داند و مي افزايد: اگــر مجددا آگهي هاي 
تقلبي در سايت ها افزايش پيدا كند دوباره نرخ هاي كذايي موجب 
تنش در بازار مسكن خواهد شد. البته در كنار اثرگذاري نرخ ارز بر 
قيمت مسكن در اقتصاد ايران، دورنماي تورمي اقتصاد در سايه رفتار 
مالي دولت نيز مسئله اي است كه ازنظر كارشناسان بر معادالت بازار 
مسكن اثرگذار است. بيت اهلل ســتاريان، كارشناس اقتصاد مسكن 
معتقد است: چنانچه تحوالت سياسي نظير برجام، دسترسي دولت 
به درآمدهاي نفتي را مهيا كند و اين درآمدها مانند دوره هاي قبل 
صرف جبران كاســتي ها و ســركوب نرخ ارز در اقتصاد ايران شود، 
دوباره رشد تورم انتظاري به افزايش تقاضا براي كاالهاي سرمايه اي 
منجر خواهد شد و بازار مســكن نيز دير يا زود دوره تورمي ديگري 

را آغاز خواهد كرد.

خبر: شوراي هماهنگي بانك ها و حجت اهلل 
صيدي، مديرعامل بانك صادرات ايران در 
موضع گيري جداگانه بــه رفع ابهام درباره 
انسداد حساب هاي بانكي شهروندان افغان 
نزد بانك هــاي ايراني پرداختنــد و تأكيد 
كردند: با توجه به لزوم شــفافيت عمليات 
مالي و تراكنش هاي بانكي و رعايت قوانين 
و مقررات مبارزه با پولشويي، بانك مركزي 
از مدت ها پيــش، اخذ اطالعــات هويتي 
كامل و صحيح براي مشــتريان و صاحبان 
حســاب ها و كارت هاي بانكــي را الزامي 
كرده است. در اطالعيه شوراي هماهنگي 
بانك ها در ارتباط بــا ضرورت احراز هويت 
اطالعات هويتي افراد و اخذ كد شــهاب يا 
همان شناســه هويت الكترونيك بانك ها 
آمده است: از ابتداي ســال جاري، اقدام  و 
پيگيري هاي مؤثر و متعددي توسط بانك 
مركزي و شوراي هماهنگي بانك ها به عمل 
آمد تا شهروندان غيرايراني فاقد كد شهاب 
بتوانند اطالعات هويتي خود را تكميل و كد 
شــهاب را دريافت كنند. مديرعامل بانك 
صادرات هم در پي افزايش اعتراضات برخي 
از مهاجرين افغانســتاني به قطع خدمات 
كارت هاي بانكي، گفت: درپي يافتن راه حل 

جايگزين هستيم تا مشكل حل شود.
صيدي تأكيد كرد: تالش مي كنيم تا قوانين 
و مقررات مبارزه با پولشــويي و همچنين 
تحقق شــفافيت رعايت شــود كه البته به 
تشــخيص و تصميم وزارت كشور و بخش 
اتباع خارجي بســتگي دارد. او توضيح داد: 
از آنجا كه برخي شهروندان خارجي داراي 
حساب نزد بانك صادرات، شماره همراه و 
آدرس را تغيير داده، ولي بــه بانك  اطالع 
نداده اند، بانك هم به شــماره قبلي پيامك 
داده و به نشــاني قبلي آنها اخطار فرستاده 
اســت و هم اكنون داخل شــعبه همچنان 
خدمات ارائه مي شــود و افراد مذكور، فعال 
فقط نمي توانند با كارت، كاري انجام دهند 

و ساير اقدامات ميسر است.

نقد: شــفافيت در بانك هاي ايــران يك 
ضرورت اســت و اطالع رســاني شفاف به 
مشــتريان بانك ها حق آنهاست حتي اگر 
مشــتريان بانك ها ايراني نباشند. آنچه در 
روزهاي اخير رخ داده بيش از آنكه ناشــي 
از تالش برخي رسانه ها باشــد، برخاسته 
از كوتاهي شــبكه بانكــي در آگاهي دادن 
به شــهروندان افغان است و اكتفا كردن به 
ارسال پيامك نشان مي دهد كه هنوز جريان 
اطالع رساني در شبكه بانكي كشور اختالل 
دارد. چــه اينكه روابط عمومــي بانك ها و 
مديرعامــل بانك ها مي توانســتند وظيفه 
خود را به ارســال پيامك محــدود نكنند 
 و از ســاير ابزارهاي ارتباطي بهــره ببرند 
تــا در برابر يــك اتفاق قابــل پيش بيني، 

غافلگير نشوند. 
كار يك روابــط عمومي پويــا و فعال تنها 
اين نيســت كه تبليغات كنــد و تنديس 
بهترين هاي روابــط عمومي را بگيرد، بلكه 
هنر روابط عمومي اين اســت كــه اثرات 
تصميم احتمالــي را پيش بيني و براي رفع 
دردسرهاي آن تدبير خاص و شفاف اتخاذ 
كند. بي جهت مقصر را رســانه ها ندانيم و 
خطاي خود را با پيام خطا كتمان نكنيم و 
بپذيريم كه اشــتباه روابط عمومي بانك ها 
باعث دردســر شــهروندان خارجي داراي 
حســاب بانكي نزد بانك هاي ايران شــده 

است. از اين اشتباه درس بگيريد.

در آســتانه ســال جديد، بازار 
خرده فروشــي در حال بازيابي 
رونق و اميد از دســت رفته است 
و وضعيت مســاعدتري را تجربه 
مي كند. آنگونه كه اطالعات مربوط به شــامخ بخش 
خرده فروشــي در آذرماه نشــان مي دهد، در اين ماه 
انتظارات فعاالن بازار براي بهبود فعاليت در دي ماه را 
44.66درصد افزايش داده اند و به همين ترتيب انتظار 
مي رود در بهمن  و اسفند نيز وضعيت اين بخش بهتر 

شود.
به گزارش همشهري، شاخص مديران خريد )PMI( كه 
در ايران با عنوان شامخ منتشر مي شود، شاخصي است 
پيش نگر كه براساس پاسخ فعاالن اقتصادي به سؤاالتي 
مشــخص و كليدي، دورنماي فعاليت هاي اقتصادي 
در ماه آينده را برآورد مي كند. گزارش شاخص مديران 
خريد )PMI( بخش خرده فروشــي، هرماه از ســوي 
معاونت اقتصادي و برنامه ريزي اتاق اصناف ايران منتشر 
مي شود و در آذرماه، از بهبود 36.23درصدي وضعيت 
اين شاخص به همراه رشد استخدام نيروي كار، كاهش 
قيمت مواداوليه و افزايش فروش كاال و خدمات نهايي 

حكايت دارد.

خيز خروج از ركود
معيار سنجش شاخص مديران خريد )PMI( موسوم 
به شــامخ، رقمي بين صفر تا 100 اســت كه عدد50 

به معناي تغيير نكردن وضعيت و اعداد كمتر و بيشتر 
از 50 به معناي ركود يا رونق تفســير مي شود. در اين 
فرايند، جداي از اينكه رقم شامخ در چه محدوده اي قرار 
داشته باشد، جهت حركت و تغيير آن نيز به منزله بهتر 
يا بدتر شدن اوضاع خواهد بود. در آذرماه امسال، شامخ 
بخش خرده فروشي اقتصادي ايران از 35.71واحد )در 
آبان( به 45.12واحد رسيده اســت. گرچه همچنان 
شامخ بخش خرده فروشي در محدوده كمتر از 50واحد 
قرار دارد و در ركود به ســر مي برد اما رشد قابل توجه 
36.23درصدي اين شاخص در آذرماه نشان مي دهد 
كه فعاليت هاي اين حوزه با شرايطي بهتر و دورنمايي 
روشن تر مواجه شده اند. اين تغيير را مي توان ناشي از 
بازيابي اميد فعاليت هاي خرده فروشي در آستانه سال 
جديد و در ســايه بهبود وضعيت نــرخ ارز و دورنماي 
اقتصاد سياسي دانست كه به منزله خيز اين بخش براي 
خروج از ركود خواهد بود. البته ناگفته نماند كه كاهش 
قدرت خريد متقاضي عام در اقتصاد ايران، چالشــي 
جدي براي بازگشــت بازارهاي كاال و خدمات به دوره 
رونق است اما با وجود اين چالش، بهبود نسبي اوضاع 
مي تواند وضعيت بخش خرده فروشي را به اندازه اي كه 

قادر به حفظ بقا باشد، ارتقا دهد.

احياي اشتغال اصناف
از ابتداي سال جاري تاكنون، به واسطه همه گيري كرونا 
و اجراي محدوديت هاي فاصله گذاري اجتماعي، نرخ 

مشــاركت اقتصادي در ايران كاهش يافته و مجموعا 
در 2فصل بهار و تابســتان، بيش از 2.5ميليون نفر را 
وادار به ترك بازار كار كرده است. در اين شرايط گرچه 
نرخ بيكاري تك رقمي شــده و به 9.4درصد رسيده؛ 
اما همزمان تعداد شــاغالن نيز به دليل همين كاهش 
نرخ مشاركت اقتصادي كاهش يافته است. بررسي ها 
نشان مي دهد بخش عمده نيروي كار خارج شده از بازار 
به بخش خدمات و اصناف اختصاص داشــته اما حاال، 
آنگونه كه شامخ بخش خرده فروشي نشان مي دهد روند 
بازگشــت نيروي كار به حوزه خرده فروشي، خدمات 
و اصناف آغاز شــده و در آذرماه، ميزان اســتخدام و 
به كارگيري نيروي كار در اين حوزه 59.36درصد نسبت 
به آبان افزايش پيدا كرده است. همزمان در اين ماه ميزان 
ســفارش هاي جديد مشــتريان حوزه خرده فروشي 
با رشد 53.67درصد مواجه شده اســت. البته آمارها 
حاكي از اين اســت كه حتي با اين ميزان افزايش در 
ســفارش هاي جديد، همچنان بخش خرده فروشــي 
با دوران رونق فاصله قابل توجهــي دارد. در اين ميان 
كاهش 11.09درصدي شاخص قيمت خريد مواداوليه 
و لوازم موردنياز توليد در بخش خرده فروشي، بخشي 
از هزينه تحميلي تورم به اين حوزه را جبران كرده؛ اما 
هنوز نتوانسته است قيمت فروش محصوالت و خدمات 
توليدي اين حوزه را تحت تأثير قــرار دهد. به عقيده 
كارشناســان، آثار كاهش نرخ ارز و افت هزينه توليد، 
يك ماه تا 45روز ديرتر در بازار منعكس مي شــود و بر 
همين اساس مي توان انتظار داشــت درصورت تداوم 
وضعيت موجود، شــاخص قيمت فــروش در گزارش 

شامخ دي ماه وارد روند نزولي شود.

   كوچ به بازار اجاره
رئيس اتحاديه مشاوران امالك تهران 
مي گويد: باوجود تشديد ركود معامالت 
خريدوفروش مسكن در سال جاري، 
قراردادهاي بازار اجاره روند صعودي 
داشته كه نشانگر كوچ تقاضاي بالقوه 
خريد مسكن به سمت بازار اجاره است. 
خسروي مي افزايد: از ابتداي فروردين 
تا ۳۰دي امســال، ۹۶4هــزارو۵۷ 
اجاره نامه در كل كشور منعقد شده كه 
از افزايش ۹2درصدي نسبت به مدت 
مشابه سال قبل حكايت دارد و به اين 
معناست كه تقاضاي بالقوه  موجود در 
بازار مسكن به واسطه ناتواني خريد، 
وارد بازار اجاره شده است. به گزارش 
همشهري، در كنار اثرگذاري ناتواني 
متقاضيان مصرفي از خريد مســكن 
موردنياز و هدايت آنها به بازار اجاره، 
اجراي قانون ماليات بر خانه هاي خالي و 
همچنين پرداخت وام وديعه مسكن به 
مستأجران واجد شرايط نيز از داليلي 
بوده اســت كه به استقبال موجران و 
مستأجران ازعقد قرارداد اجاره رسمي 
و تمديد قراردادهاي اجاره قبلي منجر 
شــده و آمارهاي اين حوزه را تغيير 

داده است.

بودجه

   گزارش مهم بانك مركزي
آن طور كه منابع موثق در دولت به همشــهري گفته اند رئيس كل بانك مركزي پس از اطالع از تصميم مجلس براي تغيير 
نرخ ارز در بودجه در كميسيون تلفيق، گزارشي كارشناســي درباره اثرات تورمي و تخريبي آن بر اقتصاد ايران را آماده و 
براي رئيس جمهوري ارسال مي كند. در اين گزارش به صراحت از احتمال افزايش ۵۰ تا ۶۰درصدي قيمت كاالهاي اساسي با 
تغيير نرخ ارز در بودجه اشاره و تأكيد شده بيشترين فشار ناشي از اين تورم، به دهك هاي فقير درآمدي وارد مي شود. اين 
گزارش كه از طريق مقام هاي عالي نظام اكنون در اختيار مجلس قرار گرفته، مي تواند تأثيرگذار باشد؛ زيرا هشداري جدي به 
نمايندگان مي دهد و خطرات افزايش نرخ ارز در بودجه را به طور شفاف يادآوري مي كند. به باور كارشناسان برنامه نويسي، 
هرچند حذف دالر 42۰۰توماني به يكي از مطالبات جدي در اقتصاد ايران تبديل شده، اما رويكرد مجلس در نحوه اصالح اين 

نرخ ترديدهاي بسياري ايجاد كرده است، زيرا ممكن است نگراني هاي معيشتي را بيش از گذشته تشديد كند.

 فرار از شفافيت، اعطاي معافيت هاي مالياتي و 
غيرمالياتي به گروه هــاي خاص، توزيع رانت از 
طريق طرح هاي تكليفي در حوزه انرژي، توزيع 
3200ميليارد تومــان رانت تحت عنوان يارانه 
فرهنگي بين نهادهاي خاص، كاهش ارزش پول 
ملي با تغيير نرخ تسعير ارز، افزايش رقم كسري 
بودجه به 477هــزار ميلياردتومان و تورم زايي 
ازجمله نــكات مهــم در بودجه نهايي شــده 

دركميسيون تلفيق مجلس است

بازگشت اميد به بازار خرده فروشي
صنعت
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عبور قيمت هر كيلوگرم  بازار
جو از مرز 5هزار تومان و 
گراني علوفه، ازجمله كاه 
و يونجه، زمينه افزايش 
دوباره قيمت گوشت قرمز گوسفندي و گوساله 
در خرده فروشــي هاي مناطق مختلف شــهر 

تهران را فراهم آورد.
به گزارش همشــهري، با فراررســيدن فصل 
سرد سال، مشــكالت تامين و افزايش قيمت 
نهاده هاي دامي موجب كاهش عرضه دام زنده، 
افزايش قيمت و عرضه چندنرخي انواع گوشت 
قرمز شده است. تازه ترين آمارهاي رسمي هم 
از سير نزولي سرانه مصرف اين ماده پروتئيني 
به دليل كاهش قدرت خريد خانوارها به خصوص 
اقشــار كم درآمد حكايت دارد. قيمت گوشت 
قرمز كه در فصل تابستان با تنگ تر شدن حلقه 
قاچاق دام زنده، افزايــش پرواربندي و دپوي 
دام سبك و سنگين سير نزولي به خود گرفته 
بود اين روزها به دليل افزايش قيمت نهاده ها و 
كاهش عرضه دام به بازار، بار ديگر افزايش يافته 
است. اگرچه مســئوالن اتحاديه هاي صنفي و 
توليد كنندگان روايت هــاي مختلفي از علت 
و ميزان افزايش قيمت گوشــت قرمز دارند اما 
بررسي قيمت خرده فروشي انواع گوشت گوساله 
و گوسفندي در فروشگاه هاي سطح شهر تهران 
بيانگر افزايش فاصله قيمت و عرضه چندنرخي 
اين فرآورده در نقاط مختلف پايتخت است البته 
اختالف قيمت در شهرهاي كوچك به مراتب 

كمتر از كالنشهر هاست.

گرم تر شدن بازار عرضه چندنرخي گوشت
گــزارش ميدانــي خبرنگاران همشــهري از 
خرده فروشي هاي سطح شــهر تهران حاكي 
از افزايش 15درصدي قيمت ها، گرم تر شدن 
بازار عرضه چندنرخي و افزايش فاصله قيمتي 
اين فرآورده در مناطق مختلف است. به عنوان 
مثال قيمت هر كيلوگرم گوشــت قرمز شقه 
گوســفندي در منطقه تهرانسر تهران از 110 
تا 115هزار، ران گوسفندي 135 تا 138هزار، 
سردســت گوســفندي 110 تــا 115هزار و 
چرخكرده مخلــوط 120 تا 122هــزار و هر 
كيلوگرم گوشــت ران گوســاله به نرخ 120 
تا 123 و مخلوط گوســاله 102 تا 105هزار 

تومان به مشــتريان عرضه مي شود. در مقابل 
هر كيلوگرم گوشت شقه گوسفندي در شهرك 
آپادانا واقع در غرب تهــران، به نرخ 125هزار، 
ران گوســفندي 155هزار، سردست با دنده 
128هزار، سردســت بدون دنــده 135هزار، 
چرخكرده كم چرب به قيمــت 125هزار، ران 
گوساله 133هزار و مخلوط گوساله 112هزار 
تومان به مشــتريان عرضه مي شود. همچنين 
قيمت هر كيلوگرم گوشــت شقه گوسفندي 
در ميادين ميوه و تره بــار از 108 تا 110هزار، 
و گوشت مخلوط گوساله از 110 تا 112هزار 

تومان در نوسان است.

افزايش قيمت گوشت براي توجيه واردات
با وجود آنكه شــواهد از افزايش نســبي نرخ 
گوشت در سطح خرده فروشي ها حكايت دارد، 
رئيس مجمع ملي صادركنندگان دام، رشــد 
دوباره قيمت  گوشــت گوســفند و گوساله را 
واقعي نمي داند. منصور پوريان با تأكيد بر اينكه 
افزايش قيمت گوشــت قابل پذيرش نيست، 
گفت: عده اي درحال بر هــم زدن آرامش بازار 
براي اهداف خاص مانند فراهم كردن بســتر 
واردات گوشت هســتند. پوريان با بيان اينكه 
افزايش قاچاق دام زنده نمي تواند دليل گراني 
گوشت قرمز باشد، گفت: با توجه به كاهش نرخ 
دالر و اعمال كنترل هاي شديد در مرزباني ها، 
قاچاق دام حتي اگر وجود داشته باشد نيز بسيار 
محدود است. او با اشاره به وضعيت توليد گوشت 
قرمز و انباشت دام، گفت: عمده دامداران ناله 
مي كنند كه دام روي دستشــان مانده و همه 
مي گويند كه بازار اشباع شده است. او با اشاره 
به كاهش مصرف گوشت قرمز، افزود: به دليل 
شــيوع كرونا و كاهش قــدرت خريد، مصرف 
گوشــت قرمز 40درصد كاهش يافته اســت. 
پوريان افزود: در چنين شــرايطي پيش بيني 
كاهش قيمت ها را داشتيم اما در كمال ناباوري 
قيمت ها به شدت افزايش يافته است. او تأكيد 
كــرد: افزايش قيمت گوشــت در حالي اتفاق 
افتاده كه در هميــن چند ماه اخير 50هزار تن 
گوشت گوســفند و گوساله در كشــور توليد 
شده و با توجه به شــرايط توليد و بازار داخل 
و همچنيــن ممنوع بودن صــادرات، افزايش 
قيمت غيرمنطقي و غيرقابل پذيرش اســت. 

او همچنين از قيمت گذاري 120هزار توماني 
هر كيلوگرم گوشت گوساله وارداتي انتقاد كرد 
و افزود: اين اقدام نيز در افزايش نرخ گوشــت 
بي تأثير نبوده و مشــخص نيســت چرا ستاد 

تنظيم بازار چنين كاري كرده است.

گوشت گوسفندي در مسير گراني 
اما در مقابل رئيس اتحاديه گوشت گوسفندي با 
تأييد افزايش 10هزار توماني قيمت هر كيلوگرم 
گوشت گوسفندي گفت: به نظر مي رسد بازار 
گوشت قرمز در مسير افزايش قيمت قرار گرفته 
اســت. علي اصغر ملكي قيمت هــر كيلوگرم 
گوشت الشه )شقه(گوسفندي در مراكز عرضه 
را 115هزار تومان اعالم كرد و افزود: تا 2هفته 
قبل متوسط قيمت فروش هر كيلوگرم گوشت 
گوسفندي به مراكز عرضه 105هزار تومان بود.

او توضيح داد: قيمت هر كيلوگرم گوشت شقه 
گوســفندي بدون دنبه بــراي مصرف كننده 
10درصد بيشــتر از قيمت مراكز عرضه است. 
او اعالم كرد: كاهش عرضــه و افزايش قيمت 
نهاده هاي دامي، به خصوص جو، از داليل عمده 
افزايش ناگهاني قيمت گوشــت گوســفندي 
بوده است. ملكي با اشــاره به اينكه با نزديك 
شدن به روزهاي پاياني ســال دامداران براي 
بهره مندي از بازار گرم نوروز ميزان عرضه خود را 
كاهش مي دهند، گفت: با افزايش توليد و گراني 
نهاده انتظار اين است كه افزايش عرضه داشته 
باشيم، اما دامداران اميدوارند در ايام نوروز بازار 
بد ماه هاي اخير را جبران كنند. هرســال نيز 
دامداران در ماه هاي پاياني ســال بازار دام را با 
كاهش عرضه گرم مي كنند تا درآمد بيشتري 

در اين ايام داشته باشند.

واردات برنج از ابتداي امسال  صادرات، واردات
با افت و خيزهــاي زيادي 
مواجه بوده كه نخستين و 
مهم تريــن آن، مثل ديگر 
كاالهاي وارداتي، تغيير نرخ ارز پايه واردات بود. ارز 
دولتي واردات برنج از ابتداي امســال به نيمايي 
تبديل شد و با توجه به افزايش مداوم نرخ ارز آزاد 
و نيمايي، هزينه واردات برنج از هند و پاكستان كه 
مقاصد خريد هميشگي برنج خارجي بودند، چند 
برابر شــد. اختالفات ميان واردكنندگان برنج با 
بانك مركزي بر سر توزيع 80هزار تن برنج وارداتي 
در بازار با نرخ دولتي و استنكاف بانك مركزي از 
پرداخت ارز دولتــي به واردكننــدگان به رغم 
قول هاي اوليه، مزيد بر علت شد و انگيزه واردات را 
بيش از پيش كاهش داد تا امسال واردات برنج به 
نصف ميــزان هرســال برســد. يك ميليون تا 
يك ميليون و200هزار تن، از مجموع 3ميليون تن 
تقاضاي بازار برنج كشور، هرسال با واردات تامين 
مي شود، اما امسال، آخرين رقمي كه براي حجم 
واردات اعالم شده 770هزار تن بوده است. مجموع 
اين عوامل قيمت برنج خارجي را در بازار باال برد؛ 
به طوري كه براســاس گزارش مركز آمار، قيمت 
برنج وارداتي از دي ماه سال98 تا دي ماه امسال 
148برابر شده است. ميزان مصرف برنج خارجي 
در سال هاي اخير به دليل قيمت پايين آن نسبت 
به برنج ايراني افزايش بسياري يافته است و بيش 
از نيمي از دهك هاي درآمدي، جامعه هدف برنج 

وارداتي هستند.

بازار به دنبال برنج ارزان
تابستان امســال قيمت برنج خارجي در بازار به 
20هزار تومان رســيد و پاييز تا 25هزار تومان 
هم باال رفت. افزايش هزينه واردات و گراني برنج 
خارجي در بازار در حالي بود كه ارزان ترين برنج 
توليد داخل در بازار هم قيمتــي باالي 30هزار 
تومان داشت. دســت كم 6دهك درآمدي كه تا 
پارسال قدرت خريد برنج ايراني نداشتند امسال 
با گرانــي وارداتي ها براي خريــد برنج هندي و 
پاكستاني هم به مشــكل برخوردند. در چنين 
شــرايطي واردكنندگان با توجه به نياز بازار به 
واردات برنج، تغيير كشــورهاي مبــدأ خريد را 

به عنوان راه حل به دولت ارائه كردند. به اعتقاد آنها 
برنج تايلندي يا آرژانتيني مي توانست جايگزين 
مناســب و ارزان تري براي برنج گــران هندي و 
پاكستاني باشد و قيمت برنج را در بازار داخلي به 

زير 20هزار تومان برساند.

مشكالت خريد از آمريكاي جنوبي
آبان ماه امســال خريد برنج از تايلنــد يا يكي از 
كشــورهاي آمريكاي جنوبي به عنــوان راهكار 
كاهش قيمت در بازار برنج مطرح شد، اما با وجود 
برگزاري جلسات متعدد در اين زمينه در وزارت 
صنعت، معدن و تجارت خروجي اين جلســات 
چيزي نبود كه به آغاز واردات منجر شود. يكي از 
اختالفات موجود در اين زمينه جدول استاندارد 
فيزيكي برنج هاي وارداتي اســت كه از يك سال 
پيش مي بايست مورد بازبيني قرار مي گرفت، اما 
اين اتفاق نيفتاد. حتي سال گذشته به دليل نياز 
بازار به واردات، تنها به تعليق اين استاندارها اكتفا 
شد. به گفته دبير انجمن واردكنندگان برنج امسال 
نيز با وجود پيگيري هاي انجمن از استاندارد، اين 
بازبيني انجام نشــد و حتي 2 ماه بعد از دســتور 
مستقيم رئيس جمهوري براي رفع موانع واردات 
اين مشكل همچنان مانع بزرگي بر سر راه ارزان 

شدن برنج در بازار بود.

كاهش مصرف برنج
كمتر از يك ماه پيش، مسيح كشاورز، دبير انجمن 
واردكنندگان برنج در گفت وگو با همشــهري از 
تغيير شرايط خريد و كاهش مصرف برنج گفت و 
اين كاهش مصرف را عاملي براي در اولويت قرار 
نگرفتن واردات و حل مشكل گراني در بازار برنج 
دانست؛ چيزي كه بالفاصله با آمارهاي مركز آمار 
تأييد شد. كشاورز گفت: اگر در سال97 واردات 
برنج به نصف مي رســيد، مطمئنا شاهد كمبود 
شديد در بازار و صف هاي طوالني بوديم، اما االن 
كاهش قدرت خريد، تقاضا را در بازار برنج به شدت 
كاهش داده و باعث شده موقتا كمبودي احساس 
نشــود. او همچنين از عملكرد ستاد تنظيم بازار 
انتقاد كرد و افزود: اين ستاد به جاي برنامه ريزي 
براساس پيش بيني شرايط واقعي كشور، با توجه 
به شرايط روز تصميم مي گيرد و از آنجا كه كاهش 

تقاضاي برنج باعث شــده بحراني در اين زمينه 
مشاهده نشــود دولت و مشــخصا اين ستاد هم 
عجله اي براي رفع مشكل واردات ندارد. حاال اما 
به نظر مي رسد با نزديك شدن به ايام پاياني سال و 
پيش بيني افزايش تقاضا، صداي ستاد تنظيم بازار 

هم درآمده است.

ادامه تعليق استانداردهاي فيزيكي 
ستاد تنظيم بازار كه 2 ماه پيش درخواست تداوم 
تعويق استاندارد127 را داشت، حاال مقرر كرده 
محموله هاي ثبت سفارش شــده در حال حمل 
و موجود در بندرها و گمرك ها براساس شرايط 
دوره تعليق اســتاندارد127 نوع برنج در بخش 
مشــخصات فيزيكي )ظاهري( ترخيص  شــود. 
اجراي استاندارد127 برنج در بخش مشخصات 
فيزيكي به اين معني اســت كه واردكنندگان به 
اعالم درجه بندي برنج وارداتي )از نظر ظاهري( 
ملزم نيستند، اما استانداردهاي كيفي و بهداشتي 
اين محصول تغييري نكرده و همچون قبل كنترل 
مي شــود. حاال عباس قبادي، دبير ستاد تنظيم 
بازار طي نامه اي به رئيس سازمان ملي استاندارد، 
اصالح نشــدن اســتاندارد127 برنج را به توقف 
ترخيص كاال و افزايش قيمت در بازار منجر دانسته 
و اعالم كرده؛ براساس مصوبات اخير ستاد تنظيم 
بازار و تســهيل و تســريع در واردات برنج، مقرر 
شده محموله هاي ثبت ســفارش شده در حال 
حمل و موجود در بندرها و گمرك ها براســاس 
شــرايط دوره تعليق اســتاندارد فوق ترخيص 
و مشــمول ضوابط فعلي نشــود. گفته مي شود 
تا زماني كه ســازمان ملي اســتاندارد نسبت به 
تجديدنظر در استاندارد127 اقدام نكرده، بند فوق 
به قوت خود باقي خواهد بود. به نظر مي رسد با حل 
آخرين مشكل بر سر راه واردات برنج مي توان به 

آغاز كاهش قيمت در اين بازار اميدوار بود.

صداي ستاد تنظيم بازار هم درآمدافزايش نرخ علوفه و نهاده هاي دامي قيمت گوشت قرمز گوسفندي و گوساله را 10 تا 25هزار تومان افزايش داد

آغاز دوباره واردات برنجگراني علوفه قيمت گوشت را  افزايش داد
 آخرين مانع بر سر راه واردات برنج با دخالت ستاد تنظيم بازار برداشته 

شد؛ واردات برنج ارزان از مقاصد خريد جديد آغاز مي شود
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افقي:
1- دكوراســيون- نمايش 

بي كالم
2- مدافع مــوكل- رماني 
از پاتريك وايت، نويســنده 
نوبل بــرده اســتراليايي- 

بي نيازي
3- سخت سر امروزي- گلي 

آپارتماني
4- رودي در ايتاليــا- طب 

سنتي چيني- قديمي
5- غربال- زاويه 90درجه- 

فاني
6- كاله مردانــه قديمي- 
نوشــته حاشيه ســند- از 
كوه هــاي هزار مســجد در 

قوچان سرچشمه مي گيرد
7- واگرا- مادر- تعجب زنانه

8- مأمور تشريفات صفوي- 
مشهور

9- اثر چربــي- به دنبال هم 
قــرار گرفتن- مــاده اي كه 
از سوزاندن شــكر به دست 

مي آيد
10- نوعي اتوبوس مسافربري- 

آواي حزين- دعوت شده
11- بصيــرت- ترنج- دور 

دندان ها را مي پوشاند
12- داستاني نوشته صادق 
هدايــت- داراي گنجايش 

كافي- قامت

13- پاورقي- آسمان
14- يك حرف و سه حرف- 
كشف ماري كوري- فني در 

كشتي
15- پهنــه آبــي در غــرب 
عربستان- سفره نوروزي ايرانيان

  
عمودي:

1- غذاي معروف تركمنستان- 
پارلمــان- يكســـــو كننده 

الكترونيكي
2- عــدد اول- درياچــه 
كالردشت- كشور نيشكر- 

مخفف اگر
3- صومعــه- ذرات ريــز 
تشــكيل دهنده ســنگ- 

جلو رفتن
4- شيره چغندر- نويسنده 

روسي رمان دكتر ژيواگو
5- امــوال و دارايي هايــي 
كــه وقف مي شــود- نوعي 

هواپيماي جنگي
6- دشنام- جاري- تن پوش

7- بافــت شــفاف جلوي 
چشم- برگزيده- بي فايده

8- ســتون بــدن- كبوتر 
دشتي- درمان- آب منجمد

9- طايفــه- داراي مقام و 
منزلت- از ايلخانان مغول

پيلــوت-  مــژده-   -10
همنشين زن

11- نام چشــمه اي در بهشــت- 
مقبره

12- مالح- مهرباني
13- اختالف و تفاوت- كننده كاري- 

بندري در جنوب شرقي فرانسه
14- پــول ژاپن- فريــب- مورد 

اطمينان- چاي خارجي
15- از مصالح ساختماني- تنبل- 
وســيله اي براي شــنيدن صداي 

وسايل صوتي

 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 | 3857
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

245987631
893641572
671325849
452819367
967253184
318476295
589134726
124768953
736592418

متوسط

6      5  1
 9 5 1     7
  8  2   3  
3 7    4    
         
   2    5 4
 4   9  8   
9     7 6 4  
1  3      5286534917

547691823
931872645
758926134
169453278
324718596
675249381
893167452
412385769

ساده

متوسط

637489521
295136487
418725936
371954268
524368179
869271354
746593812
952817643
183642795

سخت

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

ساده

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

   سير نزولي مصرف گوشت در خانوارها
افزايش قيمت و كاهش قدرت خريد مردم به خصوص اقشار كم درآمد موجب تندتر شدن شيب افت مصرف 
گوشت قرمز در سفره خانوارهاي ايراني شده و ميزان مصرف گوشت دام به كمترين ميزان خود در 8سال 
گذشته رسيده است. در واقع اين شرايط موجب تغيير الگو و ميزان مصرف گوشت در خانوارهاي ايراني 
شده است. گزارش مركز آمار ايران از مصرف كاالهاي اساسي در 8سال گذشته از كاهش مصرف اغلب 
اين كاالها حكايت دارد. طبق اين گزارش ســرانه مصرف گوشت دام هم 6كيلوگرم نسبت به سال1390 
كاهش داشته است. به نحوي كه در ابتداي سال1390 مصرف سرانه گوشت دام در ايران 13كيلوگرم بوده 
كه در سال هاي بعد به طور متوسط يك كيلوگرم كاهش پيدا كرده است. در سال1398 اين رقم با رسيدن 
به 8كيلوگرم 38.5درصد كاهش داشته است. پيش بيني ها از سرانه مصرف گوشت نيز بيانگر تداوم روند 
نزولي مصرف اين فرآورده و رسيدن سرانه مصرف هر نفر به 6كيلوگرم در سال1400 است. بر اين اساس در 
8سال گذشته گوشت مرغ و پرندگان به كاالي جايگزين گوشت دام در سفره خانوارها تبديل شده بود اما 
با توجه به افزايش قيمت گوشت مرغ در چند ماه گذشته و باالتر بودن ارزش غذايي گوشت دام نسبت به 

گوشت مرغ، بازار به بن بست رسيده است.
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يادداشت

جهان

سعيد مروتي| بچه سي متري جي در جنوب غربي تهران كه آن اوايل در 
تيم نوجوانان آتش نشاني هم فيكس نبود، خيلي زود چهره شد. عباس 
آقا پناهي، مربي سازنده اي كه متخصص كشف و پرورش دفاع چپ هاي 
پرسپوليس و تيم ملي بود )و مي گفتند مجتبي محرمي را هم او كشف 
كرده است.( استعدادي را در او ديد كه آن اوايل هيچ كدام از همبازيان 
مهرداد ميناوند قادر به مشاهده اش نبودند. بعدها رفقاي مهرداد روايت 
كردند كه اتفاقا پاي چپ او خيلي هم قوي نبود كه وقتي عباس پناهي 
به او گفت اگر مي خواهد فوتباليست موفقي شود بايد ترك تحصيل كند 
و بچسبد به تمرين و فوتبال، چقدر تعجب كردند كه مهرداد به توصيه 
مربي اش عمل كرد. از نوجوانان آتش نشاني تا جوانان پاس و تيم ملي 
جوانان و بعد اميد و پرسپوليس زمان چنان به سرعت سپري شد كه 
باوركردني نبود. مهرداد ميناوند شد نماد پيشرفت و موفقيت بچه هاي 
آتش نشاني كه بقيه هيچ كدام فوتباليست هاي بزرگي نشدند. اغلبشان 
حتي بازيكن باشگاهي در رده بزرگساالن هم نشدند. مهرداد ميناوند اما 
خيلي زود سر از پرسپوليس درآورد و شد دفاع چپ سرخ پوشان. آن هم 
در شرايطي كه رضا شاهرودي سال  ها بود چپ پرسپوليس و تيم ملي 
را قبضه كرده بود. ميناوند عالوه بر استعداد فراوان و پشتكار مثال زدني، 
اقبال بلندي هم داشت. در نخستين فصل حضورش در پرسپوليس 
قاعدتا بايد ذخيره شاهرودي مي شد ولي رضا شاهرودي سر ماجرايي 
)گويا سر بازوبند كاپيتاني( با باشگاه به اختالف خورد و چند هفته اي را 
قهر كرد تا شماره۲۵ جايش را بگيرد و چنان بدرخشد كه در بازگشت 
شاهرودي هم مربي نتواند نيمكت نشينش كند. او را يك خط جلو ببرد 
تا چپ پرسپوليس هر تيمي را در ليگ به آتش بكشد. به همين سرعت 
ميناوند به تيم ملي هم دعوت شــد. اينجا هم اول ذخيره شاهرودي 
بود و در آستانه رفتن تيم ملي به جام ملت هاي آسيا، رضا شاهرودي 
دير به ســر تمرين آمد و اعتراض محمد مايلي كهن را با غرور جواني 
پاسخ داد و خط خورد تا باز هم ميناوند جايش را بگيرد؛ ميناوند كه در 
جام ملت هاي ۹۶ از بهترين هاي تورنمنت بود. بعد از غيبت در بازي اول 
و شكست تلخ مقابل عراق، در بازي بعدي با گل زيبايش به تايلند )و 
شكرگزاري جالبش كه سال ها مكرر پخش شد و در خاطر ماند( جاي 
پايش را در تيم سفت كرد. تيمي كه بعد از ناكامي هاي پي درپي فوتبال 
ملي در جام ملت هاي ۹۲، مقدماتي جام جهانــي آمريكا و بازي هاي 
آسيايي۹۴، با ظهور نسلي طاليي همه ايرانيان را شيفته خودش كرد. 
تيمي كه عربستان را 3 بر صفر شكست داد و كره جنوبي را ۶تايي كرد. 

ميناوند ۲۱ساله يكي از ستاره هاي اين تيم بود. بعد از جام ملت ها و در 
مقدماتي جام جهاني، شاهرودي برگشت و گاهي مثل پرسپوليس هر 
دو با هم در تركيب قرار مي گرفتند. رضا شاهرودي دفاع چپ و مهرداد 
ميناوند هافبك چپ. به مرور اما، ميناوند به روي نيمكت رفت و كمتر 
بازي كرد. تيم ملي با معجزه ملبورن به جام جهاني رفت. درحالي كه 
ميناوند راهي به تركيب ثابت نداشت، در آستانه نخستين بازي تيم ملي 
در جام جهاني، شاهرودي مصدوم شد تا باز هم تاريخ تكرار شود. از بازي 
اول مقابل يوگسالوي، موقعيت درخشان ميناوند را به خاطر داريم كه 
گل نشد و حسرتش با ما ماند. بازيكني كه در ۲3سالگي در هر 3بازي 
تيم ملي در جام جهاني فيكس بود، خيلي زود مشتري اروپايي پيدا كرد 
و به اتريش رفت؛ به اشتروم گراتس، و شد نخستين بازيكن ايراني كه در 
ليگ قهرمانان بازي كرد؛ مقابل منچستر و رئال مادريد بازي كرد؛ مقابل 
ديويد بكهام و رائول. لژيونر موفقي بود كه در سني مناسب به اروپا رفته 
بود و مي شد از اتريش به تيم ها و ليگ هاي معتبرتري رفت كه نشد. 
ميناوند بازيكن ثابت تيم ملي دوران بالژ هم بود؛ تيمي كه به شكلي 
عجيب به جام جهاني نرفت. و بعد از آن بازي در ليگ بلژيك و بعد امارات 
و بازگشت به پرسپوليس در ۲۸سالگي كه مي توانست حكم شروعي 
دوباره را داشته باشد، اما باز هم نشد كه بشود. يك فصل در سپاهان و 

فصل بعد در راه آهن گذشت و بعد آويختن كفش ها در 3۰سالگي كه 
حيرت انگيز بود. مهرداد ميناوند خيلي زود تمام شد. در اين سال ها 
خيلي از اين شاخه به آن شــاخه پريد ولي هميشه هوادار متعصب 
پرسپوليس باقي ماند و بيشــتر از هر پيشكسوتي كري خواند چون 
بيشتر از اينكه بازيكن سابق تيم باشد، يك هوادار صادق پرسپوليس 
بود. باورش سخت است كه همين چند روز پيش و در آخرين دربي 
با علي انصاريان در اســتوديو كري مي خواند و شوخي مي كرد و حاال 
يك ملت عزادار او و نگران انصاريان هستند. كرونا ۲۵ پرسپوليس را 
هم ابدي كرد. گويي جوانمرگي سنت پرسپوليس شده و بعد از هادي 
نوروزي و مهرداد اوالدي، حاال بايد سوگوار مهرداد ميناوند باشيم، كه 
همان قدر كه زود اوج گرفت، سريع هم همه  چيز را تمام كرد. كاش بود 
و مي گفت هنوز تيرك آزادي بعد شوت سنگينش در آن دربي معروف 
)دربي خداحافظي فرشــاد پيوس( مي لرزد. براي جوان رعنايي كه 
خوش سيما بودنش باعث توجه رسانه ها به او و هر حركت و حاشيه اش 
بود، براي چپ پاي محبوب تيم افسانه اي۹۸، براي مرد خوش خنده و 
خوش قلبي كه تا لحظه آخر قلبش براي پرسپوليس تپيد، چه مي شود 
گفت؟ حرف درستي است كه ۴۵سالگي مي توانست شروع دوباره اش 

باشد نه پايان تلخش.
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   این مرگ از کدام در
  وارد شد؟

درگذشت مهرداد ميناوند به دليل ابتال به كرونا، اتفاق تلخی 
بود كــه در آخرين روزهای هفته گذشــته كام اهالی فوتبال 
و طرفداران اين ملی پوش ســابق را تلخ كرد. ميناوند ستاره 
درخشان پرســپوليس و تيم ملی ايران در دهه7۰ و ۸۰ بود 
كه خيلی زود بازی فوتبال را در 3۰ســالگی كنار گذاشت و 
حاال با يك مرگ نابهنگام و باورنكردنی در ۴۵سالگی، دنيای 
فانی را هم خيلی زودتــر از آنچه تصور می شــد ترك كرده 
اســت. او بعد از بازنشســتگی، حضور پررنگی در برنامه های 
مختلف داشت و طی سال های اخير تلويزيون های اينترنتی 
از حضور هميشــگی او -چه به عنوان ميهمان و چه در قالب 
مجری- بهــره می بردند. دربــاره داليل ابتــالی اين چهره 
ورزشــی به كرونا و ســهل انگاری هايی كه موجب اين واقعه 
تلخ شــد حرف وحديث های زيادی در اظهارنظرهای رسمی 
و غيررسمی مطرح شــده اســت. ويديوهايی كه ميناوند و 
انصاريان از حضورشان در يك كلينيك دندانپزشكی منتشر 
كردند، حضور همزمان همين دو نفــر در ويژه برنامه داربی، و 
صحبت های مرحوم ميناوند درباره داروهايی كه مصرف می كرد 
و بيماری هايی كه از سر گذرانده بود؛ اينها اتفاقاتی هستند كه 
حاال بعد از مرگ تلخ مرحوم ميناوند معنا و مفهوم تازه ای پيدا 
كرده اند. انگار در فضای يكی از فيلم هــای اصغر فرهادی به 
سر می بريم؛ جايی كه همه اتفاقات در زمان خودشان ساده و 
معمولی و روزمره به نظر می رسند اما وقتی فاجعه بزرگ رخ 
می دهد و دوباره به همان اتفاقات ســاده فلش بك می زنيم، 

معنای ديگری پيدا می كنند. معنايی تلخ و تكان دهنده.
  استودیوهای تلویزیونی

۲۹آذرماه، روزی كه پرســپوليس بايد در فينال آســيا بازی 
كند مهرداد ميناوند ميهمان ويژه برنامه يكی از تلويزيون های 
اينترنتی است. كنار او علی كريمی نشســته و روبه روی آنها 
خداداد عزيزی اجرای برنامه را به عهده دارد. خداداد در بخشی 
از صحبت هايش به رعايت پروتكل های بهداشتی اشاره می كند 
و به احتمال كرونا گرفتن يا نگرفتن ميناوند و كريمی در كنار 
هم. حرف های ساده خداداد در ميان تمام شوخی های فوتبالی 
و كری های جذاب آن برنامه گم می شــود و می ماند تا ۴۰روز 
بعد كه با بستری شــدن ميناوند تازه اهميت پيدا كند، همه 
ويديوهای وايرال شده آن برنامه را كنار بزند، و در گوشی های 
مردم دست به دست شود. ۲3 روز بعد، داربی بزرگ تهران در 
پيش است و مهرداد اين بار به همراه علی انصاريان در استوديوی 
برنامه حضور دارد. اين بار اپليكيشن باشگاه پرسپوليس ميزبان 
ستاره ها است. مهرداد و علی در كنار يك مجری دو سه ساعتی 
گپ می زنند، خاطره بازی می كنند و با گل های پرســپوليس 
هوا می پرند. هم ميناوند و هم علــی انصاريان چند روز بعد از 
اين برنامه به كرونا مبتال می شوند. علی زودتر به بيمارستان 
مراجعه می كند و مهرداد كمی ديرتر. آنچه نبايد، رخ می دهد 
و حسين كرمانپور، مدير روابط عمومی سازمان نظام پزشكی 
در يك توييت تلخ می نويســد: »ميناوند آخرين نخواهد بود. 
روی اســتوديوهای ضبط برنامه و تهيه فيلم و سريال نظارت 
چندانی نيســت. من خود در چندين برنامه شركت كرده و 
ديده ام! برای اين عزيزان موضوع چندان جدی نيست. ماسك ها 
به صورت موثر زده نمی شود، فاصله رعايت نمی شودو تهويه 
هم مناسب نيست.« دستگاه های تهويه در استوديوهای ضبط 
برنامه به دليل صدای مزاحمی كه برای صدابردار برنامه ايجاد 
می كنند، اغلب اوقات خاموش اند. ميهمانان هم به محض آغاز 
برنامه ماسك ها را از صورت برمی دارند و به راحتی در كنار هم 
می نشينند. اينها همان اتفاقات به ظاهر ساده ای هستند كه حاال 

معنا پيدا كرده اند.
  کلینیک دندانپزشکی

در كنار برنامه ای كه اپليكيشن پرسپوليس برای داربی تهران 
تدارك ديده بود، حضور ميناوند و انصاريان در يك كلينيك 
دندانپزشــكی هم اتفاق ديگری بود كه بعد از درگذشت تلخ 
مرحوم ميناوند در رســانه ها مطرح شد. چندی قبل، مهرداد 
ميناوند ويديويی از حضورش در اين كلينيك پزشكی منتشر 
و از زحمات پزشكان اين مركز تشكر كرد. او گفت خيلی زودتر 
از اينها می خواسته به اين مركز مراجعه كند اما از ابتال به كرونا 
می ترسيده است. با اين وجود به محض حضور در اين كلينيك 
متوجه شده پروتكل های بهداشتی به خوبی رعايت می شوند و 
خطری بيماران را تهديد نمی كند. علی انصاريان هم ويديوی 
مشابهی درباره همين كلينيك منتشر كرد و در صحبت هايی 
كه ظاهرا جنبه تبليغاتی هم داشت از خدمات دندانپزشكی در 
اين مركز و البته رعايت كامل پروتكل ها تقدير و تشكر كرد. از 
اين قبيل ويديوها در صفحه ورزشكاران و سلبريتی ها فراوان 
ديده می شود و ظاهرا موضوع غيرعادی و خاصی در كار نيست. 
اما چندی بعد وقتی ميناوند و انصاريان به كرونا مبتال و هر دو 
بستری می شوند همه دوباره به ســراغ آن ويديوها می روند و 
كلينيك دندانپزشكی هم به عنوان يكی از مكان هايی كه ممكن 

است ويروس كرونا در آنجا منتشر شده باشد، مطرح می شود.
  بیماری های زمینه ای

در كنار همه اينها، ابتــالی ميناوند به بيماری های زمينه ای 
هم موضوعی است كه در زمان فعاليت های آن مرحوم چندان 
موردتوجه قرار نگرفته و حاال بيشتر پررنگ شده است. در همه 
پروتكل های مربوط به كوويد-۱۹ دائما تاكيد می شود كسانی 
كه بيماری های زمينه ای دارند بيــش از بقيه در خطر ابتال 
به كرونا هستند و الزم اســت مراقبت های شديدتری داشته 
باشند. ميناوند مدتی قبل مبتال به بيماری عجيبی بود كه باعث 
ريزش موها و ابروهايش هم شد و مردم كم وبيش از اين ماجراها 
باخبرند. او در برنامه دورهمی و در گفت وگو با مهران مديری 
هم اشاره هايی به دوران ســخت درگيری اش با اين بيماری 
داشت. آثار داروهايی كه اين ملی پوش سابق برای رهايی از آن 
بيماری استفاده می كرد تا مدت ها قابل مشاهده بود. ميناوند در 
همان برنامه مربوط به داربی هم چندين بار تكرار كرد كه برای 
مشكالت قلبی و فشار خون دارو مصرف می كند و داروهايش 
را همراه خود به استوديوی برنامه آورده است. اشاره های كوتاه 
ميناوند به اين نكات در زمان خودشان ساده به نظر می رسيدند 
اما ای كاش به ســادگی از كنار آنها عبور نمی شد. شايد اگر 
به اين نكات توجه می شــد چهره محبوب پرسپوليسی ها و 
ملی پوش خوش مشرب فوتبال ايران در ۴۵سالگی با زندگی 
وداع نمی كرد و مرگ تلخ او اين همه افسوس و ای كاش به جا 

نمی گذاشت.

اميرحسين اعظمي| امين قاسمي نژاد، مهاجم 34 ساله شهرخودرو 
در اين فصل تأثيرگذارترين بازيكن تيمش بوده است. قاسمي نژاد در 
9 بازي، 7 بار موفق به گلزني شده و مهم تر اينكه او اين تعداد گل را در 
5 بازي به ثمر رسانده كه 4 برد شهرخودرو در ليگ بيستم در همين 
5 بازي رقم خورده است. با توجه به همين آمار حرف و حديث هاي 
زيادي در مورد آينده اين بازيكن به گوش مي رسد و شايعه شده او در 
نيم فصل دوم راهي تيم ديگري مي شود. او در گفت و گو با همشهري 

در اين خصوص بيشتر توضيح داده است.

 تا قبل از پیروزي مقابل نساجي حسابي تحت فشار 
بودید اما به نظر مي رسد حاال براي بازي با سپاهان روحیه خوبي 

دارید.
ما به برد مقابل نساجي خيلي نياز داشتيم و خدا را شكر كه از همان اول 
با تمركز بازي كرديم و 3امتياز مهم در خانه گرفتيم. امسال در بيرون از 
خانه نتايج چندان خوبي نگرفته ايم ولي تالش مي كنيم اين روند را تغيير 
دهيم. هدف ما اين است كه در فاصله 3 هفته مانده به پايان نيم فصل، 
خوب امتياز بگيريم و از همين رو بازي با سپاهان براي ما خيلي مهم است.
 به نظر مي رسد برابر سپاهان که حاال جزو آماده ترین 

تیم هاي لیگ است، کار سختي داشته باشید.
بازي با سپاهان هم بازي سختي است اما اگر منطقي بازي كنيم توانايي 
كسب نتيجه اي خوب را خواهيم داشت. اميدوارم در اين بازي بيرون از 

خانه به آنچه مي خواهيم، دست پيدا كنيم.
 قبول داري از لحــاظ امتیازگیري عملکرد خوبي 

نداشته اید؟

از همان شروع ليگ فشار زيادي روي تيم ما وجود داشت و اين به خاطر 
نتايج چند فصل اخير بود. اين در حالي است كه  چندين تيم باالي سر 
ما و چند تيم هم پايين تر از ما در جدول هستند كه بودجه اي چند برابر 
شهرخودرو هزينه كرده اند. در بعضي از بازي ها هم واقعا بدشانس بوديم.

 امسال تأثیرگذارترین بازیکن شهر خودرو بودي و 
شنیده مي شود چند پیشنهاد خوب هم داري. در پایان نیم فصل 

از شهرخودرو جدا مي شوي؟
تمام هدف من اين است كه تيمم برنده شود و دوست دارم به تيم كمك 
كنم. اين لطف خدا ست كه توانستم گل بزنم و اميدوارم اين روند ادامه  دار 
باشد. وقتي تيمم موفق باشــد، من هم از لحاظ فردي موفق مي شوم و 
اميدوارم زحمات بچه ها را از خط دروازه تا خط حمله، تبديل به گل كنم. 
اگر من هم گل نزدم اميدوارم ايــن كار را بازيكنان ديگر انجام دهند تا 
بتوانيم نتايج خوبي بگيريم. من در مورد آينده فعال صحبتي ندارم و تمام 
تمركزم روي 3 بازي باقي مانده است. بعد از اين 3 بازي يك تصميم خوب 
و درست مي گيريم ولي االن فقط به موفقيت شهر خودرو فكر مي كنم. 

دوست هم ندارم زياد در مورد اين چيزها حرف بزنم.
 به نظر مي رسد شهر خودرو از سوي مسئوالن استان 

حمایت نمي شود، این موضوع برایتان آزاردهنده نیست؟
تيم ما در مشهد تنها ست و آقاي رحمتي هم يك تنه جور همه را مي كشد. 
او به تنهايي دنبال اسپانسر و كارهاي ديگر مي رود و شهر خودرو در مشهد 
تنها ست. دوست داشتيم مسئوالن مثل سال هاي قبل كه در كنار تيم 
بودند و وقتي برنده مي شديم به رختكن مي آمدند، باز هم از تيم حمايت 
كنند. آنها حرف هايي مي زدند كه دلمان خوش بود، ما نياز به حمايت آنها 

داريم تا هواداران شهر خودرو را خوشحال كنيم.

ديدار خانگي با ماشين سازي تبريز، روي كاغذ يك فرصت 
خوب براي پرسپوليس است كه سر و ساماني به وضعيتش 
در جدول رده بندي بدهد. يعني قاعدتا شايد تا آخر فصل 
بازي از اين آسان تر نصيب قرمزها نشود. ماشين سازي با 
۴امتياز از ۱۲بازي دقيقا روي پله آخر جدول رده بندي قرار 
دارد و تا به حال موفق به كسب پيروزي نشده است. اين 
تيم بيشتر از هر تيم ديگري در ليگ بيستم طعم شكست 
را چشيده و در ۸مسابقه بازنده بوده است. آنها با ۶گل زده 
ضعيف ترين خط حمله و بــا ۱۸گل خورده بدترين خط 
دفاع ليگ را در اختيار دارند و همه اينها يعني پرسپوليس 
قاعدتا بايد برنده بازي امروز باشد. با اين اوصاف فراموش 
نكنيد سرخپوشان در فصل جاري مقابل تيم هاي پايين 
جدول عملكرد خوبي نداشته اند. نمونه اش ذوب آهن كه 
در كنار ماشين ســازي يكي از ۲تيم بدون برد جدول  در 
پايان هفته دوازدهم به شــمار مي رفت، امــا در تهران از 
پرسپوليس امتياز گرفت و حتي چيزي نمانده بود برنده 
شود. نساجي مازندران و آلومينيوم اراك هم ۲تيم ديگر 
نيمه پاييني جدول هستند كه اولي پرسپوليس را در خانه 
خودش متوقف كرد و دومي هم توانست نخستين شكست 
فصل قرمزهــا را به اين تيم تحميل كنــد. بين تيم هاي 
پايين جدول پرسپوليس فقط شهرخودرو را برده و از اين 
 نظر بازي قرمزها برابر ماشين ســازي جالب و خطرناك

 است.

 قاسمي نژاد: رحمتي یک تنه تمام کارها را انجام مي دهد
 مهاجم 7 گله شهرخودرو اعتقاد دارد این تیم مي  تواند مقابل سپاهان نتیجه خوبي کسب کند

 سندروم پایين جدولي ها
  خطري که پرسپولیس

 را برابر ماشین سازي تهدید مي کند

4»محال« مهرداد
كاش بودي و مي ديدي چه كار كردي پسر...

بهروز رسايلي| خبري كه منتظرش نبوديم، خبري كه گمان مي كرديم 
ديگر به اين زودي ها نخواهد آمد، سرانجام چهارشنبه شب منتشر 
شد. درحالي كه ظهر همين روز اخبار حاكي از ادامه روند رو به بهبود 
مهرداد ميناوند بود، شامگاهان خبر رسيد شماره25 سابق پرسپوليس 
به رحمت خدا رفته و تبديل به مشهورترين قرباني فوتبالي كرونا شده 
است. انتشار خبر درگذشت ميناوند باعث شد خيلي ها ياد جنبه هاي 
مثبت شخصيتي او بيفتند و تازه پي ببرند براي دوست داشتن مهرداد، 
بهانه كم نداشته اند. به عالوه در روزهاي پاياني عمر و نيز در سوگ بال 
چپ درخشان پرسپوليس و تيم ملي، اتفاقاتي رخ داد كه پيش از اين 

نمي شد وقوعش را چندان محتمل دانست.

  کریمي و دایي در آغوش هم
در مراســم خاكســپاري ميناوند، علي دايي و علي كريمي نزديك ترين 
سوگواران به هم بودند و حتي با هم آغوشي و اشك هايشان تاثر مخاطبان 
را برانگيختند. اين دونفر سال ها با هم اختالف داشتند و هيچ مداخله اي در 
هيچ سطحي نتوانست به شكل واقعي و صميمي باعث آشتي آنها شود. اين 
اتفاق اما در روز تدفين ميناوند رخ داد. تصاوير مربوط به همدردي دو »علي« 
نامدار فوتبال ايران در سطحي وسيع بازنشر شد و مخصوصا آنجا آتش به 
دل هواداران زد كه يك توييت قديمــي از خود ميناوند در كنار عكس ها 
دست به دست چرخيد. چند سال پيش مهرداد نوشته بود: »اگر اين دونفر 
با هم آشتي كنند، من به همه شيريني مي دهم، اما فكر نكنم به عمر من قد 

بدهد.« به عمرش قد نداد. فقط يك روز كم آورد.
  چه مي کنند استقاللي ها

صد البته پيش از اين هم خيلي از هواداران استقالل هنگام درگذشت هادي 
نوروزي كنار سرخ ها ماندند، همانطور كه پرسپوليسي ها هم در غم فقدان 
ناصر حجازي و منصور پورحيدري، رقيب را تنها نگذاشــتند. با اين حال 
همدردي و ابراز احساسات چشمگير آبي ها در سوگ مهرداد ميناوند از آن 
جهت حائز اهميت بود كه اين پيشكسوت پرسپوليس معموال حضور فعالي 
در بحث هاي هواداري و كري خواني ها داشت. سخت است تصور كني يك 
نفر بعد از آن همه كل كل، اين همه پيش هواداران رقيب »عزيز« باشد. با 
اين اوصاف استقاللي ها هم هنگام بيماري مهرداد و هم بعد از درگذشت او 

سنگ تمام گذاشتند.
 تلنگر در روزهاي بي خیالي

با فروكش كردن آمار مرگ وميرهاي ناشي از كرونا، بسياري از مردم سطح 
پرهيزهاي بهداشتي شان را پايين آورده و به روال عادي زندگي برگشته اند. 
شرايط از نظر خيلي ها كامال »عادي« شده و همين مسئله زمزمه هاي جدي 
در مورد در راه بودن پيك چهارم كرونا را به وجود آورد. حاال اما چه تلخ است 
كه مهرداد ميناوند به بهاي جانش، ياد همه آدم هاي بي خيال آورد كه كرونا 
هنوز در كمين است. اين يك تلنگر جدي بود كه البته براي جامعه فوتبال 
گران هم تمام شد. اتفاق رخ داده براي مهرداد همچنين باعث شد هشتگ 

خريد واكسن هم در شبكه هاي اجتماعي داغ تر از هر زمان ديگري شود.
 آدم مي تواند عوض شود

بزرگ ترين و ارزشمندترين »محال« مهرداد اما، تصميم او براي تغيير در 
روزهاي پاياني عمرش بود. ميناوند بدون اينكه باخبر باشد به زودي در دام 
كرونا گرفتار خواهد شد، چند هفته پيش از اين ماجرا ويدئويي بيرون داد كه 
در آن از همه هواداران و پيشكسوتان خواسته بود در شرايط سخت اقتصادي 
فعلي به كري خواني هاي شديد خاتمه بدهند و بيش از اين اعصاب مردم را 
به هم نريزند. در حقيقت مهرداد با اين كار از برخي رفتارهاي قبلي خودش 
هم ابراز برائت كرد كه بسيار مهم است. اين يعني آدم ها هميشه مي توانند 
براي تغييرات مثبت مصمم شوند و بدون لجبازي يا خجالت، تن دادن به 
اين دگرگوني را فرياد بزنند. چه خوب كه حاال مهرداد بيشتر با همين ويدئو 

به ياد خواهد آمد. روحش آرام.

راهنماي فوتبال شنبه
آن دسته از مخاطبان روزنامه كه مي خواهند براي مسابقات فوتبال امروز 
برنامه ريزي و آنها را پيگيري كنند، حسابي وقت خالي كنند. جدا از ديدار 
پرسپوليس با ماشين سازي كلي بازي فوتبال هم داريم كه گل سرسبد آنها 

ديدار منچستريونايتد با آرسنال است.
ایتالیا : قبل از هر چيز اين خوشحالي را هم با شما سهيم شويم كه در مرحله 
نيمه نهايي جام حذفي ايتاليا كه به صورت رفت وبرگشت برگزار خواهد شد، 
۲ ديدار فوق عالي داريم؛ اينتر با يوونتوس و آتاالنتا با ناپولي. البته براي دنبال 
كردن اين ۲ رويارويي بايد تا چهارشــنبه همين هفته صبر كرد. در سري آ 
امروز يوونتوس در زمين سمپدوريا به ميدان مي رود و ميالن در خانه بولونيا.

اسپانیا: امروز در الليگا رئال مادريد ساعت۱۸:۴۵ به مصاف لوانته مي رود. در 
اسپانيا بين الليگا و ۲غول فوتبال اين كشور تنش ايجاد شده است. مديريت 
خاوير تباس و البته رفتن رونالدو و خروج احتمالي مسي باعث شده الليگا 
به چهارمين ليگ دنيا تبديل شود. رئال و بارسا در جلسه الليگا با باشگاه ها 
بر سر حق پخش تلويزيوني شــركت نكردند. گويا آنها به دخالت تباس در 
موضوع سوپرليگ اروپا انتقاد دارند. در مادريد براي خروج سرخيو راموس هم 
لحظه شماري مي شود و گويا كاپيتان رئال قرار است در كنفرانسي مطبوعاتي 
رفتنش را اعالم كند. خروج او هم مي تواند اعتبار الليگا را كم كند. پوچتينو 
از حضور او در پاري سن ژرمن استقبال كرده. شايد راموس ، مسي و نيمار و 
حتي امباپه فصل آينده در پي اس جي با هم هم بازي شوند. زيدان هنوز هم در 

قرنطينه كرونايي است و در غياب او بتوني تيم را اداره مي كند.
آلمان: بايرن مونيخ امروز در زمين خودي فرصت دارد تا انتقام باخت هولناك 
۱-۴ در نيم فصل اول را از هوفن هايم بگيرد. دورتموند هم با آگزبورگ بازي 
دارد تا شايد روند باخت هاي خود را متوقف كند اما بهترين بازي امشب ديدار 
اليپزيش با بايرلوركوزن است كه ساعت۲۱ برگزار مي شود. اليپزيش كه نيازي 
به تعريف ندارد اما لوركوزن هم اين فصل چشم نواز بازي مي كند، خصوصا با 

پديده پاري سن ژرمني خود يعني موسي ديابي كه بازي اش ديدني است.
انگلیس: منچستريونايتد با باخت غيرمنتظره ۱-۲ به شفيلد ته جدولي اميد 
هواداران را به ياس تبديل كرد. حاال آنها يك امتياز كمتر و يك بازي بيشتر از 
من سيتي در صدر جدول دارند و امروز هم كه به تور آرسنال باانگيزه خورده اند. 
آرسنال در فاصله ۱۱امتيازي با صدر زياد هم براي ادامه ليگ نااميد نيست. 
آرسنال ۲۹درصد زمان بازي ها را از حريف پيش بوده اما منچستر رده دومي 
از اين لحاظ در جايگاه يازدهم قرار دارد. يونايتد عالقه زيادي به گلزني در يك 
ربع پاياني مسابقات دارد. آرسنال با ۲۰گل خورده پس از منچسترسيتي 
دومين خط دفاع برتر ليگ را در اختيار دارد. آرسنال در ۵بازي قبلي مقابل 
منچستريونايتد در ليگ شكست ناپذير بوده و آخرين باخت به آوريل۲۰۱۸ 
برمي گردد. در 3 بازي آخر ۲ برد يك هيچ و دو هيچ نصيب آرسنال شده و يك 
بازي هم ۱-۱ به پايان رسيده. يونايتد در ليگ از سال۲۰۱7 به اين سو موفق 
نشده در امارات برنده شود. آخرين باري كه آرسنال رفت وبرگشت منچستر را 
برده به فصل ۲۰۰7-۲۰۰۶ مربوط مي شود. منچستر در خارج خانه بهتر بازي 

مي كند. آنها ۴بار از ۱۰ميزباني اين فصل خود را به حريفان واگذار كرده اند.

۲۵ ابـدي 
  تمام احتماالت و حرف وحدیث ها درباره
  درگذشت تلخ و نابهنگام مهرداد میناوند

اســتقالل در روزي كــه بازيكنانش ۲ گل زدنــد، مقابل نفت 
مسجدسليمان مســاوي كرد و پس از شكســت هفته قبل به 
سايپا، ۲ امتياز با ارزش ديگر را هم از دست داد. حسيني كه با 
تصميمي عجيب از سوي محمود فكري پس از۱۰بازي به تركيب 
اصلي رسيده بود تا رشيد مظاهري نيمكت نشين شود، تك گل 
نفتي ها در اين بازي را وارد دروازه اســتقالل كرد! توپي كه در 
دقيقه سي و دوم توسط نيما انتظاري به داخل شش قدم فرستاده 
شده بود با حركت عجيب حسيني به گل تبديل شد، آن هم در 

شــرايطي كه هيچ بازيكني از تيم حريف در اطراف دروازه بان 
آبي ها ديده نمي شد. البته حضور حســيني در تركيب اصلي، 
تنها ســورپرايز فكري براي بازي ديروز نبود. سرمربي آبي ها با 
نيمكت نشين كردن ريگي و محمدپور، تيمش را بدون هافبك 
دفاعي تخصصي به زمين فرستاد و با سيستم ۲-۵-3 بازي كرد. 
استقاللي ها كه در نيمه اول يك توپ به تير دروازه نفت كوبيده 
بودند، در نيمه دوم تيم برتر ميدان بودند و جدا از گلي كه زدند، 
۲ بار ديگر هم تير دروازه حريف را به لرزه انداختند. البته اين را 

هم فراموش نكنيم كه نفت هم در نيمه دوم يك توپ به تير زد 
كه آن هم روي اشتباه و بيرون آمدن حسيني از شش قدم رقم 
خورد. بابك مرادي تعويض طاليي فكري در نيمه مربيان بود كه 
با يك سانتر خوب در دقيقه7۰ باعث شد وريا گل تساوي را به 
ثمر برساند و در ادامه يك توپ هم به تير دروازه كوبيد. استقالل 
با يك امتيازي كه از نفت گرفت، ۲3 امتيازي شد و حاال منتظر 
بازي هاي امروز مي ماند تا تكليف صدرنشيني اش مشخص شود. 
سپاهان و نفت آبادان تيم هايي هســتند كه با پيروزي مقابل 
شهرخودرو و مس رفسنجان مي توانند جاي استقالل را در صدر 
بگيرند. در ديگر بازي هاي ديروز گل گهر پس از ۴ هفته ناكامي، 
با نتيجه يك بر صفر سايپاي ۱۰ نفره را شكست داد و ذوب آهن 
۱۰ نفره با نتيجه 3 بر ۲ از سد نســاجي گذشت. اين اولين برد 

ذوب آهن در ليگ بيستم بود!

حسيني دروازه رشيد را باز كرد
  فکري پس از باخت به سایپا با جابه جایي دروازه بان هایش 2 امتیاز با ارزش دیگر  را هم از دست داد

سال 1371؛ نقطه شروع مهرداد میناوند؛ کاپیتان تیم جوانان آتش نشاني در کنار عباس پناهي که او را کشف کرد
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نگاه

مهم ترين بحران نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي در دوره كرونا، 
توسعه حاشيه نشيني و تهيدستان شهري است. حاشيه نشينان و 

تهيدستان شهري بي شناسنامه هستند. 
طبقات باال نگران هســتند، نكته اين اســت كه افراد در طبقات 
باال به دليل امكانات و ســاختارهايي كه وجــود دارد، مي توانند 
صداي خود را به گوش ديگران برسانند، اما افراد حاشيه نشين و 
تهديدستان شهري چنين امكاني را ندارند و چون اين امكان در 
دسترسشان نيست، ممكن است مشكل خود را به شكل كور بيان 
كنند. شكل عملي رساندن صدا مي تواند پرخاشگري در جامعه 
باشد و شكل رواني آن مي تواند به صورت اختالالت رواني بروز و 
ظهور پيدا كند كه مي تواند ابعاد مختلفي داشــته باشد. تشديد 

كننده بودن مسائل اجتماعي را بايد درنظر گرفت. 
نبايد فكر كرد مسائل اجتماعي را مي شود به شكل نقطه اي برطرف 
كرد. وقتي چند مســئله كنار هم جمع مي شــود امكان برطرف 
كردن مسئله بعدي مشكل مي شود؛ چراكه همه آنها در كنار هم 
مي تواند به ايجاد مسئله جديد منجر شود. در شرايط كرونايي بايد 
به جاي اينكه مسائل مختلف را نقطه اي ببينيم، مسائل ريشه اي را 
هدف قرار دهيم و اگر اين كار انجام نشود، مي تواند به بحران هاي 
جدي منجر شود. در چنين شــرايطي، اين امكان وجود دارد كه 
فرصت هاي مناسب براي سياستگذاري در حوزه هاي اجتماعي از 
مسئوالن سلب و چنين وضعيتي بتواند سياست هايي كه در اين 
بخش اجرا مي شود را ابتر كند. ازسوي ديگر، تداخالت، تعارضات 
درون سازماني و پيام هايي كه از سازمان ها منتشر مي شود، مردم 

را دلگير مي كند. 
تعارضات و ابهامات ســازماني نه تنها به رفع آن كمك نمي كند، 
بلكه بر دامنه آن اضافه مي كند. برخي اظهارنظرها منجر به بدبين 
كردن مردم به عملكردها شده است و اين موضوع به شكل جدي 
ديده مي شــود. تقدم ضرورت بقا و پايداري سازمان اولويت همه 

شده است. 
آنقدر شــيوع كرونا در وضعيت بدي قرار دارد كه كســي به فكر 
بهبود وضعيت با استفاده از تجربه هاي قبلي استفاده شده نيست، 
بلكه اولويت بر اجرا و دنباله روي از سياست هاي لحظه اي است. 
اين موضوع سبب شده ســرمايه اجتماعي كه بايد پشتوانه نظام 
تأمين اجتماعي باشد، هر روز كمرنگ تر از روز قبل  شود. اعتماد 
تعميم يافته اجتماعي درحال كمرنگ شدن است و اين آسيب، 

آسيبي نيست كه به شكل نقطه اي گريبان جامعه را بگيرد. 
دولت موضعي مي گيرد و سپس مجلس موضع ديگري مي گيرد و 
اين منجر به شكاف ميان دستگاه ها و بي اعتمادي مردم مي شود 
و از اين رو، هر مسئله اي مي تواند به يك مشكل اجتماعي تبديل 
شــود. اين بحراني اســت كه اجازه فكر كردن را به مســئوالن 

نمي دهد.
 بسياري از تجربيات ما پيش تر تكرار شده است و پيشنهاد مي كنم 
براي مؤثرســازي اقدامات ميانجيگرانه در جامعه، تاريخ شفاهي 
حوزه رفاه اجتماعي را اجرايي كنيم؛ چراكه با كمك تاريخ شفاهي 
و تدوين سياســت هايي كه قبال آزموده شده و اســتفاده از نظر 

نخبگان مي توان راهكار عملي براي برون رفت از مسائل داشت.

محمد شــريعتمداری، وزير تعــاون، كار و 
رفــاه اجتماعــي در نشســت همفكري با 
صاحب نظران حــوزه اجتماعــي و رفاهي 
دانشــگاهي، از تمايــل وزارتخانــه اش در 
استفاده از آرا و نخبگان در حوزه هاي مختلف 
براي تدويــن و اجراي بهتر سياســت هاي 
رفاهي اجتماعي خبــر مي دهد و مي گويد: 
كشــور در تدارك برنامه هفتم توسعه است 
و هم اكنون، سياست هاي كلي برنامه هفتم 
در حوزه رفاه اجتماعي در حال تدوين است. 
عالوه بر اين، سياست هاي حوزه رفاه در بعد 
عام آن در مجمع تشــخيص مصلحت نظام 
در حال بررسي اســت و به اين دليل، تالش 
داريم از نظرات نخبگان و كارشناســان در 
حوزه هاي اجتماعي و رفاهي در تدوين اين 
برنامه ها بيش از گذشته اســتفاده كنيم. او 
ادامه مي دهد: با توجه به تأكيدات مقام معظم 
رهبري در جلسه سران قوا و تأكيد ايشان به 
موضوع رفاه اجتماعي، ايجاد ســامانه جامع 
رفاه ايرانيان در بدنه اجتماعي و تقنيني كشور 
دنبال مي شود و اميدواريم بتوانيم در راستاي 
فرمايشــات رهبري، قدم هاي مؤثري براي 
نظام مند تر كردن ارائه خدمــات به جامعه 

هدف برداريم.

توسعه فقر رهاورد كرونا 
وزير كار با اشــاره بــه اينكه در يك ســال 
گذشته مردم عالوه بر تحريم هاي چندساله 
خسارت هاي سنگين ناشــي از شيوع كرونا 
را تحمل كردند، مي گويد: با شيوع ويروس 
كرونا، شاهد عوارض منفي آن در همه حوزه ها 
بوديم كه درنهايت منجر به توســعه فقر در 
جامعه شده است. به اين دليل ضرورت دارد 
به پديده تحريم و كرونا بيشــتر از هر زمان 
ديگري توجه كنيم. شــريعتمداري با اشاره 
به سير تحوالت در حوزه سياستگذاري رفاه 
و تأمين اجتماعي در ايــران و تغييراتي كه 
قبل و بعد از انقالب در ايــن بخش رخ داد، 
مي گويد: با تغييرات پي درپي در قوانين ما در 
حوزه رفاه اجتماعي و اختيارات شوراي عالي 
رفاه و تأمين اجتماعي، اين شورا و قوانين آن 
به اندازه اي مضمحل شــده است كه با وجود 
صرف منابع گســترده در حوزه رفاه عمومي 
و تالش براي فقرزدايــي و رفع محروميت، 
شــاهد اثر مطلوبي در برخورد با چهره هاي 

خشن و مظاهر فقر نيستيم. وزيرتعاون، كار 
و رفاه اجتماعي با بيان اينكه در ســال هاي 
اخير منابع اختصاص يافته به صندوق هاي 
بازنشســتگي بــراي كمــك به معيشــت 
بازنشستگان رشد چشمگيري داشته است، 
ادامه مي دهد: ســهم منابــع صندوق هاي 
بازنشســتگي در بودجه از 2درصد يك دهه 
قبل، با رشد 10برابري به نزديك 20درصد 
در بودجه كشور افزايش يافته است. امسال 
در قانون بودجه نيز پيش بيني شده است كه 
دولت از محل اعتبارات خود 500هزار ميليارد 
تومان به صندوق هاي بازنشستگي براي كمك 
به معيشت بازنشســتگان كمك كند. وي با 
اذعان به اينكه در سياستگذاري در حوزه هاي 
رفاهي، اجتماعي و آسيب هاي اجتماعي از 
انسجام كافي در ســاختار تصميم گيري در 
كشور برخوردار نيستيم، از ورود رهبر انقالب 
به موضوع ساماندهي آسيب هاي اجتماعي و 
سياستگذاري در اين حوزه خبر مي دهد: نبود 
نظام جامع تصميم گيري و سياستگذاري در 
حوزه رفاه اجتماعي و سياست هاي اجتماعي 
به شكل عام و آسيب هاي اجتماعي در كشور 
منجر به نبود ســازوكار روشن و منسجمي 
براي تصميم گيري در اين بخش شده است. 
با ورود رهبر انقالب به شكل مستقيم در اين 
بخش و سياستگذاري براي ساماندهي مسائل 
مربوط به اين حوزه و سياستگذاري هاي انجام 
شــده اميدواريم نقص موجود در اين زمينه 

برطرف شود.

چشم اندازهاي حوزه رفاه كشور در حال 
تدوين است 

شــريعتمداري، به تشــريح عملكــرد اين 
وزارتخانه در جمــع آوري اطالعات هويتي 
و تدوين چشم اندازي از وضعيت كشور در 
بخش هاي مختلف مي پــردازد و مي گويد: 
پرداخت تسهيالت 200 تا 600هزار توماني 
به 3ميليون خانواده اي كــه درهيچ يك از 
ســامانه هاي رفاهي، خدماتــي و حمايتي 
عضويت نداشــتند، اقدام مهمــي بود كه 
حتي از ســوي برخي مراكز نظارتي مورد 
تشــكيك قرار گرفــت. با بررســي مجدد 
متوجه شديم اين 3ميليون نفر با وجود فقر 
و نيازمندي هايي كه داشــتند نه تنها تحت 
پوشــش هيچ نهاد حمايتــي مانند كميته 
امداد و بهزيســتي نبودند، بلكه حتي يك 
روز نيز سابقه پرداخت حق بيمه را نداشتند. 
وي با بيان اينكه برخي افراد در جمع بندي 
نهايي اطالعات معيشتي با وجود عضويت 
در كميته امداد و بهزيســتي يارانه دريافت 
نمي كردند، مي گويد: در داده هاي اطالعاتي 
جمع آوري شده، 88هزار عضو كميته امداد 
و بهزيستي كه يارانه ماهانه از سوي دولت 
دريافت نمي كردند، شناسايي و يارانه آنها 
برقرار شد. شريعتمداري اما به آمار جالبي 
هم اشــاره مي كند و مي گويــد: در همين 
ارزيابي ها متوجه شديم حدود 200هزار نفر 
كه تحت پوشــش كميته امداد و بهزيستي 
بودند، صالحيت الزم براي دريافت خدمات 

حمايتــي را ندارند. با اين روند به ســمت 
شــفاف تر شــدن ارائه خدمات حمايتي به 

گروه هاي هدف حركت كرده ايم.

تهراني ها كمترين يارانه معيشــتي را 
گرفتند 

وي بــه موضــوع اختصــاص يارانه هــاي 
معيشتي و پراكندگي جغرافيايي آن اشاره 
كرد و با بيان اينكه نســبت معناداري ميان 
استفاده كنندگان از يارانه بنزيني و جمعيت 
دريافت كننده يارانه معيشــتي وجود دارد، 
مي گويد: در نمودار مصرف بنزين كشــور و 
يارانه معيشــتي، پايتخت نشينان باالترين 
مصرف يارانــه بنزين را به خــود اختصاص 
داده اند؛ درحالي كه كمترين يارانه معيشتي 
پرداخت شــده به مردم در اين شــهر بوده 
است. اين نمودار به آن معناست افرادي كه 
خودرو ندارند يا در استان هاي محروم تري 
قرار داشــتند، باالترين يارانه معيشــتي را 
دريافت كرده اند كه منطبق با سياست هاي 
ابالغي در حمايت از مردم در دوره كرونا بوده 
اســت. وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، در 
ادامه به موضوع معلوالن و زنان سرپرســت 
خانوار اشاره مي كند و مي گويد: درگذشته 
و در حوزه زنان سرپرســت خانوار با نقص 
جــدي در اطالعات مربوط به ايــن گروه از 
جامعه روبه رو بوديم، اما، با بررسي وضعيت 
افــراد منطبق بر اطالعات ثبتــي - هويتي 
موفق به شناسايي يك ميليون و200هزار زن 
سرپرست خانوار با دقت محله و منطقه اي كه 
در آن سكونت دارند، شده ايم. اين موضوع در 
حوزه معلوالن با مقدار و شدت معلوليت و نيز 
افراد واجب التعليم اجرا و اطالعات آن تدوين 

و نهايي شده است.

وزارتخانه نيازمند اصالح ساختار مجدد
وزير تعــاون، كار و رفاه اجتماعــي در ادامه 
با اشــاره به اينكه اين وزارتخانه براي انجام 
مأموريت هــا و وظايفي كه برعهــده دارد، 
نيازمند چابك سازي  اســت و اين رويه تنها 
با اصالح مجدد ساختار آن امكان پذير است، 
مي گويد: وزارت رفاه نيازمند اصالح ساختار 
مجدد اســت تا بتواند در جايگاه واقعي خود 
قرار بگيرد. اين وزارتخانــه بايد متولي امور 
در حوزه هاي رفاه اجتماعي باشد و اگر قرار 
اســت در قالب اين 3وزارتخانــه قرار بگيرد 
بايد شــوراي عالي رفاه و تأميــن اجتماعي 
جايگاه واقعــي خود را پيدا كنــد؛ ازاين رو، 
اصالح ساختار اين وزارتخانه بايد به مطالبه اي 
عمومي و اجتماعي تبديل شود و برنامه ريزان 
كالن كشــور بايد به اين موضوع تن دهند؛ 
چراكه اگر اين اصالح ســاختار انجام نشود، 

كشور دچار مشكالت جدي خواهد شد.

تدوين لوايح چهارگانــه براي حمايت از 
دهك هاي كم برخوردار 

شــريعتمداري با بيان اينكــه كرونا موجب 
سخت تر شدن زندگي براي دهك هاي پايين 
جامعه شده است از افزايش تعداد كارگران 
رسمي و فصلي درپي شيوع اين ويروس در 
جامعه خبــر مي دهد و مي گويد: براســاس 
آمارهاي رسمي تدوين شده، بالغ بر 7ميليون 
كارگر رسمي در كشور شناسايي شده اند كه 
هيچ نوع بيمه اي ندارند. براي كمك به اين 
قشر كه در دهك هاي اول تا چهارم درآمدي 
قرار دارند، با همكاري دستگاه هاي مختلف 
لوايح چهارگانه اي براي تصويب به دولت ارائه 
شده است و اميدواريم با تصويب آنها بتوانيم 
به بهبود معيشت اين گروه هاي درآمدي در 
جامعه كمك كنيم. وزير تعــاون، كار و رفاه 
اجتماعي، ادامه مي دهد: شناسايي افرادي كه 
از هيچ خدماتي در كشور استفاده نمي كنند 
تنها با استفاده از سامانه هاي اطالعاتي و بدون 
درنظر گرفتن قشــر محوري در حال انجام 
است و از اين رو، موفق شــده ايم افراد بدون 
مسكن و نيازمند دريافت خدمات آموزشي را 
تا حدود زيادي شناسايي كنيم. عالوه بر اين، 
جوانان بسياري آماده ورود به بازار كار هستند 

كه بدون بيمه مانده اند و براي اين دســته از 
افراد نيز در قالب ايــن لوايح پيش بيني هاي 

حمايتي خوبي انجام شده است.

صداي بي صدايان باشيم 
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، با تأكيد بر 
اينكه كرونا اثــرات كوتاه مدت، ميان مدت و 
بلندمدتي خواهد داشت و هر يك از گروه هاي 
جامعه را متأثــر خود مي كنــد، بر اهميت 
توجه به كــودكان و زنــان در برنامه ريزي و 
سياســتگذاري هاي كالن اجتماعي تأكيد 
مي كند و مي گويد: بررسي ها نشان مي دهد 
افزايش پديده كودكان كار، از دســت رفتن 
شغل براي زنان سرپرســت خانوار و آثاري 
كه اين اتفــاق بر كودكان برجــا مي گذارد، 
بسيار شــديد اســت؛ ازاين رو ضرورت دارد 
متخصصــان اجتماعــي، در اين حــوزه به 
تصميم گيران نظام اجتماعي كشــور كمك 
كنند تــا صداي بي صدايان باشــند؛ صداي 
كســاني كه كمتر از آنها صحبتــي به ميان 
مي آيد، اما بيشترين آسيب را از رهگذر كرونا 
و اثــرات آن خواهند ديد. شــريعتمداري با 
دعوت از نخبگان دانشگاهي و پژوهشگران 
براي انجام طرح هاي تحقيقاتي و مطالعاتي در 
حوزه كرونا از نبود چنين تحقيقاتي در كشور 
ابراز تأسف مي كند و مي گويد: متأسفانه دچار 
فقدان مطالعه دقيق مبتني بر شواهد درباره 
تأثير اجتماعي كرونا در جامعه ايران هستيم. 
تاكنون، طرح هاي پژوهشــي و تحقيقي در 
حوزه كرونا كه مبتني بر شواهد درباره تأثير 
اجتماعي كرونا در جامعه باشد، انجام نشده 
اســت. ضرورت دارد اين طرح ها باهمكاري 
مؤسسات علمي و پژوهشــي و با همكاري 
دانشــگاه هاي سراسر كشــور با برش هاي 
منطقه اي و ملي انجام شود تا بتوانيم با ارائه 
اين مطالعات به دولت، ريل گذاري مناسبي 

براي آينده كشور داشته باشيم.
در اين نشســت، اســتادان و صاحب نظران 
اجتماعي از دانشگاه هاي استان هاي مختلف 
و نيز برخي صاحب نظــران در انجمن هاي 
مختلف علمي به بيان ديدگاه ها و نقطه نظرات 
خــود دربــاره چالش هــاي دوران كرونا و 
پساكرونا پرداخته و خواهان حمايت جدي 
از برخي گروه هاي خاموش، اما آسيب ديده 

جامعه شدند.

در ادبيات مطالعات سياسي اصطالحي به نام 
بزنگاه داريم كه به برهه هــا و رخدادهاي ديدگاه

ناگهاني گفته مي شــود كــه ايجاد كننده 
وضعيت جديدي است. كرونا نيز يكي از اين بزنگاه ها ست 
كه وضعيت تازه اي را پيش روي ما قرار داده اســت. اين را 
مي دانيم كه از بزنگاه ها هم مي توان فرصت ســاخت يا با 
بي توجهي به آن، زمينه اي براي تهديد فراهم كرد. بزنگاه ها 
از اين جهت مثبت هستند كه مي توانند عامليت كنشگران 
اجتماعي را باال ببرند و خالقيت هاي جامعه را در برخورد با 
پديده هاي تازه افزايش دهند. ازسوي ديگر، درصورتي كه 
در بزنگاه ها شروع به اتخاذ تصميم هاي چسبنده نهادي 

كنيم، برنامه هايي كه ارائه مي شود پس از مدتي خاصيت و 
ويژگي ممتاز خود را از دســت مي دهند و درعين حال، 
نمي توان ايــن تصميم هــا را به راحتي تغييــر داد. اين 
چسبندگي نهادي با گذشت زمان بيشتر مي شود و مقاومت 
براي تغييردادن تصميم ها نيز بيش از پيش افزايش پيدا 
مي كند. نكته اي كه در بحث كرونا با آن درگير هستيم، اين 
است كه در كميته علمي ستاد ملي مقابله با كرونا حتي يك 
جامعه شــناس يا كنشــگر اجتماعي عضويت ندارد. اين 
درست است كه ماهيت ويروس ماهيتي پزشكي است اما 
به دليل چسبندگي نهادي كه از زمان تشكيل اين ستاد و 
كميته هاي آن به وجود آمده است، سياست هاي رفاهي و 
خدماتي در اين ستاد جايگاه ضعيفي دارد و همه امور بر 
مبناي فعاليت هاي پزشكي در حال اجرا ست. اينكه همه 
سياست هاي كشور بر مبناي تصميمات گروه هاي سياسي 

و يا پزشكي- كه البته جانانه در خط مقدم مقابله با ويروس 
تالش كرده اند- منحصر شــود، خود مي تواند به خطري 
جدي براي كشور تبديل شود. نبايد اينطور تصور شود كه 
چون بحــران ما از نوع بهداشــت و درمان اســت، نبايد 
تصميم گيري درباره چگونگي مقابلــه با ويروس از دايره 
پزشكي خارج شــود. امروز مي بينيم، عوارض ويروس در 
ابعاد اقتصادي و اجتماعي در حال اثرگذاري شديدي در 
جامعه است و از اين رو، بايد در ستاد ملي مقابله با كرونا 
متخصصان و كارشناسان خبره در اين حوزه ورود كرده و 
در تصميم گيري هاي كالني كه ازسوي ستاد ملي مقابله با 
كرونا گرفته مي شود، مشاركت كنند. چنين موضوعي براي 
كشور داراي اهميت زيادي است و ضرورت دارد دولت و 
مسئوالن ذيربط با تجديدنظر در تركيب ستاد ملي مقابله 
با كرونا، از نخبگان ساير بخش هاي جامعه نيز در مداخالت 
پيش رو استفاده كنند تا اثرگذاري تصميم هاي آنان بهتر از 

قبل شود.

جاي خالي جامعه شناسان در ستاد مقابله با كرونا
علي جنادله

عضو هيأت علمي دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه عالمه طباطبايي 

 مسائل اجتماعي را نمي توان  
به صورت نقطه اي برطرف كرد

سيدمهدي اعتمادي فر
رئيس دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران

 در گفت وشنود وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
با صاحب نظران حوزه اجتماعي و رفاهي مطرح شد

 7ميليون كارگر تحت پوشش 
هيچ بيمه اي نيستند

صاحب نظران اجتماعي كشور معتقدند مسئوالن دولتي كمتر گوش شنوا و چشم بينايي 
براي شنيدن مسائل و چالش هاي اجتماعي دارند و اين ضعف را، ضعفي تاريخي در همه 
دولت ها مي دانند؛ ضعفي كه وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي هم به آن باور دارد، اما معتقد 
است در 2سال اخير تالش كرده نگاه دولت را به حوزه مسائل اجتماعي و آسيب هايي كه جامعه را تهديد مي كند، جلب كند؛ تالشي 
كه اكنون با برگزاري نشست هاي مشترك با صاحب نظران اجتماعي رنگ و بوي جدي تري به خود گرفته است. با اين حال، محمد 
شريعتمداري در نشست با صاحب نظران حوزه هاي رفاهي و اجتماعي، آمارهايي مي دهد كه قابل تأمل است. او از تدوين وضعيت 
2دهه فقر و آثار آن در كشور خبر مي دهد و مي گويد، به زودي بخش هايي از آن را در اختيار صاحب نظران اجتماعي مي گذارد تا 

آنها از وضعيت كشور در اين بخش بيشتر مطلع شوند.

حميدرضا بوجاريان
خبرنگار

   سرمايه اجتماعي را تقويت كنيم 
رئيس انجمن جامعه شناسي ايران نيز در اين نشست از افزايش مشكالت معيشتي براي گروه هاي 
فرودست جامعه و ايجاد محدوديت هاي زياد براي آنها در دريافت خدمات بهداشتي سخن به ميان 
مي آورد و مي گويد: تأمين منابع مالي براي پوشش هزينه هاي زندگي در دوره كرونا خصوصا در شرايط 
ركود ناشي از تحريم و برخي سوءمديريت ها نيازمند عزم ملي و هماهنگي بين دستگاه است كه در 
اين بخش با مشكل روبه رو هستيم. سيدحسين سراج زاده، ادامه مي دهد: وزارت تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي در شرايط كنوني بايد همه گروه هاي جامعه را به شكل دقيق شناسايي و به گونه اي عمل كند 
كه گروه هاي فرودست از حمايت هاي دولتي بيشتري به نسبت گروه هاي برخوردارتر جامعه برخوردار 
شوند. رئيس انجمن جامعه شناسي ايران به نامه ارديبهشت ماه گذشته اين انجمن به رئيس جمهور و 
مسائل مطرح شده در آن اشاره مي كند و مي گويد: انجمن در آن نامه اعالم كرد كه در هيچ زماني مانند 
امروز، نيازمند استفاده از همه منابع كشور براي تأمين معاش و بهداشت طبقه محروم و حتي برخي 
گروه هاي متوسط جامعه نبوده ايم. اين امكانات بايد به هر شكل ممكن سمت گره هاي كم برخوردار و 
با كمال تأسف برخي گروه هاي متوسط جامعه كه از كرونا آسيب ديده اند، هدايت شود تا شاهد بروز 
مشكالت ديگري در كشور نباشيم. وي تأكيد مي كند، ابزار دولت براي اجراي اين حمايت ها نيازمند 
بستري به نام سرمايه اجتماعي است: مديريت اجراي چنين سياست هايي به شدت نيازمند سرمايه 
اجتماعي اســت. بايد در مدت باقيمانده با تجديدنظر در برخي سياست هاي مربوط به شفافيت در 

عملكردها و نظام بودجه ريزي اين سرمايه اجتماعي را تقويت كنيم.

محمد شــريعتمداري: نبــود نظام 
جامع تصميم گيري و سياستگذاري 
در حــوزه رفــاه اجتماعــي و 
سياست هاي اجتماعي به شكل عام و 
آسيب هاي اجتماعي در كشور منجر 
به نبود ســازوكار روشن و منسجم 
براي تصميم گيــري در اين بخش 

شده است
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 گلســتان امســال هم مانند 
سال هاي قبل در انتظار ميزباني گزارش

اقوام گوناگون ايران زمين بود تا 
بار ديگر تصويري زيبــا از وحدت و زندگي 
مســالمت آميز با وجود تكثر و تعدد را به 
نمايش بگذارد؛ تصويري كه سال هاست انگار 
از سراسر خاورميانه پركشيده است. كرونا 
اما چهاردهمين جشنواره بين المللي اقوام 
ايران زمين را هم مانند بسياري از رويدادهاي 
فرهنگي ديگــر متاثر كرد. بــا اين حال 
دبيرخانه دائمي جشنواره و استان از زير بار 
برگزاري آن شانه خالي نكردند و با هماهنگي 
و دريافت نظرات ستاد مقابله با كروناي ملي 
و استاني ســراغ برگزاري مجازي رويداد 
رفتند؛ موضوعي كه به نظر مي رسيد ذات و 
هدف اصلي اين رويداد يعني وحدت ملي و 

منطقه اي را تحت الشعاع قرار دهد.

نشاط و شادابي براي مردم 
مديــر كل گردشــگري، ميــراث فرهنگي و 
صنايع دستي گلســتان با وجود مجازي بودن 
جشنواره، اما معتقد است اين رويداد امسال با 
تمركز بر همه محورهاي پيشين مي تواند عزم 
ملي، مديريتي و مردمــي در مقابله با ويروس 

فراگير كرونا را هم به نمايش بگذارد.
احمد تجري، گلستان را نگارستان ايران معرفي 
مي كند كه 1۳سال ميزبان جشنواره بين المللي 
فرهنگ اقــوام به عنوان يكي از باشــكوه ترين 
جشنواره هاي گردشــگري كشور بوده است. او 
مي افزايد: دبيرخانه دائمي جشنواره بين المللي 
فرهنگ اقــوام ايران زمين با توجــه به اهميت 
جشنواره و شيوع كرونا ويروس تصميم گرفت 
چهاردهمين دوره رويداد را با هدف نشــاط و 
شــادابي مردم در اين شرايط به صورت مجازي 

برگزار كند.

فروش صنايع دستي در بستر مجازي 
مديــر كل گردشــگري، ميــراث فرهنگي و 
صنايع دستي گلســتان درباره شيوه برگزاري 
جشنواره به صورت مجازي و بخش هاي گوناگون 
آن می گويد: در نخســتين نمايشــگاه مجازي 
صنايع دســتي ويژه جشــنواره اقــوام بيش از 

1800هنرمند از ۳1اســتان كشــور به ارائه و 
فروش بيش از 7هزار محصــول و آثار توليدي 
خود مي پردازند. وب ســايت  هاي فروش براي 
فروش هنرمندان طراحي شــده است كه البته 
پس از پايان جشــنواره هم فعال خواهند بود و 
هنرمندان عالقه مند به فروش آنالين مي توانند 
با بارگــذاري محصــوالت براســاس ضوابط 

وب سايت به فروش مجازي خود ادامه دهند.
تجري با بيان اينكه ۲۳ گروه موســيقي آييني 
اقوام ايران زمين از گلستان و ساير استان هاي 
كشور در 4شب برگزاري اين دوره از جشنواره به 
هنرنمايي مي پردازند، مي افزايد: امسال با توجه 
به شيوع كرونا امكان ميزباني از گروه هايي كه 
در سال هاي گذشته به استان سفر مي كردند را 
نداشتيم؛ به همين دليل هر گروه در استان خود 
به اجرا مي پردازد و اجراها از شبكه هاي مجازي 
چون اينســتاگرام و آپارات به صورت سراسري 

پخش مي شوند.

حضور مهمانان خارجي در جشنواره مجازي 
مديــركل ميــراث فرهنگي، گردشــگري و 
صنايع دستي گلستان درباره بخش بين المللي 
جشنواره اقوام هم توضيح مي دهد: در سال هاي 
گذشــته ميزبــان هنرمندانی از كشــورهاي 
همسايه بوديم، اما امسال به دليل شيوع كرونا 
امكان ميزباني را نداشتيم، ولی مهمانان ويژه 
خارجي ازجمله سفراي كشورهاي همسايه و 
دوست كه هر ســال در برنامه حضور داشتند، 
امســال در فضاي مجازي حاضر هســتند. هر 
شب يكي از سفراي كشورهاي مهمان در برنامه 
زنده مجازي پيام ويدئويي خود را ارائه مي كند. 
همچنين در ايام برگزاري جشنواره وبينارهاي 
آموزشي تخصصي در ۳محور ميراث فرهنگي، 

گردشگري و صنايع دستي برگزار مي شود.
اجراي وبينارهاي عروسك بومي، تداعي بخش 
تنوع فرهنگي و هويت بومي با حضور افســانه 
احساني، پژوهشــگر حوزه گردشگري پايدار و 

هنرهاي سنتي، مسكن بومي در بستر فرهنگي 
اقوام با حضور عبدالمجيد نورتقاني، مدير پايگاه 
ميراث جهاني گنبد قابوس و عضو هيأت  علمي 
دانشگاه، پوشاك اقوام راهي براي توسعه پايدار 
با حضور ســمانه شهري نژاد، اســتاد دانشگاه 
شــريعتي تهران و ارتباط گردشگري با جوامع 
روستايي با حضور مهدي سقايي را از دوره هاي 

تخصصي ويژه جشنواره اعالم مي كند.

جشنواره چهاردهم، در دسترس همه 
مجازي بودن جشنواره بين المللي اقوام با وجود 
همه كمبودها و ضعف ها نســبت به جشنواره 

حضوري، مزيت هايي هم دارد.
نايب رئيس كميسيون فرهنگي مجلس شوراي 
اســالمي و نماينده گرگان و آق قال در مجلس 
شــوراي اســالمي در اين باره به همشــهري 
مي گويد: جشــنواره بين المللي فرهنگ اقوام 
ايران زمين قلمروی دانــش و بينش جهانيان 
را نسبت به داشته هاي فرهنگي كشور افزايش 
مي دهد و به همين دليل لغو آن درســت نبود. 
اگرچه ممكن است در بستر مجازي از بسياري 
جنبه هاي نشــاط اجتماعي آن كم شده باشد، 
اما مزيت  هاي گســترده اي مانند در دسترس 
همگان بودن به معناي واقعي كلمه به آن اضافه 

شده است.
غالمرضا منتظري با بيان اينكه ايران اسالمي 
در مقايســه با همه كشــورها از نظر فرهنگي 
مزيت هاي ويــژه اي دارد، مي افزايد: فرهنگ 
ايران عزيز ما اقيانوس عميقي است كه با وجود 
هزاران سال هنوز نتوانستيم جهانيان را با ابعاد 
و ژرفاي آن آشنا كنيم. تنوع فرهنگي اقوام در 
كشور در عين كثرت از وحدتي معنادار حكايت 
مي كند كه در كمتر كشــوري ديده مي شود و 
توجه به آن ابزاري بــراي انتقال ميراث فكري 
و فرهنگي اســت و جشــنواره اقوام مي تواند 
پنجــره اي نوين بــه اليه هاي آداب و رســوم 

بگشايد.
  

گلستان با 1.9ميليون نفر جمعيت به دليل تنوع 
اقليمي و تكثر جمعيتي مركب از اقوام، مذاهب 
و نژادهاي مختلف به نگارســتان ايران معروف 
اســت و همين لقب هم ميزباني 14ســاله از 
جشنواره اقوام را براي اين استان رقم زده است. 
دبيرخانه دائمي جشنواره اقوام ايراني در شهر 

گرگان، مركز گلستان فعال است.

چهاردهمين جشنواره بين المللي اقوام ايران زمين امسال با محور اصلي 
صنايع دستي و آداب و رسوم اقوام به صورت مجازي در حال برگزاري است  گردهمايي مجازي اقوام 

ستاره حجتي
خبر نگار

با مسئول  پيگيري

 فرصت بين المللی اقوام
چهاردهمين جشنواره 
اقــوام ايــران زمين 
امسال به دليل شيوع 
كرونا به صورت مجازي در حال برگزاري است، اما همين مجازي بودن 

هم به اعتقاد استاندار گلستان فرصتي است كه بايد غنيمت شمرد.
هادي حق شناس با اشــاره به برگزاري جشــنواره از سال84 و اقبال 
گســترده به آن در دوره هاي گذشته به همشــهري مي گويد: »سال 
گذشته اين جشنواره با استقبال گســترده مردم و همچنين حضور 
1۳نماينده و سفير خارجي در گرگان و گنبدكاووس برگزار شد. به دليل 
همين استقبال تصميم گرفتيم امسال با وجود شيوع كرونا جشنواره را 

به صورت مجازي برگزار كنيم تا وقفه اي در آن  نيفتد.«
وي به قرائت پيام سفير چين در افتتاحيه 
چهاردهمين دوره جشــنواره اقوام ايران 
زمين اشــاره مي كند و مي افزايد: »پيام 
ســفير چين نكته جالبي داشت. او گفت 
سال گذشته كه در جشنواره حاضر بود به 
اين فكر مي كرد كه چه خوب مي شد اگر 
مردم چين يا ساير نقاط جهان هم مي توانستند اين رويداد را ببينند و 
برگزاري جشنواره به صورت مجازي امسال اين امكان را فراهم كرده 
است.« استاندار گلستان با تأكيد بر مزاياي برگزاري جشنواره به صورت 
حضوري اما تأكيد مي كند فضاي مجازي هم فرصتي است كه كمك 
مي كند هدف اصلي جشنواره يعني معرفي قوميت ها و آداب و سنن آنها 
در بستر گسترده تري محقق شود. حق شناس انتقال اين آداب و سنن و 
رسوم را به نسل آينده به ويژه نسل جوان و نوجوان كه بيشترين مخاطب 
فضاي مجازي هســتند، موجب تقويت هويت محلي و ملي مي داند و 
توضيح مي دهد: »ايران شبيه يك فرش دستباف است كه اقوام مختلف 
نقش و نگار آن هستند. درست اســت كه امسال نتوانستيم به صورت 
حضوري ميزبان اقوام باشــيم، اما حتي در فضاي مجازي و در شــب 
اول هم شاهد استقبال گسترده مخاطبان بوديم.« او برگزاري باشكوه 
جشنواره اقوام ايران زمين را در فضاي مجازي مقدمه اي براي استقبال 
بيشتر از رويداد در دوره بعدي می داندو می گويد: »16قوم در گلستان 
زندگي مي كنند و اگر امسال مشاركت فعالي داشته باشند، اميدواريم 
سال آينده درصورت پايان همه گيري كرونا جشنواره پرشوري به صورت 
حضوري داشته باشيم.« استاندار گلستان البته تأكيد مي كند با توجه به 
ظرفيت هاي فضاي مجازي و گستردگي مخاطبان آن دوره هاي بعدي 
جشنواره همزمان به صورت حضوري و مجازي برگزار خواهد شد، اما به 
هر حال لذت جشنواره و لطف آن به گردهمايي حضوري اقوام است. 
حق شناس ادامه مي دهد: »براســاس آماري كه وجود دارد 40درصد 
گردشگران بين المللي در سال هاي گذشته با انگيزه آشنايي با فرهنگ و 
اقوام كشورهاي مقصد سفر كرده اند. اين آمار اهميت برگزاري جشنواره 
اقوام ايران زمين را نشان مي دهد.« او با تأكيد مجدد بر هدف جشنواره 
يعني آشنايي با اقوام و آداب و سنن آنها معتقد است اين رويداد مي تواند 
بر تقويت ريشه ها و هويت فرهنگي اقوام و درنهايت هويت ملي تأثير 

زيادي داشته باشد.

شهرســتان ميبد در 
حالي به عنوان شهر 
بدون طالق در كشور 
مطرح شده كه اداره ثبت احوال اين شهرستان از ثبت9۳ طالق در 
9 ماه ســال جاري خبر مي دهد؛ آن هم درحالي كه اتفاق جالب در 
ميبد و البته ديگر شهرهاي اســتان يزد نه توقف طالق كه افزايش 
۲ برابري آمار ازدواج نسبت به يك دهه اخير است. به گزارش گروه 
ايرانشهر همشهري، اواخر هفته گذشته بود كه عليرضا آقايي، رئيس 
بنياد صيانت از خانواده دادگســتري شهرســتان ميبد در حاشيه 
نشســت آســيب هاي اجتماعي از توقف طالق در اين شهرستان 
خبر داد و عنوان كرد: »با تالش  نهادهــاي دولتي و مردمي و بنياد 
صيانت از خانواده دادگستري در 10 ماه امسال نسبت به 10 ماه سال 
گذشته، پرونده هاي طالق متوقف و آمار ازدواج 18درصد افزايش 

يافته است.«
اين خبر ميبد را به عنوان 
نخستين شــهر بدون 
طالق مطرح كرد و مورد 
استقبال هم قرار گرفت. 
هر چند ايــن اتفاق در 
شــهر ميبد با جمعيت 
بيش از 100هزار نفر و 

وجود تعداد قابل توجهي ســاكنان غيربومي كمــي عجيب به نظر 
مي رسد. پيش از انتشــار خبر روابط عمومي ثبت احوال ميبد اعالم 
كرد: »فقط در فصل بهار آمار طالق در شهرستان ميبد حدود ۲0مورد 
بود و خبر منتشر شده احتماال برداشت اشتباه از صحبت هاي دبير 
صيانت از خانواده بوده است.« همچنين براساس اعالم روابط عمومي 
ثبت احوال يزد، در سالي كه كرونا مانع از برگزاري مراسم و تشريفات 
عروسي در كشور شده است، آمار ازدواج در شهرهاي مختلف استان 
برخالف روند كاهشي يك دهه گذشته، رشد مثبت داشته است و البته 
روند منفي ثبت طالق در كل استان را هم شاهد هستيم. در ميبد هم 
آمار ها حاكي از آن است كه واقعه طالق در سال جاري فقط يك روند 
منفي و كاهشي 7درصدي نسبت به سال گذشته داشته و از ابتداي 
امسال حدود 100طالق در اين شهرستان ثبت شده است. البته آمار 
ازدواج در اين شهرستان هم در اين مدت با استقبال قابل توجه جوانان 
ميبدي به تشكيل خانواده رشد داشته اســت؛ اتفاقي كه به تأكيد 
مسئوالن نتيجه شرايط كرونا و ممنوعيت برگزاري مراسم و تشريفات 
پرهزينه ازدواج است كه موجب شده جوان ها با حداقل هزينه، زندگي 
مشتركشان را آغاز كنند. حسن زارعي، رئيس ثبت احوال ميبد هم 
در اين باره عنوان كرد: آمار ازدواج در اين شهرستان طي 9 ماه امسال 
4۲4مورد بوده است كه نسبت به ۳4۵مورد سال98 رشد ۲۳درصدي 
دارد. همچنين طي اين مدت 9۳مورد طالق در دفاتر ثبت شده كه 

نسبت به مدت مشابه سال قبل كاهش 7درصدي را نشان مي دهد.

پخش زنده جشنواره در فضاي مجازي 
افتتاحيه چهاردهمين جشنواره بين المللي فرهنگ اقوام ايران زمين با حضور فيزيكي و مجازي 
مهمانان داخلي و خارجي در تاالر فخرالدين اسعد گرگاني برگزار شد و تا ۱۲ بهمن  در ۹ محور 
ادامه دارد. عالقه مندان مي توانند با مراجعه به پرتال www.gcth.ir برنامه زنده را از طريق 
آپارات و اينستاگرام در ساعت۲۱ تا ۲۲:۳۰ و بخش هاي ديگر اين رويداد را در طول شبانه روز 
مشاهده كنند. همچنين عالقه مندان با مراجعه به پايگاه جشنواره بين المللي فرهنگ اقوام 
ايران زمين به آدرس www.gcth.ir )بخش كنفرانس و وبينــار( مي توانند براي حضور در 

وبينارهاي تخصصي ثبت نام كنند.

ث
مك

سيده زهرا عباسي
خبرنگار مريم سرخوش 

خبرنگار

ميبد شهر بدون طالق نيست
افزايش آمار ازدواج در ميبد 
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آتش اســطوره اي كه زرتشــتيان 
پيدايش آن را به هوشــنگ پادشاه 
اسطوره اي دوره پيشداديان نسبت 
مي دهند، غروب ديــروز همزمان با 
پايين رفتن آفتاب در شهرهاي ايران 

و برخی كشورها افروخته شد

 دهم بهمن ماه، همزمان با پيدايش 
میراث
آتش در اســطوره هاي ايراني براي فرهنگی

هزاران ســال در ايران جشن گرفته 
شده و زرتشــتيان ايران عصر ديروز آتش بزرگ و 
اسطوره اي را براي برپايي جشن ملي ايرانيان برپا 
داشــتند تا چندهزارمين جشــن ســده در ايران 

همچنان پاس داشته شود.
به گزارش همشهري، سال گذشته جشن سده در 
فهرســت آثار معنوي و ميراث ناملموس كشور به 
ثبت ملي رســيد و حاال نه تنها جامعه زرتشــتيان 
ايران كه حتي كارشناسان ميراث فرهنگي معتقدند 
جشن سده با توجه به گستره جهاني آن مي تواند در 

فهرست ميراث جهاني يونسكو نيز به ثبت برسد.
آتش اسطوره اي كه زرتشــتيان پيدايش آن را در 
ايران به هوشنگ شاه، پادشاه اسطوره اي در دوره 
پيشداديان در ايران باستان نسبت مي دهند و از آن 
با عنوان نشانه تمدن در ايران ياد مي كنند، غروب 
ديروز همزمان با پايين رفتن آفتاب در شــهرهاي 
ايران و حتي كشورهاي خارجي برافروخته شد. با 
اين تفاوت كه امسال آتش تمدن در ايران باستان، 
به دليل پاندمي كرونا در جهــان بدون حاضران و 
تماشــاگران برپا شــد و حضور در آيين سده تنها 

به صورت مجازي در ايران و جهان ممكن شد.

بازگشتنوروگرما
ســيداحمد محيط طباطبايي، كارشــناس ميراث 
فرهنگي و رئيــس كميته ملي موزه هــاي ايران در 
گفت وگو با همشهري، جشن سده را از اعياد بسيار 
كهن ايراني ها دانست كه پيشينه برپايي آن به پيش 
از دوره ساساني و قبل از ورود اسالم به ايران مي رسد.
او گفت: جشن بسيار كهن سده در ايران منطبق با 
تقويم ايراني ساكنان نيمكره شمالي معتدل است 
كه خبر از پايان ســرما و آغاز زندگي دوباره و باال 

آمدن خورشيد مي دهد.
به گفته او، ايرانيان باســتان متوجه شده بودند كه 
از دهــم بهمن ماه درون زمين آغاز به گرم شــدن 
مي كند و برف هاي نشســته بر زمين آب مي شود. 
به همين دليل جشن سده در دهم بهمن ماه برگزار 
مي شود و گرم شدن زمين را با افروختن آتش براي 
نمايش بازگشت گرما و زندگي و آغاز حيات پاس 

مي داشتند.
ســيداحمد محيط طباطبايي با اعالم آنكه جشن 
سده براي مردمان نيمكره شمالي كه زندگي شان 
بر مبناي دامداري و كشاورزي بود از اهميت بااليي 
برخوردار بود افزود: جشن ها و آيين ها سرمايه هاي 

يك ملت و فرهنگ است و جشن سده نيز همچون 
آيين نوروز يك ارزش و ســرمايه تاريخي است كه 
گروه هــاي مختلف مردمي را بــه يكديگر نزديك 

مي كند.
رئيس ايكوم ايران با اشــاره به برپايي جشن سده 
در كشورهاي همسايه ايران افزود: جشن سده در 
كشــورهاي مختلف با قدري تغييرات تقويمي در 
گروه هاي فرهنگي جامعه بــزرگ ايران فرهنگي 
همچنان مورد توجه است و در شكل هاي مختلف 

در اين نواحي همچنان مورد توجه قرار دارد.
به گفته او، جشــن ســده در ارمنســتان نيز پاس 

داشــته مي شــود. با اين تفاوت كه اين جشن در 
بهمن ماه برگزار مي شود و ارامنه آتشي بزرگ برپا 
مي كنند و كشيش هاي ارمني بر آن دعا مي خوانند 
و مردم آتش را از آتش مركزي به خانه ها مي برند. 
بدين ترتيب ســده ايراني در ارمنستان نيز با شكل 
قديم خود اما با معاصرسازي جشن گرفته مي شود.
رئيس ايكوم ايران جشن سده را حاوي ارزش هاي 
جهاني شــدن مي داند و مي گويد: جشــن ســده 
به عنوان آيين قديم ايراني جزو هويت ايران تاريخي 
است و همچون ابنيه و آثار ملموس در حوزه ميراث 
غيرملموس واجــد ارزش ثبت بود كــه اين اقدام 

صورت  گرفت و حاال به دليل تأثيري كه به شــكل 
مســتقيم و غيرمســتقيم در بزرگداشت موقعيت 
گرم شدن زمين و رفتن به سمت آغاز بهار و زندگي 
مجدد مورد اهميت و اعتبــار گروه هاي فرهنگي 
منطقه است، مي تواند در ســطح جهاني به عنوان 
آيين باستاني كه در شكل هاي مختلف در شرايط 
امروز ادامه يافته اســت مورد توجه قرار بگيرد و به 

ثبت جهاني برسد.

احترامجهانیبهنوروطبیعت
موبــد مهربــان پــوالدي، از موبدان زرتشــتي و 
نايب رئيس انجمن موبدان زرتشــتي ايران نيز در 
گفت وگو با همشــهري، اعالم كرد: جشن سده از 

دوره هخامنشيان در ايران برپا شده است.
به گفته او، جشــن ســده در پاسداشــت طبيعت 
در ايران برگزار می شــود و مهم ترين قســمت آن 
نيز برپايي آتش اســت كه هــدف اصلي آن عالوه 
بر تكريم روشــنايي، از بين بــردن بدي ها و پاك 
بودن و درخواست خوشبختي براي ديگران است. 
همچنين جمع  آوري هيزم بــراي برپا كردن آتش 
نيز توسط مردم نشانه همدلي و هماهنگي است و 
زرتشتيان اين روز را روز مهر و فروتني نيز مي دانند.

موبد پــوالدي برافروختــن آتش را نشــانه نور ، 
روشــنايي و آغازگر تمدن مي داند و مي گويد: نور 
و حرارت براي طبيعت و زندگي انسان الزم است و 

جشن سده نيز به همين نيت برپا مي شود.
به گفته او، زرتشتيان در شهرهاي مختلف ايران و 
در كشورهايي كه زرتشتيان در آنها سكونت دارند 
نظير هند، كانادا، استراليا، آمريكا ، سوئد و... سده را 
برپا مي كنند. همچنين در كشورهاي همسايه نيز 

اين جشن برگزار مي شود.
موبد پوالدي مي گويد: برپايي آتش اســطوره اي 
براساس پيدايش آتش در ايران توسط هوشنگ شاه 
از پادشاهان اسطوره اي ايران است. بدين ترتيب كه 
در اساطير ايران، آتش از برخورد دو سنگ آتش زا 
پديد آمد و با پرتاب يك ســنگ آتش زا توســط 
هوشنگ شاه، پادشاه اسطوره اي ايران پديد آمد و 
جشن سده نيز نشانه احترام به نور و روشنايي است.

او گفت: هوشــنگ شــاه از نخســتين پادشاهان 
اساطيري ايران همچون كيومرث و جمشيد است 
كه پديد آمدن خط در ايــران را به كيومرث، نوروز 
را به جمشــيد و پيدايش آتش را در اسطوره ها به 

هوشنگ نسبت داده اند.
موبد مهربان پوالدي با اشاره به ارزش هاي تاريخي 
و فرهنگي جشن سده ايراني و برپايي اين جشن در 
كشورهاي مختلف، ثبت ملي اين جشن را اقدامي 
ارزشمند خواند كه  با توجه به گستره فراگيري آن 

مي تواند به ثبت جهاني نيز برسد.

زرتشتيان ايران و جهان آتش اسطوره سده را بار ديگر برپا كردند
نايب رئيس انجمن موبدان زرتشتي ايران: برپايي جشن سده به دوره هخامنشيان مي رسد و 

مي تواند در فهرست ميراث جهاني يونسكو ثبت شود

آتش سده برپا شد محمدباريکانی
خبر نگار خبرهای كوتاه

43طرحبودجه1400فاقدمجوزمحیطزيستي
43طرح در اليحه بودجه1400 وجود دارد كه بدون دريافت مجوز هاي 
محيط زيستي و با نام هايي غيراز نام واقعي برخي نهادهاي اجرايي تالش 
كرده اند تا براي آنهــا بودجه تعلق گيرد. به گزارش زيســت آنالين، از 
مجموع 43طرح مورد اشاره كه در بخش تملك دارايي هاي سرمايه اي 
اليحه به چشم مي خورد وزارت راه و شهرســازي با ركورد 37طرح در 
رتبه اول قانون گريزي و وزارت نيرو 5طرح در رتبه دوم قانون گريزي قرار 
دارند. تاريخ شروع اين طرح ها نشان مي دهد كه بيش از 90درصد طرح ها 
از سال هاي قبل از98 كليد خورده اند و دست كم 2تا 5سال بودجه هايي 
را دريافت كرده انــد كه طبق قانون نمي بايســت بودجه اي مگر جهت 
مطالعات طرح به آنها تعلق بگيرد. اين پروژه ها در حالي مراحل قانوني 
شدن را طي مي كنند كه نمايندگان مجلس موظف هستند پروژه هاي 
فاقد مجوز قانوني و محيط زيستي را از فهرست بودجه خارج كنند اما طي 

اين سال ها به داليل مختلف اين كار صورت نگرفته است.

ضدونقیضگويیازوضعیتهیرمانی
درپي انتشار خبر بيماري »هيرمان« شير ايراني باغ وحش ارم، رئيس 
اداره محيط زيست شهر تهران گفت: حال هيرمان خوب است. پيش از 
اين نيز روند تأييد و تكذيب ها درباره سالمت ببر اين باغ وحش شنيده 
مي شد. به گزارش همشهري، محمد كرمي، رئيس اداره نظارت بر امور 
حيات وحش استان تهران گفت: هنوز علت بيماري و بي حالي اين شير 
مشخص نيست اما اقدامات درماني آغاز شده است. عالئم باليني شير 
نر ايراني باغ وحش ارم بي حالي و آبريزش بيني اســت. همچنين اين 
شير دچار اختالل در قسمت فوقاني سيستم تنفسي شده است. اين 
شير نر ايراني كه اكنون حدود 9سال سن دارد، سال98 از باغ وحش 
بريستول انگلستان به باغ  وحش تهران منتقل و »هيرمان« نامگذاري 
شــد. در عين حال فاطمه برنا، رئيس اداره محيط زيست شهر تهران 
به صداوســيما گفت: هيرمان غذا خورده و وضعيت بهتري نسبت به 
گذشته دارد. وي افزود: درخصوص جزئيات دقيق وضعيت هيرمان 

هنوز چيزي مشخص نيست و بايد منتظر اعالم نتايج آزمايش ها بود.

14منطقهبهمناطقحفاظتشدهاضافهشد
14منطقه در 10استان كشور به مساحت 620هزار هكتار به مناطق 
چهارگانه تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست اضافه شد. به 
گزارش سازمان حفاظت محيط زيســت، كيومرث كالنتري، معاون 
محيط طبيعي و تنوع زيستي سازمان حفاظت محيط زيست گفت: 
از ابتداي دولت يازدهم تاكنون حدود 2ميليون و100هزار هكتار به 
عرصه هاي مناطق تحت مديريت سازمان اضافه شده است. وي افزود: 
هم اكنون سطح مناطق تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست 
در كل كشور حدود 19ميليون هكتار يعني به عبارتي 11.58درصد 
مساحت كشور است كه از متوسط دنيا كه 14درصد است 2.42درصد 
كمتر است. اين در حالي اســت كه براســاس بيانيه آيچي ژاپن در 
سال2010 كنوانسيون تنوع زيستي مقرر شد كشورها تا پايان2020 
سطح مناطق حفاظت شده براي آب هاي داخلي و خشكي 17درصد 

و براي نواحي ساحلي و دريايي به 10درصد برسد.
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   بوشهر يك خط ســاحلي دارد؛ يك 
جاده نمدار. وقتي موج ها بازي شــان گزارش

مي گيرد، شتك مي زنند به چهره سياه 
اين جاده كه در آسمانش ابر سفيدي با وسواس نقاشي 
شده؛ يك ژانر عاشقانه سياه و سفيد سينمايي طور، اما 
دريغ از رد يا سرنخي از عشاق. خط ساحلي در دماي 
خيلي متعــادل 22درجــه ســانتيگرادي در تب 
آدم هاست، اما فقط دسته مرغ هاي دريايي نصيبش 
مي شود؛ اينكه جاده و ساحل در برهوت به سرمي برند، 

مرموز است و معمايي.
آن طور كه آمار گوگل گواهي مي دهد حدود 300 هزار 
نفر در اين شهر بايد با خليج فارس همسايه باشند، اما 
البد با دريا قهرند يا سونامي اي چيزي بايد در راه باشد 
كه همه پناه گرفته اند در خانه شان وگرنه مگر مي شود 
در اين انبوه اكسيژن، طنازي مرغ هاي دريايي و رقص 
موج ها، در كنــار ابر و فلك و مه و خورشــيد و باقي 
عناصر خواســتني، حوصله زندگي آنقدر ته كشيده 
باشــد كه كســي دلش نخواهد در آن غور كند. اين 
مختصات، بخشــي از خاك بكر جنوب در زمستان 
است كه سرما را فرستاده به تبعيد ابدي. در اين بهمن، 
27استان منجمد شــد، اما نبض بوشهر گرم است و 
جان ها داغِ داغ. شنيده ايد كه مي گويند »جنوبي ها 
خونگرم هستند.« اين جغرافيا از گرما سير نمي شود؛ 
خاك گرم، درياي گرم، نخل هاي گرم، آدم هاي گرم 
و نت هاي گرم. انصافا به اين مردم نمي آيد كه به دريا 

پشت كنند.

سكوت ساحلي
در انتهاي ساحل »ريشــهر« خشكي تمام مي شود، 
بعدش با نگاهت مي تواني خطــوط محو را تا ته دنيا  
ببيني آنجا كه آســمان به دريا مي رســد، شايد هم 
برعكس و تمام. مرد تنومندي در آن انتهاي خشكي 
و بي نهايت دريا، در ميان تور سنگيني گرفتار شده. 
فقط پاهايش در اين تار عنكبوت قالب نيست. مي آيد 
به سمت جاده ساحلي. لب جاده با تبحر خاصي از بند 
تور خودش را رها مي كند و تور را مي كوبد كف موتور 
سه چرخه. بدترين سؤال براي شروع معاشرت و گپ 
و گفت با غريبه اي در اين احوال، قطعاً همين است: 

»فصل صيده!؟«

طوري نگاه مي كند كه درجــا خطوط لبخند طرف 
مقابلش بماسد: »بهت نمياد مأمور شيالت باشي.« 
زود مي فهمد سؤال عجوالنه و ناشيانه انتخاب شده و 
غرضي در كار نيست. تصميم مي گيرد ادامه دهد: »نه، 
صيد نبودم. تور پاره شده. مي رم دردش رو دوا كنم...«
صبح است. بي آفتاب. نم  باراني هم دارد لب زمين را  
تر مي كند. مرد ماهيگير به دريا نگاه مي كند: »دريا 
آرام نيست. دلش پر اســت. من مي فهمم!« از كجا؟! 
از كجا مي داني؟! »برو ســوار ماشــينت شو. بارون 
جنوب شوخي بردار نيس.« ماهيگير پناه مي گيرد زير 
شيرواني يك دكه كوچك متروكه. به ماشين نرسيده 
باران در كسري از ثانيه خط ساحلي و آدم هاي انگشت 
شمارش را مي شويد و مي برد. ماهيگير به ساعتش 
نگاه مي كند، ۵دقيقه بعد خشم باران تمام مي شود؛ 
انگار آن مرد به رگبار قطره ها مجــال داد فرود آيند 
و بعد برايشــان زمان تعيين كرد كه متوقف شوند. 
سوار موتور سه چرخه مي شود؛» دنبال چي هستي؟ 

كارت چيه؟« 
آدم ها، مردم اين شهر كجا هستند؟ هوا به اين خوبي...

نگاهش خانه هاي كنار ســاحل را مي جــورد: »به 
خانه نشــيني عادت دارند؛ به خاطر گرما. نگاه به اين 

بهشت نكن، 8 ماه از سال جهنم است... .«
ماهيگير رفت؛ درحالي كه صد چراي ديگر مانده بود 
كه حتم پاسخش را مي دانست؛ مثال بايد مي گفت: 
»رنگ شهر پريده، مردم نيستند، خلوت است و... همه 

زير سر وحشت كروناست.« اما نگفت و رفت.
خالو احمد ناخدا بوده؛ 20 سال پيش. حاال 84 سالش 
است. در ساحل مي توان با تعقيب رد قدم هاي كوتاه 
و آهسته به او رسيد. پيرمردي تكيده، اما با چشماني 
مواج. شايد مثل ماهيگير در بي خبري است؛ هر چند 
آن مرد سه چرخه سوار مجال نداد تا بگويد چرا ماسك 
بر چهره ندارد. به خالو احمــد مي خورد اعتقادي به 
ماسك و كرونا نداشته باشد. او مرد دريا و توفان هاست 

از يك ويروس بترسد؟! بعيد است.
يك ناخداي كهنه كار مثل او از چه مي ترسد؟ اصال آيا 
در دل اين درياي دل هراس مي تواند رخنه كند؟ بگذار 
كمي فكر كنم يك وقت اين سؤال مثل قبلي ناشيانه 
از آب درنيايد. نه خوب اســت. پيرمــرد به دريا نگاه 
مي كند. حتما مي خواهد يك خاطره ترسناك از توفان 
تعريف كند: »هم ترسيدم. هم هيچ وقت نترسيدم! 
ترسناك ترين ترس، وحشــت بابت جان عزيزان و 
رفقايت است. دريا كه از كوره درمي رفت مي ترسيدم 

كه مبادا جاشوها )خدمه كشتي- لنج( باليي سرشان 
بيايد. هيچ وقت به خاطر خودم نترسيدم.« بعد خودش 
ادامه مي دهد و مي رود سراغ ســوژه اصلي. درست 
همان حرف هايي كه انتظار نمــي رود: »از كرونا هم 
همينطور؛ هم مي ترســم و هم نه! ترســم به خاطر 
عزيزانم است از خودم باكي ندارم. اينجور نگاه نكن. 
ماســك در اين نم باران بي فايده اســت. همين كه 
بافاصله ايم خطرش كمتر است. تو هم آن ماسك را از 
روي صورتت بردار. شايد ويروس روي آن نشسته و از 

طريق رطوبت نفوذكند!«
برخالف قضاوت اوليه ذهني، ناخدا كرونا را مي شناسد، 
شايد بهتر از خيلي ها او حتي مي داند كجا احتياط كند 
و كجا نه. كجا بترســد و كجا نه. كجا باشد و كجا نه و 

خيلي چيزهاي مهم ديگر.
چرا اينقدر خلوت اســت؟ خالو احمــد به زحمت از 
جايش بلند مي شــود تا به پياده روي اش ادامه دهد: 

»شايد مثل من هم مي ترسند و هم نه... .« 

راز بوشهر
جاي دوري نيست. از ســاحل ۵دقيقه فاصله است 
تا برســي به مركز شهر و سرك بكشــي بين آدم ها. 
پياده روها در حد 300هزار نفر جمعيت نيست. اگر 
تعداد آدم هاي پيــاده رو را در كنــار اين عدد بزرگ 
جمعيتي قرار دهيد، مثل آن است كه فيل را با فنجان 
مقايسه كرده باشيد. راز بوشهر و استراتژي مردم اين 
شهر در برابر كرونا چيست؟ حتما جان شان را بيشتر 
از مردم باقي شهر ها يا شــايد باقي مردم كره زمين 
مي خواهند.  كاســباني كه در خيابان اصلي شهر در 
دكان هاي باز و نيمه باز، وسط روز چرت مي زنند حتما 
موارد خوبي براي گپ و گفت و اعتراض به اين سبك 
زندگي پراحتياط هســتند. چند فروشنده پوشاك 
مي گويند اصناف و كاسبان اين شهر جزو نخستين 
افرادي بودند كه براي ريشه كني كرونا پيشقدم شدند!
انتظار شــنيدن اين يك مورد واقعا بعيد اســت، اما 
تحقيقات بيشــتر نشــان مي دهد تيرمان به سنگ 
خورده و كاسبان اين شهر از وضعيت موجود معترض 
نيســتند و بازار را به هر قيمتي نمي خواهند. كاسب 
جواني حرف هاي خوبي مي زند. شبيه به يك تحليل 
كارشناسانه، اما به زبان عاميانه: »ثروتمند نيستيم. 
برعكس مقروضيم به خاطر كرونا، اما چه كســي جز 
خودمان در اين شرايط سخت مي خواهد به دادمان 
برسد؟! تقريبا هيچ كس. پس بايد همدل شويم تا جان 

خودمان و عزيزان را نجات دهيم. بوشهري ها به شدت 
مهربان هســتند و به نظرم خودشان را مسئول جان 
ديگران مي ببينند. اين آسايش نسبي بابت كرونا در 

اين شهر شايد به اين خاطر باشد.«
زن ميانســالي براي خريد آمده، با وسواس در ميان 
پرتقال ها درحال گزينش اســت: »خبرش در دنيا 
پيچيده. واكسن آمده، اما كو!؟ بين مرگ و خانه نشيني 
كدام را بايد انتخاب كرد؟! مردم بوشهر هم چاره اي 
ندارند. نمي خواهم بگويم كــه از اين وضعيت همه 
راضي هســتند؛ نه. اتفاقا جانمان به لب رسيده. شد 
يك سال و كروناي لعنتي هنوز هست. بوشهر را ماه ها 
پيش سفيد اعالم كردند، اما مي بينيد مردم همچنان 
رعايت مي كنند، چرا؟! چون در ميان ديوارهاي خانه 
مدتي زنداني باشــي بهتر از آن است كه در تنهايي 
براي مرگ يك عزيز غصه بخوري. يك جمله خيلي 
معروفي دارد اين وضعيت ما، مي گويند بين بد و بدتر 
بايد بد را انتخاب كني و ما همين كار را كرديم.« تقريبا 
همه آنهايي كه در مورد راز بوشهر حرف مي زنند در 
آخر مثل زن ميانسال با الفاظ مختلف به اين منطق 

مي رسند كه بين بد و بدترين، به بد پناه برده اند. 

آرزوي بوشهر 
زمستان فصل زندگي در بوشهر است. فصل رويش. 
اصال خود بهار اســت. بوشــهري ها خو كرده اند به 
زمستان هاي داغ، پرشور و شلوغ شهر. به دريا رفتن ها، 
در ســاحل قدم زدن ها، مهمان نوازي كردن ها. حاال 
سرنوشت شهر تغيير كرده؛ »آن اوايل روزهاي خوبي 
نبود. يادم هست پارسال شب عيد ما مردم، دروازه هاي 
شهر را بســتيم كه احدي پايش را در شهر نگذارد. 
فكرش را بكنيد. ما كه مهمان نوازي در رگ و ريشه مان 

است، مهمانان را رانديم. امان از دست اين دنيا و اين 
روزگار. مجبور شــديم كاري كنيم كه آن را زشت و 
ناپسند مي دانستيم. آرزوي من به عنوان يك شهروند 
بوشهري اين است كه كرونا برود. واكسن زودتر برسد. 
درهاي خانه ها و شهر باز شود و من اميد دارم آن روز 
هرچه زودتر برسد تا دست به ســينه جلوي دروازه 
شهر بايستم و به مهمانان خوشامد بگويم.« جاشوها 
آرزو مي كنند ساحل آنقدر شلوغ شود كه جاي لنگر 
انداختن نباشد. مصطفي جاشو مي گويد: »نمي دانم 
اما فكر مي كنم دريا غمگين است. تنهاست. هر وقت 
به دريا مي زنيم، حال و هواي قبل را ندارد. ساحل كه 
خالي باشد، انگار پشت دريا را خالي كرده باشي. اين 

كرونا برود تا زندگي مان برگردد.«
خالد آرزويش شرط و شــروط دارد: »خدايي مردم 
همت كردند. خدا كند اين مســئوالن هم دســت 
بجنبانند و همت كنند تا واكسن اين ويروس لعنتي 
برسد به دست مردم وگرنه تا ابد كه نمي شود از مردم 
توقع داشت. بهترين عيدي كه مي توانستند به مردم 
بدهند، اين بود كه واكسن برســد و با بهار، زندگي 
رونق بگيرد. حاال گويا هنــوز بايد صبر كرد، اما ما باز 

اميدواريم؛ چراكه آدمي با اميد زنده است.«
غروب ســاحل هم بيشــتر نصيب مرغ هاي دريايي 
مي شــود تا آدم ها، و حظش را آنها مي برند. ساحل 
در خاموشي مطلق است؛ از تاريكي تاريك تر. كسي 
نيســت اعتراض كند كه چرا خط ساحلي محو شده 
در ســياهي؛ همين كه چراغ خانه ها روشــن است، 
بوشهري ها را آرام مي كند؛ همين كه شب آمار بشنوند 
اين شهر تلفات نداشت؛ همين كه مادري سفره شام 
را بچيند، پدري فرزندانش را در آغوش بگيرد و صداي 

آژير آمبوالنس در هيچ خياباني نپيچد.

روايت بوشهر؛ زندگي در شهري كه كرونا در آن كوچك و كوچك تر شده

شهر خاموش، زندگي روشن
محمدصادق خسروي عليا

خبر نگار

ايثارگران بدانند

ايثارگران را بازيچه اغراض خود نكنيم )۵(

معاونت قوانين مجلس شوراي اسالمي بنا به درخواست آقاي اميرآبادي 
عضو هيأت رئيسه مجلس درخصوص اعالم نظر مشورتي نامه معاون 
ديوان عدالت اداري نكاتي را در نامه شــماره70929 مورخ 23 آذر ماه 

سال99 به شرح زير اعالم مي كند:
1- اگرچه قانون استفســاريه مصوب 27 مهر ماه سال99 راجع به افراد 
مشمول ماده21 قانون جامع خدمات رســاني به ايثارگران است كه در 
زمان حاكميت قانون برنامه پنجم توسعه به كارگيري شده اند، لكن تفسير 
ماده21 مزبور و تحديد آن به دوران حاكميت قانون برنامه پنجم خالف 

بين و مغايرنظر قانونگذار است.
قانون تفسير بند )و( ماده44 صرفا شرايط بهره مندي ايثارگراني را كه در 

دوران برنامه پنجم به كارگيري شده اند، تبيين نموده است.
2- بند دوم نامه معاون محترم ديوان عدالت كه افراد شركتي را خارج از 
شمول قانون اعالم نموده، مغاير نص ماده 21 قانون جامع خدمت رساني 
به ايثارگران است كه صدر آن ماده به موجب بند )ذ( ماده87 قانون برنامه 
ششم توسعه اصالح و عبارت اعم از رسمي، پيماني، قراردادي و شركتي 

به آن الحاق گرديد.
3- بند سوم نامه كه وجود مجوز به كارگيري در زمان قانون برنامه پنجم را 
ضروري اعالم كرده، مغاير قانون به نظر نمي رسد. لكن چنانچه اين تفسير 
منجر به عدم اجراي ماده 21 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران 
شود، تعطيل قانون با تمسك به قانون بوده و خالف اصول و قواعد تفسير 
قانون است. به عبارت ديگر، افراد مشمول ماده44 قانون برنامه پنجم كه در 
زمان حاكميت آن قانون به استخدام رسمي تبديل نشده اند، در زمان حال 
نيز با رعايت ماده21 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران مي توانند 
به استخدام رسمي تبديل شوند و اين موضوع خود مجوز به كارگيري 
محسوب مي شود و عدم مجوز به كارگيري در زمان قانون برنامه پنجم 

نمي تواند مستمسكي براي عدم اجراي ماده21 تلقي شود. 
نكته حائز اهميت در پاســخ معاونت قوانين مجلس، بند 3 اين پاسخ 
است. اگر برداشت معاونت ديوان عدالت اداري مبني بر اينكه استفساريه 
شامل نيروهاي شركتي نمي شود را بپذيريم، لكن اصالح متن ماده21 
قانون جامع خدمات رســاني به ايثارگران و الحاق يك تبصره به آن در 
قانون برنامه ششم توسعه، جاي شــبه هاي باقي نمي گذارد كه تبديل 
وضعيت استخدامي ايثارگران مشمول ماده21 شامل نيروهاي شركتي 

دستگاه هاي اجرايي مي شود.
عالوه بر آن جايگاه معاونت قوانين مجلس به موجب قانون تدوين و تنقيح 
قوانين و مقررات كشور، به لحاظ قانوني جايگاهي فراتر از ساير مراجعي 
است كه در نهادهاي مختلف متولي پاسخ به استعالمات هستند. برابر بند 
2 ماده 3 اين قانون، معاونت قوانين مجلس مرجع پاسخ به استعالمات 
هيأت رئيسه مجلس شوراي اسالمي، نمايندگان، دولت و شوراي عالي 
استان ها است كه اين پاسخ استعالمات از سوي اين معاونت را مي توان 
اولي و به صواب نزديك تر از پاسخ هاي مشورتي ساير مراجع قلمداد كرد 
و برخالف ساير مراجع، معاونت قوانين مجلس جايگاه خود را از مصوبه 

قانوني براي پاسخ به استعالمات كسب كرده است.
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 كاربران ايراني سال هاست با بسته و 
مسدود شــدن ناگهاني پلتفرم ها و اينترنت

اپليكيشن ها بدون آنكه دليل آن را 
بدانند دست و پنجه نرم كرده اند. همين چند وقت 
پيش درحالي كه كاربران به خاطر مسائل حريم 
خصوصي واتساپ در حال مهاجرت به سيگنال 
بودند به صورت ناگهاني و بدون ارائه دليل خاصي 
اين پيام رســان هم به فهرســت بلند فيلترينگ 
كشور پيوست. اين در حالي اســت كه تا قبل از 
استقبال عمومي كاربران، سيگنال به راحتي قابل 
دسترسي بود و كسي هم به فكر مسدود كردن آن 
نيفتاده بــود. فيلترينــگ اكنون بــا زندگي و 
كســب وكار مردم گره خورده و مشــخص است 
بستن ناگهاني يك پلتفرم مي تواند روي زندگي 
بسياري تأثير منفي بگذارد. همين حاال حرف و 
حديث هــا درباره تــاش براي مســدود كردن 
اينستاگرام و حتي دادگاهي كردن وزير ارتباطات 
خيلــي از كســاني را كــه از اين پلتفــرم براي 
كسب وكار اســتفاده مي كنند نگران كرده است. 
درباره تلگرام هم روند مشابهي پيش رفت و اين 
پيام رســان با وجود فراگيري و داشــتن بيش از 
40ميليون كاربر در كشــور به صورت ناگهاني با 

دستور قضايي يك بازپرس بسته شد.

كارگروه بدون جلسه
 براســاس ماده22 قانون جرايــم رايانه اي كميته 
تعيين مصاديق محتواي مجرمانه كه از سال1388 
شكل گرفته، مسئول نظارت و پااليش تارنماهاي 
حاوي محتواي مجرمانه و همچنين رســيدگي به 
محتواي مجرمانه در اين رابطه اســت. طبق اين 
قانون، جلســات كميته بايد هــر 15روز يك بار با 
حضور اعضا برگزار شود. 12نفر ازجمله 6وزير دولت 
عضو كميتــه تعيين مصاديق محتــواي مجرمانه 
كشور هستند كه بايد در جلسات خود درباره فيلتر 
كردن پلتفرم ها و سايت ها تصميم بگيرند. براساس 

قانون، دادســتان كل كشــور رئيس اين كارگروه 
است و بايد جلسات آن را تشكيل دهد تا در آن با 
رأي اكثريت درباره فيلترينگ يا رفع مسدودسازي 
اپليكيشن ها و پلتفرم ها تصميم گيري شود. چندين 
سال اســت كه درباره فيلترينگ كميته اي آناين 
بدون اخذ رأي اكثريت تصميم مي گيرد. در مدل 
آناين كه مــورد قبول دولــت و وزارت ارتباطات 
نيست به جاي 12نماينده، 5نماينده از 2وزارتخانه 
ارشاد و اطاعات به همراه 3نماينده نهادهاي ديگر 
عضو هســتند و فيلترينگ را به شيوه ديگري اجرا 
مي كنند. در اين شيوه، براي فيلتر كردن، نيازي به 
رأي اكثريت نيست و شــور و مشورتي هم صورت 

نمي گيرد.
اميرناظمي، رئيس ســازمان فناوري ارتباطات 
ايران در اين رابطه به همشــهري مي گويد: »ما 
به اين امر 2انتقاد داريم. يكي اينكه چرا به جاي 
12عضو فقط 5عضو وجود دارند. دوم اينكه چرا 
روش اصلي فيلترينگ كميتــه تعيين مصاديق 
آناين است و تعاملي نيست.« يكي از مقام هاي 
آگاه درباره شــيوه كاركرد اين شيوه آناين، به 
همشهري مي گويد: »در اين شيوه، پرونده ها بنا 
به مشخصاتي كه دارند به سازمان مربوطه ارجاع 
مي شوند تا هر سازمان به صورت مستقل درباره 
فيلتر كردن يا نكردن يك پلتفرم تصميم بگيرد. 
به عبارت ديگر، رأي اكثريت در اين موضوع معنا 
ندارد و عمــا فقط يك ســازمان - كه موضوع 
يك پلتفرم خاص به آن ارجاع شــده - مي تواند 

دراين باره تصميم بگيرد.« 

شيوه   مورد اعتراض
وزير ارتباطات چندي پيش در گفت وگو با همشهري 
در ايــن رابطه گفتــه بود: بســياري از ســايت ها را 
همينطوري و بــا راي گيري آنايــن مي بندند. بارها 
هم ما گفته ايم كه اين نظام راي گيري آناين را قبول 
نداريم. بارها براي دادستان محترم كل كشور نامه به 
همراه مستندات نوشته  ام كه فرايند راي گيري آناين 
را صرفا به سمت موضوع هاي غيراخاقي ببريد. اينكه 
اپليكيشني به اين فرايند برده مي شود و تصميم گيري 
مي كنيد غيرمنطقي است. لعيا جنيدي، معاون حقوقي 
رئيس جمهوري هم اعام كرده كــه در اين رابطه 2 
نامه مفصل و مســتدل به قوه قضاييه نوشته و در آن 
خواسته است كه ماحظات و داليل دولت مورد توجه 
قرار بگيرد. او در اين رابطه به همشهري مي گويد: ما 
معتقديم اين كارگروه بايد حضوري تشكيل شود. هم 
عبارات قانون اين داللت را دارد و هم اصا نفس وجود 
قانون تجارت الكترونيك نشان دهنده اين است كه شما 
اگر بخواهيد امري را فيزيكي برگزار نكنيد و آن را در 
چارچوب به تعبيري الكترونيك و مجازي برگزار كنيد 
هميشه نيازمند دليل و قاعده است.بنابراين اگر كسي 
ادعا مي كند كه جلســات كارگروه مي تواند به شكل 
آناين انجام شود نياز به مستندات صريح قانوني دارد.
او تأكيد دارد: در اين جلسات آناين موضوع رسيدگي 
و گرفتن تصميم است كه اگر نگوييم حكم، شبيه به 
حكم است كه نسبت به كسي يا كساني اعمال مي شود. 
به نظر ما كارگروه بايد به صورت حضوري تشكيل شود 
و تصميم گيري آناين دربــاره فيلترينگ نمي تواند 

صورت بگيرد.

تحقق رؤياي شارژ از راه دور
يك شركت فناوري از موفقيت نسخه آزمايشي تكنولوژي شارژ از راه دور خبر داد كه 

مي تواند در آينده زندگي همه را متحول كند
فيلترينگ بدون 
جلسه و مشورت

جهان استارت آپي

پرواز بر فراز فلوريدا با ليليوم جت

استارت آپ Lilium پس از اينكه برنامه هاي مربوط به آماده سازي 
يك ايســتگاه تاكســي هوايي را براي انجام اقدامات عملياتي در 
فلوريدا در اواســط دهه گذشــته ميادي اعام كرد، اكنون اين 
ديدگاه را گســترش داده و توافقنامه اي را براي ساخت شبكه اي از 
دســت كم 10 به اصطاح فرودگاه در سراسر ايالت به امضا رسانده 
است. به گفته اين شركت، اين شــبكه شهرهاي بزرگ منطقه را به 
يكديگر متصل مي كند؛ زيرا بر اين باور است كه با استفاده از »ليليوم 
جت« )LiliumJet( كاما برقي و ســريع، مي تواند مسافران را به 

آساني جابه جا كند.

به گزارش وب ســايت نيواطلس، از زمان تاسيس اين استارت آپ در 
سال2016، پيشرفت تاكسي پرنده »ليليوم جت« ايده آل و قابل قبول 
بوده است و اكنون ما شاهد اين هستيم كه هواپيما، نخستين پرواز 
خود را انجام مي دهد و به سرعت موردنياز رسيده و به خوبي در مسير 
پرواز مي كند. اين پرنده با 5سرنشــين با سرعت كروز 300كيلومتر 
در ساعت حركت مي كند و قادر اســت با هر بار شارژ كامل باتري ها، 
300كيلومتر را طي كند. پيش از اينكه اين هواپيما به چنين سطحي 
از ارتفاع دست پيدا كند، تحقيقات، توسعه و آزمايش هاي بسياري 
انجام شده است. ليليوم در نوامبر گذشــته اعام كرد كه نخستين 
فرودگاه اصلي خود را براي شــهر اورالندو درنظر گرفته اســت كه 
 به عنوان يك ايستگاه براي مســافران عمل خواهد كرد. استارت آپ
 Lilium  چند روز پيش همكاري خود با يك شــركت اسپانيايي به 
نام فروويال براي ايجاد شبكه اي متشــكل از دست كم 10فرودگاه 
براي پروازهاي عمودي در فلوريدا را اعــام كرد. اين فرودگاه ها در 
مكان هاي استراتژيك در همه شهرهاي بزرگ ايالت فلوريدا ساخته 
خواهند شد و اين در حالي است كه نخستين فرودگاه نيز در جنوب 
اين ايالت در بهار آينده به بهره برداري خواهد رسيد. رمو گربر، يكي 
از مديران استارت آپ مي گويد: »استراتژي ما براي ايجاد شبكه هاي 
حمل ونقل ســريع در كل منطقه در فلوريدا زنده مي شود و شركت 
فروويــال با تخصص بي نظير خود در ســاخت فــرودگاه و عمليات 
در سراسر جهان شــريكي ايده آل محسوب مي شــود. تقريبا همه 
20ميليون فلوريدايي، ظرف 30دقيقه با استفاده از سفرهاي هوايي 
ما، مي توانند به هر نقطه از ايالت سفر كنند و 140ميليون گردشگر 
ســاالنه ايالت آفتاب، داراي گزينه ســرعت باال براي سفرهاي خود 

خواهند بود.«

و  جديــد  تحقيقــات  براســاس 
هشداردهنده اي كه در اين  ماه منتشر دانش

شده، از بين رفتن يخ هاي جهان طي 
2دهه گذشــته به ســرعت افزايش يافته اســت و 
دانشمندان همچنان در حال محاسبه و بررسي ميزان 
افزايش سطح آب دريا هســتند. به گزارش روزنامه 
واشنگتن پســت، مطالعه جديد منتشر شده نشان 
مي دهد كه تلفات يخي از حدود 760ميليارد تن در 
دهــــه1990 بــــه بيــــش از ســــــاالنه 
يك تريليون و200ميليون تن در دهه2010 افزايش 
يافته اســت. اين افزايش بيــش از 60درصد بوده و 
درمجموع تاكنون 28تريليون تن يخ ذوب شده و اين 

بدان معني است كه تقريبا 3درصد از كل انرژي اضافي 
محبوس شده در سيستم زمين توسط تغييرات آب و 
هوا به ســمت تبديل يخ به آب رفته اســت. ويليام 
كلگان، كارشــناس ورقه هــاي يخي در ســازمان 
زمين شناســي دانمارك و گرينلند در اين خصوص 
مي گويد: »اين مانند آن اســت كه از ســال1994 
تاكنون، بيش از 10هزار رعد و برق در ثانيه به زمين 
برخورد كرده باشد.« در اين ميان دليل خوبي وجود 
دارد كه فكر كنيم ســرعت ذوب يخ همچنان ادامه 
خواهد يافت. به عنوان مثال، مطالعه دوم با پشتيباني 
ناسا در مورد صفحه يخ گرينلند نشان مي دهد، بيش 
از 74يخچال بــزرگ كه در آب هــاي عميق و گرم 

اقيانوس غرق خواهند شد، به شدت تحت فشار قرار 
داشته و درحال ضعيف شدن هستند. در اين مطالعه 
ادعا شده است كه ميزان اثرگذاري اين پديده، همراه 
با پيامدهاي آن در باال آمدن آب دريا، هنوز توســط 
جامعه علمي جهان خيلي جدي گرفته نشده است. 
 ScienceAdvances مقاله جديدي كه در مجله
منتشر شده است، نشان مي دهد كه عدم  توجيه كامل 
نقــش اقيانوس به معنــي باال آمدن ســطح دريا از 
صفحات يخي، ممكن اســت »حداقل با ضريب2« 
دســت كم گرفته شــود. اريك ريگنــوت، يكي از 
نويســندگان تحقيق و محقق يخچال در آزمايشگاه 
پيشرانه جت ناسا و دانشگاه كاليفرنيا در ايروين در 
اين باره مي گويد: »ايــن رويداد ماننــد بريدن پا از 
يخچال طبيعي است و ذوب شدني در كار نيست. شما 
برخاف ذوب شــدن كل بدنه يخچال، پاها را ذوب 

مي كنيد و سپس بدنه به پايين فرو مي رود.« 

كابوس ذوب شدن ساالنه 1/2تريليون تن يخ 
تحقيقات جديد نشان مي دهد با رعايت نكردن اصول علمي اوضاع تغييرات اقليمي زمين هر روز در 

حال بدتر شدن است

عمادالدين قاسمي پناه
خبر نگار

شارژ داشتن يا نداشتن حاال با داشتن گجت هاي 
مختلف حاال به يكــي از دغدغه هاي زندگي همه 
ما تبديل شده اســت. به همين خاطر خيلي  از ما 
مجبور به همراه داشــتن پاوربانك به عنوان شارژ 
ذخيره هستيم. اما اگر در هر محيطي كه هستيد 
گجت هايتان به صورت خودكار و بدون نياز به كاري 

شارژ مي شدند چقدر زندگي تان راحت مي شد؟
روياي فناوري شــارژ از راه دور بــه همين خاطر 
از چندين ســال پيش تاكنون، ذهن بسياري از 
كاربران را به خود مشــغول كرده اســت. اگرچه 
شارژرهاي بي سيم در سال هاي اخير به بسياري 
از خانه ها و محيط هاي كاري راه پيدا كرده اند، اما 
اين شارژرها در عمل تفاوت چنداني با شارژرهاي 
سيمي ندارند، چراكه شما ناگزيريد كه موبايل يا هر 
ديوايس ديگري را روي پد اين شارژرها قرار دهيد تا 
شارژ شوند. اما موقعيتي را تصور كنيد كه شما وقتي 
وارد خانه مي شويد، يك شارژر ميزان شارژ موبايل 
شما را تشخيص دهد و درصورت نياز، بدون هيچ 
اتصال يا تماسي دستگاه شما را شارژ كند. يا زماني 
را تجسم كنيد كه تعدادي از كاربران درحالي كه در 
يك فاصله مشــخص از يك منبع شارژ قرار دارند 

بتوانند همزمان ديوايس هاي خود را شارژ كنند.

تحول در شارژ ديوايس
 شركت شيائومي به تازگي در توييتر از »فناوري 
 MiAirCharge شارژ از راه دور« جديد خود با نام
رونمايي كرده اســت. طبق گفته اين شــركت، 
اين دســتگاه مي تواند به طور همزمان و بي سيم، 
چندين دستگاه را بدون اتصال كابل يا قرار دادن 

ديوايس ها روي پايه شارژ بي سيم، شارژ كند. هدف 
آينده، توســعه اين فناوري براي تبديل اتاق ها به 
فضايي كاما بي سيم است كه در آن همه اشياي 
هوشمند ازجمله موبايل، اسپيكر، لوازم خانگي و 
غيره بدون نياز به كابل  هــاي متعدد انرژي مورد 
نياز خود را دريافت مي كنند. به گزارش ســايت 
xdadevelopers، ايــن نوع شــارژ از راه دور 
چندين سال است كه در محافل تكنولوژيك مورد 
بحث بســياري از متخصصان و عاقه مندان بوده 
است، اما هيچ شــركتي تاكنون نتوانسته آن را با 
موفقيت تجاري سازي كند. شيائومي پيش از اين 
شارژرهاي بي ســيم 80وات و سيمي 120وات را 
عرضه كرده بود. بنابراين اين شركت با نوآوري در 

حوزه شارژرها چندان بيگانه نيست.

چگونه كار مي كند؟ 
به گفته اين شركت، اين فناوري قادر است 5وات 
برق را به يك دســتگاه خاص كه در فاصله چند 
متري از »پايه شارژ ايزوله خودتوسعه يافته« قرار 
دارد، منتقل كنــد. اين پايه شــارژ داراي 5آنتن 
تداخل فاز براي تعيين دقيق موقعيت دستگاه هاي 
سيار شــما مانند موبايل، تبلت، ساعت مچي و... 
است. پس از تعيين موقعيت، يك ارائه كنترل فاز 
متشكل از 144آنتن، به صورت جهت دار امواجي 
را كه داراي پهناي ميلي متري هســتند، از طريق 
بيم فورمينگ يا شكل دهنده پرتو انتقال مي دهد. 
دستگاه گيرنده هم داراي يك ارائه آنتن مينياتوري 
متشكل از »آنتن راهنما« و »ارائه آنتن گيرنده« 
داخلي است. به اين ترتيب، اولي اطاعات موقعيت 
را مشــخص مي كند و دومي يك ارائه 14آنتني 
است كه ســيگنال امواج ميلي متري را از طريق 

مدار يكسوساز به انرژي الكتريكي تبديل مي كند.

كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه 
براساس قانون، مسئول فيلترينگ به حساب 
مي آيد اما مدت هاست اين كارگروه در اين 

رابطه تشكيل جلسه نداده است
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رئيس كميته سالمت شوراي شهر تهران از كاهش آمار 
مرگ ومير ناشي از كرونا در تهران خبر مي دهد. او به استناد 
بررسي هاي انجام شده از شيوع اين ويروس در پايتخت 
مي گويد كه در اين شهر، روزانه كمتر از 20مورد و گاهي 
بين 15 تا 20مورد، مرگ در اثر ابتال به كرونا ثبت مي شود. 
نگاهي به اعداد اعالم شده از ســوي وزارت بهداشت هم 
نشان مي دهد كه آمار فوتي هاي كرونا كاهش قابل توجهي 
نسبت به پاييز داشته است. با اينكه در روزهاي گذشته، 
موجي از باال رفتن موارد مــرگ در آمارهاي روزانه ديده 
شد، اما حاال به نظر مي رسد اين اعداد كمي آرام گرفته اند، 
هرچند كه به گفته مسئوالن نظام سالمت، شرايط بسيار 
شكننده است. روز گذشته سيما الري، سخنگوي وزارت 
بهداشت از مرگ 71نفر، در كشور خبر داد و بدين ترتيب 
آمار فوتي هاي رسمي كرونا، به 57هزار و807نفر رسيد. در 
يك شبانه روز هم ابتالي 6هزارو573نفر تأييد شد كه گفته 
مي شود 650نفر از آنها بســتري شدند و 3هزارو990نفر 
هم در بخش مراقبت هاي ويژه تحــت درمانند. تاكنون 
يك ميليون و 405هزارو414نفر بــه اين ويروس مبتال 
شده اند كه گفته مي شــود آمارهاي واقعي چندين برابر 
اين اعداد است. در اين شرايط اما ناهيد خداكرمي، رئيس 
كميته سالمت شوراي شهر تهران به فارس مي گويد كه 
آمار قربانيان كرونا در تهران رو به كاهش است. به گفته او، 
كرونا در تهران تقريبا مهار شده و هرچند روز يك بار آمارها 
كمي باال مي رود اما روند ايجاد شــده به هيچ عنوان قابل 
مقايسه با ماه هاي قبل كه بسيار خطرآفرين بود نيست. با 
اين حال تأكيد مي كند تا روزي كه حتي يك نفر در تهران 
مبتال به كرونا مي شود، يا جانش را از دست مي دهد، بايد 
شــرايط ويژه و آماده باش برقرار باشد: »شهروندان هنوز 
بايد با جديت پروتكل ها را رعايت كنند چراكه در كشور 
روزانه هم اكنون حدود 6هزار نفر مبتال به كرونا مي شوند 
و مرگ ومير كرونا وجود دارد. از اين رو نمي توانيم حضور 
اين ويروس را تمام شده بدانيم.« از آن طرف، سيما الري، 
سخنگوي وزارت بهداشــت تأكيد مي كند كه وضعيت 
بيماري به ثبات نرســيده و شــرايط همچنان ناپايدار و 
حساس است. او مي گويد كه مسئوالن نظام سالمت كشور 
اين روزها نگران افتادن به تله عادي انگاري شرايط بيماري 
در كشور هستند: »ما به هيچ وجه نبايد مسيرعادي انگاري 
را در روابط شخصي و اجتماعي در پيش بگيريم. كاهش 
رعايت شيوه نامه هاي بهداشتي مي تواند مقدمه شروع موج 

مجدد بيماري در كشور باشد.«

كرونا در تهران روزانه 
جان 15نفر را مي گيرد

خبر

 زهرا جعفرزاده
خبرنگار

منبع ورود نخستين واكسن ضدكرونا به ايران مشخص 
شد. پس از آنكه وزير امور خارجه ايران، در سفر به روسيه 
از تأييد و ثبت واكسن »اسپوتنيك وي« روسي در كشور 
خبر داد، گمانه زني ها درباره واردات واكســن چيني و 
سوئدي، در مرحله اول واكسيناسيون به پايان رسيد. 
قبل از اين به استناد گفته هاي مسئوالن نظام سالمت و 
متخصصان، اينطور تصور مي شد كه منبع واردات واكسن 
به ايران، چين يا سوئد است اما در نهايت مشخص شد، 
ايران براي واردات واكسن با روسيه به توافق رسيده و قرار 
است واكسن »اسپوتنيك وي« اين كشور به ايران بيايد. 
2 روز پس از اعالم ثبت و تأييد واكسن روسي از سوي 
محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه در سفر به روسيه، 
وزارت بهداشت اعالم كرد كه اين واكسن براي استفاده 
در ايران، مجوز مصرف اضطراري گرفته است. كيانوش 
جهانپور، مدير روابط عمومي اين وزارتخانه، اعالم كرد 
كه در جلسه كميسيون قانوني تشخيص كه صالحيت 
ســاخت و ورود دارو و مواد بيولوژيك را در سازمان غذا 
و دارو عهده دار اســت، مجوز مصرف اضطراري واكسن 
Sputnik V  محصول شركت گامالياي كشور روسيه 
در فرم محلول فريز شــده و ويال هاي تك دوز/5دوز در 
ايران صادر شد. او اين را هم اضافه كرد كه روند بررسي 
واكســن هاي ديگر از مبدا هند، چين و ساير كشورها، 
همچنان ادامه دارد. وزير بهداشــت هــم گفته بود كه 
در ثبت واكســن، 4منبع مهم جهان پيگيري مي شود 
كه يك منبع اروپايي است، يك منبع معتبر در كشور 

چين و يك سازنده در كشور روسيه و همچنين 2 شركت 
توليدكننده در كشور هندوستان هستند. با اعالم خبر 
تأييد واكسن روسي، محمود واعظي، رئيس دفتر حسن 
روحاني گفت كه قرارداد با روس ها در همين روزها انجام 
مي شود و نخستين محموله واكسن قبل از 22بهمن به 

تهران مي رسد.

اما و اگر درباره اعتبار واكسن روسي
ايران نخستين كشوري نيست كه واكسن روسي را تأييد 
كرده. پيش از اين، كشورهاي امارات، ونزوئال، آرژانتين، 
صربستان، تركمنستان، مجارستان، الجزاير و بوليوي هم 
اين واكسن را در كشورشان ثبت كرده اند. اين درحالي 
است كه براساس اعالم مؤسسه سازنده، تحقيقات روي 
اين واكسن همچنان ادامه دارد. براساس اعالم مؤسسه 
گامالياي روسيه، يعني سازنده اين واكسن، 1.2ميليارد 
دوز از اين واكسن از ســوي 50كشور دنيا، پيش خريد 
شده و 3 كارخانه در روسيه در حال ساخت اين واكسن 
هستند. اين واكسن، نخستين بار در آگوست2020 براي 
استفاده اضطراري در روسيه ثبت شد و تا چند روز پيش 
هم اين واكســن براي يك ميليون شهروند اين كشور، 
تزريق شده بود. مؤسسه گامالياي روسيه، كارايي آن را 
91.4درصد اعالم كرده، اين واكسن در 2 دوز به فاصله 
21روز تزريق مي شود، دماي نگهداري منفي 18درجه 
اســت و در حالت يخ زده مي توانــد در دماي طبيعي 
يخچال هم نگهداري شود. براساس اعالم محققان، اين 
واكسن ابتدا از تركيب 2آدنوويروس به نام هاي AD5 و  
AD26 ساخته شده است. بالروس نخستين كشوري 
بود كه در دسامبر2020 از اين واكسن استفاده كرد. در 

واكسن اسپوتنيك مانند واكسن آسترازنكا )توليد سوئد 
و دانشگاه آكسفورد(، از يك ناقل ويروسي براي انتقال 

ژن هاي كروناويروس به داخل بدن استفاده مي شود.

اطالعات واكسن روسي كامل نيست
مينو محرز، عضو ســتاد ملــي مقابله بــا كرونا قبال به 
همشهري گفته بود واكســني كه قرار است وارد ايران 
شود، بايد مجوزهاي معتبري داشته باشد، اما هيچ كدام از 
واكسن هايي كه گزينه ورود به ايران هستند، اين مجوزها 
را ندارند. حاال محمود هادي پور كه داروساز و كارشناس 
داروست، به همشهري مي گويد كه هيچ واكسني نياز به 
تأييد سازمان بهداشت جهاني ندارد. اين سازمان فقط 
فرايندهاي توليد و به ثمر رســيدن واكسن را بررسي 
مي كند كه ببيند اين مراحل به درستي انجام مي شود 
يا خير. سازمان بهداشت جهاني تنها واكسن هايي كه از 
نظر كارشناسانش، معتبر است را در برنامه  خودش قرار 
مي دهد كه نمونه آن كوواكس است. معموال هم واكسن و 
داروهايي كه فارماكوپه )اطالعت دارويي( آنها معتبر است 
را در برنامه هايش قرار مي دهد، مثل توليدات آمريكايي، 
انگليسي و ژاپني. محرز كه از انتخاب واردات واكسن از 
كشور روسيه ناراضي است، اعتراض خود را با اعالم تزريق 
نكردن واكسن بيان كرد. به گفته او، هيچ اطالعاتي درباره 
اين واكسن منتشر نشده اســت. قبال سازمان بهداشت 
جهاني هم به دليل دريافت نكردن اطالعات كامل درباره 
اين واكســن، اعالم كرده بود كه نمي تواند آن را ارزيابي 
كند. نكته اينجاست كه گفته مي شــود اين واكسن در 
مرحله تحقيقات تنها روي 40هزار نفر آزمايش شده و 
نتيجه تحقيقات آن به صورت محدود منتشر شده است. با 

اينكه به نظر مي رسد نخستين محموله واردات واكسن، از 
روسيه به ايران مي رسد، اما به اعتقاد هادي پور، كارشناس 
دارو، روسيه فارماكوپه معتبري ندارد و كشورهايي مثل 
كوبا و روســيه، آزمايش هاي باليني را به خوبي سپري 
نمي كنند، همه اينها در شرايطي است كه آنطور كه به نظر 
مي رسد قيمت واكسن روسي هم چندان پايين نيست. 
ثبت و تأييد واكسن ضدكروناي روسي، از سوي وزير امور 
خارجه ايران در سفر به روسيه، اعالم شد و همين مسئله 
انتقاداتي را همراه داشت. هادي پور مي گويد كه موضوع 
تأييد و ثبت واكسن بايد از ســوي يك مقام بهداشتي 
اعالم شود نه سياســي. البته وزير بهداشت اعالم كرده 
بود كه واكسن هاي روسي، ســوئدي، كوبايي و هندي، 
در حال بررسي  هستند و پروسه آزمايش هاي باليني را 
مي گذرانند. اما حاال خبر مي  رسد كه واكسن روسي در 

ايران مجوز مصرف اضطراري گرفته است. 

مجوز اضطراري يعني كامل نشدن تحقيقات
هادي پور مي گويد: »مسئله واكسن كرونا حياتي است 
و واكسن بايد از منابع مختلفي وارد كشور شود تا مردم 
خودشان حق انتخاب داشته باشند،  اختالف قيمت آن 
را هم مي توان از خود مردم گرفت. كشورهاي ديگر هم 
چندين گزينه براي تزريق واكسن دارند و افراد خودشان 
انتخاب مي كنند چه واكسني تزريق كنند.« به هر حال 
بايد هر چه زودتر واكسن وارد كشور شود، چرا كه تأخير 
در واكسيناسيون يعني مرگ بيشتر افراد: »كادر درمان 
در معرض خطر است، آنها هر روز يك قرباني مي دهند، 
اما شاهد هستيم كه وقتي يك فرد مشهور جانش را در 
اثر ابتال به كرونا از دست مي دهد، مطالبه ملي براي خريد 

واكسن ايجاد مي شود، درحالي كه پرستاران و پزشكان، 
هر روز در معرض از دســت دادن جانشــان هستند.« 
ايران مجوز مصرف اضطراري به واكسن روسي داده اما 
هادي پور مي گويد كه نمي توان تعريف درســتي براي 
مصرف اضطــراري داد، اما مي تــوان گفت كه مصرف 
اضطراري زماني اتفاق مي افتد كه گروه تحقيقاتي براي 
تزريق يك واكسن، برخي از مراحل تحقيقاتي را ناديده 
مي گيرد، يعني پروسه تحقيق كامل نمي شود تا زودتر 
به مرحله مصرف برسد. پيش از اين شركت سازنده اين 
واكسن، نســبت به تزريق آن به افراد مبتال به سرطان 
هشدار داده و اعالم كرده بود كه اين واكسن براي افراد 
مبتال به سرطان با احتياط تزريق شود. اين هشداربه دليل 
اطالعات كم درخصوص تأثيــر اين دارو بر اين بيماري 

ارائه شده است.

نگراني از خيز موج چهارم كرونا
در شرايطي كه هنوز اما و اگرهاي زيادي براي واردات 
واكســن ضدكرونا به ايران وجــود دارد و تكليف آن 
مشخص نيست، عضو ستاد ملي مقابله با كرونا، نسبت 
به خطر موج چهارم كرونا در اسفند، هشدار داده است. 
احتمال مواجهه بــا موج چهارم بيمــاري، موضوعي 
اســت كه رئيس جمهوري هم در جلسه ستاد كروناي 
روز پنجشنبه به آن اشــاره كرد. او درخواست كرد تا 
محدوديت هاي كرونايي الزم به سرعت اعمال شود و 
براي پيشگيري از شكل گيري موج چهارم راهكارهايي 
ارائه شــود. وزير بهداشت هم نگران شــرايط است، او 
اين احتمال را داده كه ويروس كرونا در كشــور دچار 

جهش شود. 

آخرين خبرها نشان مي دهد نخستين واكسن وعده داده شده ضدكرونا، قرار است 
از كشور روسيه وارد ايران شود، اين در حالي است كه انتقاداتي به روند تحقيقاتي 
اين واكسن وجود دارد و متخصصان مي گويند اطالعات اين واكسن كامل نيست

گزارش همشهري از جزئيات تنها واكسن ضدكرونايي تأييد شده در 
كشور كه در راه ايران است

 مأموريت ويژه
سي و  واكسن ر
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  از دست دادن امثال ميناوند پيام بسياري براي مردم دارد
فوت افرادي همچون مهرداد ميناوند كه جزو درخشان ترين اعضاي 
تيم ملي فوتبال بوده اند پيام هاي بسياري براي مردم دارد و كمترين 
پيام اين است كه كرونا با هيچ كسي شوخي ندارد؛ حتي اگر قهرمان 
ملي باشد پس بايد بسيار بيشتر و دقيق تر پروتكل ها را رعايت و اجرا 
كرد. به احترام از دســت دادن عزيزاني چون ميناوند مراقب خود و 

اطرافيانمان باشيم.
ميرعمادي از تهران

  گراني قيمت عوارض در آزادراه قم- كاشان
آزادراه 90كيلومتري قم -كاشان متعلق به سازمان بازنشستگي كشور 
است و خصوصي محسوب مي شود. اين آزادراه چراغ هاي پايه روشنايي 
ندارد و تردد تريلي و خودروي سنگين در آن آزاد است، ضمن اينكه 
عوارض 5هزار توماني آن را به صورت دستي مي گيرند و هميشه مقابل 
عوارضي صف طويلي شكل مي گيرد. از آن سو اتوبان تهران - قم كه 
120كيلومتر است، هم پايه روشنايي دارد، هم تردد خودروي سنگين 
در آن ممنوع است، هم عوارض الكترونيكي مي گيرد و هم رقم آن هزار 

و 200تومان است. مقايسه با خودتان.
مقدم از كاشان

  مسدود كردن كارت اعتباري اتباع خارجي درست نيست
اينكه يكبــاره كارت اعتبــاري )عابربانك( اتباع خارجــي را بدون 
اطالع رساني مسدود مي كنند نهايت كج ســليقگي و بي توجهي به 
حقوق اتباع خارجي است. اگر تبعه يك كشور خارجي داراي كارت 
اعتباري بانكي است يعني مراحل قانوني بسياري را گذرانده و از حقوق 

شهروندي در ايران برخوردار است.
مسعود از تهران

   آقايي كه 9ميليون حقوق دارد از قطع يارانه ناراحت نباشد
بازنشســته تامين اجتماعي هســتم كه حقوق زير 3ميليون دارم و 
يارانه ندارم آن وقت آقايي كه 9ميليون حقوق مي گيرد از قطع يارانه 

ناراحت است؟ 
رضا از اصفهان

   افزايش قيمت بليت قطار به چه دليل است
مسئوالن درخصوص افزايش قيمت بليت قطار توضيح دهند كه در 
اين گراني هاي افسار گسيخته آيا رواست قيمت بليت هم افزايش يابد؟
سلگي از تهران 

  بدهي حقوق دانشگاه علوم پزشكي سمنان به حق التدريسي ها
مدت 2 سال اســت دانشگاه علوم پزشكي ســمنان حقوق استادان 
حق التدريس را پرداخت نكرده است. براي پيگيري مشكل مان بايد به 

كجا مراجعه كنيم، صداي ما را به گوش مسئوالن برسانيد.
فاطمي از سمنان

  متروي هشتگرد نبايد با عجله افتتاح مي شد
متروي هشتگرد هم مدت زمان انتظار طوالني دارد هم كند حركت 
مي كند تا جايي كه مســافران اين خط مجبور به صرف نظر كردن از 
اين وسيله مي شوند. شــايد بهتر بود براي افتتاح آن تامل بيشتري 

مي كردند.
متقاضي مسكن مهر هشتگرد

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگان...........................
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كوتاه از حادثه

پاسخگوي همشهري

پاسخ مسئوالن

سرقت 8ميلياردي زن و 
شوهر از خانه همسايه

زن و شــوهري پــس از آنكــه پــي بردنــد 
همسايه شان جواهراتي به ارزش 8ميليارد ريال 
در خانــه نگهداري مي كند نقشــه ســرقت 

كشيدند.
به گزارش همشهري، اين سرقت چندي قبل به 
مأموران كالنتري102 پاسداران گزارش شد. 
شاكي مدعي بود سارقان جواهراتي به ارزش 
8ميليارد ريال را از خانه اش سرقت كرده اند. 
بررسي هاي اوليه نشان مي داد سارقان با آگاهي 
از محل نگهداري جواهرات و با استفاده از كليد 
وارد آنجا شده اند. در جريان تحقيقات مأموران 
به زن و شوهري كه در همسايگي شاكي زندگي 
مي كردند مظنون شدند و آنها را با ظن دست 
داشتن در اين سرقت بازداشت كردند و پرونده 

به پايگاه چهارم پليس آگاهي فرستاده شد.
اين زوج در همــان بازجويي هاي مقدماتي به 
سرقت ميلياردي از خانه همسايه شان اعتراف 
كردند. يكي از آنها گفت: ما با شــاكي ارتباط 
خانوادگي داشتيم و از وضعيت مالي آنها نيز با 
خبر بوديم تا اينكه روزي همسرم كه به منزل 
شاكي رفته بود محل نگهداري طالهاي شان را 
فهميد و وقتي ماجرا را به من گفت نقشه سرقت 
كشيديم. وي ادامه داد: چند روز بعد وقتي به 
خانه آنها رفته بوديم به دور از چشم شان كليد 
خانه را برداشتيم و روزي كه آنها در خانه نبودند 
با اســتفاده از كليد وارد خانه شــديم و نقشه 

سرقت را اجرا كرديم.
اين متهم در ادامه اعتــراف كرد كه طالهاي 
مسروقه را به يك دالل در بازار تهران فروخته 
اســت كه چند روز بعد اين مالخر در محدوده 
ميدان خراسان دستگير شد و به خريد اموال 
مســروقه اعتراف كرد و بخشــي از طالهاي 

مسروقه به وزن تقريبي 135گرم كشف شد.
سرهنگ سعيد مجيدي، رئيس پايگاه چهارم 
پليس آگاهي با بازگو كردن جزئيات اين پرونده 
گفت: هر 3متهم با صدور قرار قانوني براي انجام 

تحقيقات تكميلي در اختيار پليس قرار دارند.

شهادت مأمور مرزباني در 
درگيري با قاچاقچيان

يكي از مأموران پايگاه درياباني قشم در جريان 
درگيري با قاچاقچيان به شهادت رسيد.

به  گزارش همشهري، اين حادثه روز پنجشنبه 
در حوزه مرزباني جزيره قشــم اتفاق افتاد و 
در جريان آن يكي از مرزبانان به نام اســتوار 
يكم حســن واعظي تختي به شهادت رسيد. 
سردار حسين دهكي، فرمانده مرزباني استان 
هرمزگان در اين باره گفت: مأموران گشــت 
پايگاه دريايي قشم هنگام گشت زني متوجه 
چند فروند شناور قاچاقچيان شدند و به آنها 
فرمان ايست دادند اما قاچاقچيان با بي توجهي 

به مسير خود ادامه دادند.
وي ادامــه داد: در ايــن عمليــات، يكــي از 
شناورهاي قاچاقچيان با شناور سازماني پايگاه 
درياباني قشم برخورد كرد و يكي از مرزبانان به 
نام استوار يكم حسن واعظي تختي به شدت 
مجروح و به بيمارستان منتقل شد اما به علت 
شدت جراحات وارده به درجه رفيع شهادت 
نايل شــد. به گفته ســردار دهكي تحقيقات 
گسترده اي براي دستگيري متهمان اين پرونده 
آغاز شده است. از سوي ديگر روز گذشته آيين 
وداع با پيكر شــهيد واعظــي تختي با حضور 
مسئوالن منطقه و همرزمان و خانواده معظم 
شهيد از محل ستاد فرماندهي انتظامي استان 
هرمزگان برگزار و پيكر شهيد براي خاكسپاري 

به گلزار شهداي شهر تخت منتقل شد.

قتل زن جوان در دعواي 
زن و شوهري

مردي كه با همســرش درگير شــده بود در 
درگيري با او جانش را گرفت.

به گزارش همشهري، شامگاه پنجشنبه مركز 
اورژانس ساوه خبر رســيد كه زن جواني در 
جريان يك درگيــري خانوادگي به شــدت 
مجروح شده اســت. دقايقي بعد امدادگران 
راهي محل حادثه در روستاي سقانليق ساوه 
شدند. بررسي هاي اوليه نشان مي داد اين زن 
كه از اتباع كشور افغانستان است دقايقي قبل با 
شوهرش درگير شده و با ميله اي آهني ضربه اي 
به سرش اصابت كرده است. هرچند امدادگران 
تالش كردند زن جوان را از مرگ نجات دهند 
اما شدت جراحات او به حدي بود كه جانش را 
از دست داد و تحقيقات پليس درخصوص اين 

جنايت خانوادگي آغاز شده است.

جوان داعشــي كه با ورود به پايگاه بسيج شهر شــيبان در استان 
خوزستان، 2جوان بسيجي را به شهادت رسانده بود به دار مجازات 

آويخته شد.
به گزارش همشهري، شــامگاه ارديبهشت سال97 حادثه خونيني 
در پايگاه بسيج شهر شيبان در استان خوزســتان رخ داد. آن شب 
مأموران كالنتري شيبان كه مقر آنها درست روبه روي پايگاه بسيج 
است با شنيدن سر و صداهايي كه از ســمت پايگاه بسيج به گوش 
مي رسيد راهي آنجا شدند و به محض ورود به پايگاه، جواني بسيجي 
را ديدند كه غرق در خون روي زمين افتاده بود. او بر اثر اصابت ضربات 
چاقو به شدت مجروح شــده بود كه با گزارش ماجرا به اورژانس، به 
بيمارســتان انتقال يافت. مأموران در ادامه به سمت اتاق فرهنگي 
پايگاه رفتند و در آنجا جوان ديگري را ديدند كه او نيز هدف ضربات 
متعدد چاقو قرار گرفته بود اما در بررسي هاي اوليه معلوم شد كه به 

شهادت رسيده است.
هنوز مشخص نبود كه عامل حمله به پايگاه بسيج چه كسي بوده و 
در اين شرايط تيمي از مأموران بررسي هاي تخصصي براي شناسايي 
مهاجم را آغاز كردند. درحالي كه تحقيقات ادامه داشت از بيمارستان 
خبر رسيد كه مجروح اين حادثه نيز بر اثر شدت جراحات جانش را از 
دست داده است و به اين ترتيب آمار شهداي اين حادثه به 2نفر رسيد. 

درحالي كه تنها چند ساعت از اين حادثه گذشته بود، مأموران موفق 
شدند سرنخ هايي از فرد مهاجم به دست آورده و ساعت 6صبح روز بعد، 
او را كه علي نام داشت دستگير كنند. متهم در همان بازجويي هاي 
اوليه به حمله به پايگاه بسيج و به شهادت رساندن 2بسيجي اعتراف 
كرد و گفت: از مدتي قبل با برخي از اعضاي گروهك تروريستي داعش 
كه در خارج از كشور بودند از طريق فضاي مجازي در ارتباط بودم. آنها 
شيعيان را افرادي كافر دانسته و مي گفتند كه بايد عليه آنها اقدام كرد. 
من هم به تبعيت از آنها شروع كردم به تبليغ و نشر عقايد وهابي در 
شهر شيبان. او ادامه داد:  مدتي قبل از فردي به نام ابودجانه در سوريه 
كه با او در ارتباط بودم پرسيدم كه آيا در سرزمين خودم جهاد، صحيح 
است؟ او نيز تشويقم كرد كه اين كار به شهيد شدن و وارد بهشت شدن 
من كمك مي كند. او به من مي گفت در سرزمين خودت اگر شيعيان 

را بكشي، شهيد مي شوي.
مرد جنايتكار گفت: من با 2جوان بسيجي مشكلي نداشتم. فقط در 
شهر و ساختمان بسيج  ديده بودمشــان اما اسم آنها را نمي دانستم. 
دليل حمله ام به اين 2نفر آن بود كــه ديدم جلوي در اتاق فرهنگي 
پايگاه بسيج يك كفش و يك دمپايي است و فهميدم كه 2نفر آنجا 
حضور دارند. وارد اتاق شــدم و با چاقو هردونفــر را زدم. حتي قصد 
داشتم ســر يكي از آنها را طبق آموزش هايي كه ديده بودم از بدنش 

جدا كنم اما موفق نشدم.
با اعترافات هولناك تروريست داعشي، وي به اتهام 2فقره قتل عمدي، 
عضويت در گروهك تروريستي داعش، محاربه و افساد في االرض پاي 
ميز محاكمه قرار گرفت. دادگاه كيفري يك استان خوزستان پس از 
برگزاري جلسات رسيدگي متعدد درنهايت در تاريخ 17بهمن97 او 
را به قصاص و به اعدام با چوبه دار محكوم كرد. اين در حالي بود كه در 
تمامي مراحل رسيدگي به پرونده، خانواده 2شهيد حادثه با حضور در 

مرجع قضايي خواستار قصاص جوان جنايتكار شده بودند.
در شرايطي كه با اعتراض وكيل متهم به رأي صادره از سوي دادگاه، 
پرونده به ديوان عالي كشــور فرستاده شــده بود، قضات شعبه33 
ديوان در تيرماه98 اين حكــم را تأييد كردند و به اين ترتيب پس از 
انجام مقدمات قانوني، سحرگاه پنجشنبه اين حكم به اجرا درآمد و 

تروريست داعشي به دار مجازات آويخته شد.

يك قتل و 4تجاوز در پرونده زورگيران خشن پايتخت
نتايج تازه ترين بازجويي ها از اعضاي 

باند زورگيران خشن پايتخت كه زنان داخلي
و دختران جوان را به عنوان مســافر 
سوار كرده و اموال شــان را سرقت مي كردند نشان 
مي دهد آنها تاكنون يك زن را به قتل رسانده و به 

4زن ديگر تجاوز كرده اند.
به گزارش همشــهري، اعضاي اين باند مخوف كه 
3پسر جوان هستند با پرسه زدن در خيابان هاي شهر 
وانمود مي كردند مسافركش هستند. يكي راننده 
بود، دومي كنارش مي نشست و سومين نفر هم در 
حالي  كه روي صندلي عقب خودش را به خواب زده 
بود وانمود مي كرد مسافر اســت. آنها اغلب زنان و 
دختران جوان را كه تنها بودند به عنوان مسافر سوار 
خودرويشان مي كردند و در ادامه او را مورد ضرب و 
شتم قرار داده و بعد از سرقت اموال باارزشش مثل 
جواهرات، پول و گوشــي موبايل، او را از ماشــين 
بيرون انداخته و فرار مي كردند. درســت مثل زني 
كه 12شهريور امسال در شهرك غرب چنين باليي 
بر سرش آمد. آن روز چند عابر اين صحنه هولناك 
را ديدند. پيكر نيمه جان زني جوان از يك پرايد در 
حال حركت به بيرون پرتاب شد. سر زن خون آلود 
بود و به شدت مجروح شده بود. وقتي عابران باالي 
ســرش رفتند، گفت زورگيران اين بال را به سرش 
آورده اند. او كه به سختي مي توانست صحبت كند 
گفت كه چنددقيقه قبل به عنوان مســافر ســوار 
پرايدي شــده اما 3مرد كه داخل خودرو بودند او 
را به شــدت كتك زده و اموالش را سرقت كرده و 

درنهايت او را از خودرو بيرون انداخته اند.
زن جوان شرايط وخيمي داشت. به همين دليل به 
بيمارستان منتقل شد و تحت درمان قرار گرفت اما 
به دليل شدت جراحات وارده جانش را از دست داد.

در تعقيب زورگيران خشن
به دنبال مرگ زن جوان پرونده اي در دادسراي امور 
جنايي تهران تشكيل شد و بازپرس رحيم دشتبان 
دستور انجام تحقيقات در اين خصوص را صادر كرد. 
گزارش اوليه پزشكي قانوني درخصوص علت فوت 
زن جوان نشــان مي داد كه او به دليل سكته قلبي 
ناشي از شوك سرقت و پرت شدن از خودرو جانش 

را از دست داده است.
از سوي ديگر مأموران پليس پي  بردند كه عامالن 

اين حادثه زورگيران خشــني هستند كه به شكل 
سريالي دست به ســرقت از زنان و دختران جوان 
مي زنند و به احتمال زياد تاكنون افراد زيادي را به 
دام انداخته باشــند. هنوز ابعاد سرقت هاي خشن 
اعضاي اين باند براي مأموران مشــخص نشده بود 
اما شواهد نشــان مي داد آنها در سرقت هايشان از 
خشونت استفاده كرده و گاهي نيز به طعمه هايشان 

تعرض مي كنند.
با وجود اينكه زورگيران تالش كــرده بودند ردي 
از خود به جا نگذارند اما چند هفتــه بعد مأموران 
به اطالعاتي درباره يكي از آنها دســت پيدا كردند. 
او پسري 17ســاله بود كه به شكل غافلگيرانه اي از 
سوي پليس دستگير شد و وقتي تحت بازجويي قرار 
گرفت اعتراف كرد كه با همدستي 2نفر از دوستانش 
در چندين فقره زورگيري از زنان و دختران جوان 
دســت دارد. آنطور كه او مي گفــت آنها در مدت 
كوتاهي موفق به زورگيري از دســت كم 20زن و 

دختر جوان شده بودند.

دستگيري هنگام زورگيري
اطالعاتي كه مأموران درباره ســرقت هاي اعضاي 
اين باند به دســت آورده بودند، نشــان مي داد آنها 

براي زورگيري، از خودروهاي مســروقه استفاده 
مي كنند. متهم دستگيرشده در اعترافاتش گفت كه 
آنها ابتدا به عنوان مسافر سوار يك خودرو مي شدند 
و ســپس با تهديد، راننده را از خودرو پياده و آن  را 
سرقت مي كردند. آنها ســپس با خودروي سرقتي 
به زورگيــري مي رفتند و نقشه هايشــان را عملي 
مي كردند. با وجود دســتگيري يكــي از اعضاي 
اين باند اما 2متهم ديگر كــه نفرات اصلي اين باند 
بودند همچنان فراري بودند. در اين شرايط بود كه 
گشت زني هاي مأموران در محدوده اي كه ممكن 
بود زورگيران در آنجا طعمه هايشان را شكار كنند 
افزايش يافــت تا اينكه گروهــي از مأموران با يك 
خودروي سرقتي مواجه شدند. 2مرد جوان و يك 
زن سوار اين خودرو بودند و استعالم خودرو نشان 
مي داد كه چند روز قبل ســرقت شده است. آنها از 
دور در حال بررسي خودرو بودند كه ناگهان متوجه 
شدند زن جوان با دست به شيشه خودرو مي كوبد. 
او در خودرو گرفتار شده بود و كمك مي خواست. 
مأموران با ديدن اين صحنه حتم پيدا كرده بودند 
كه آنها همان زورگيران تحت تعقيب هســتند كه 
زني را به دام انداخته اند. در اين شرايط به آنها دستور 
ايست دادند اما وقتي زورگيران فرار كردند، تعقيب و 

گريز آغاز شد. زورگيران كه سر بزنگاه از سوي پليس 
شناسايي شده بودند مي خواستند به هر قيمتي كه 
شده فرار كنند. با وجود اين مأموران به تعقيب آنها 
ادامه دادند تا اينكه خودروي زورگيران متوقف شد و 
يكي از آنها توانست فرار كند اما دومين نفر دستگير 

شد و زن جوان از دستشان نجات پيدا كرد.

جزئيات تجاوز به 4زن 
با انتقال دومين عضو از اين باند زورگيري به پليس 
آگاهي، وي به  دست داشتن در زورگيري مرگبار از 
زن جوان اعتراف كرد و عالوه بر آن اعتراف كرد كه 
آنها برخي طعمه هايشــان را مورد آزار و اذيت قرار 
مي دادند. او كه 18سال دارد در اعترافاتش گفت: 
من براي كار به تهران آمده بــودم و مدتي هم در 
بازار كار مي كردم اما چون ســواد نداشــتم بعد از 
3 ماه اخراج شــدم. مدتي بعد در يك سفره خانه با 
2همدستم كه سابقه دار هستند آشنا شدم و از آن 
به بعد زورگيري هايمان شروع شد. او ادامه داد: ابتدا 
3نفري به عنوان مسافر سوار خودروها مي شديم و با 
تهديد راننده را پياده مي كرديم، بعد براي زورگيري 
در پوشش مسافركش به خيابان هاي غرب تهران 
مي رفتيم و بعد از چند روز ســرقت، خودرو را رها 
مي كرديم و مدتي بعد خودروي ديگري مي دزديديم 
و به همين ترتيب سرقت هايمان ادامه پيدا مي كرد. 
اين عضو باند زورگيري درباره مرگ زن جوان گفت: 
وقتي زن جوان را سوار خودرو كرديم و مي خواستيم 
اموالش را سرقت كنيم، او خيلي ترسيده بود. قصد 
ما فقط ســرقت بود و بعد از آن هــم او را از خودرو 

بيرون انداختيم و فرار كرديم.
آنطور كه متهــم مي گفت آنها در چنــد مورد نيز 
طعمه شــان را مورد آزار و اذيت قرار داده بودند. او 
گفت: در 4مورد بعد از سواركردن زنان و دختران 
جوان به عنوان مسافر، همدستم كه فراري است به 
آنها تجاوز كرد و بعد از سرقت پول و گوشي شان آنها 
را رها كرديم، اما باور كنيد و من همدست ديگرم در 
ماجراي تجاوز دخالتي نداشتيم و همدست فراري ام 

دست به اين كار مي زد.
با وجود انكارهاي اين متهم درباره تجاوز اما تاكنون 
4زن جــوان او و متهم فــراري را به عنوان متجاوز 
شناسايي كرده اند و تحقيقات براي دستگيري متهم 

فراري همچنان ادامه دارد.

دستگيري دزدان مسلح طالفروشي35مصدوم و يك كشته در 2تصادف هولناك

قدرداني

قدردان مســئوالن و كارگران فضاي سبز ناحيه يك هستيم.جا دارد 
از رفتار و ادب مسئولين و كارگران فضاي سبز ناحيه يك به خصوص 
مناطق قيطريه و سليماني شرقي تشكر كنم كه با حوصله و عمل به 
پيشنهادهاي اهالي موجب رضايت شهروندان در هنگام هرس كردن 

درختان حاشيه خيابان شدند.
اعتمادي از تهران

تعرفه دفاتر ثبت اسناد 4سال يك بار افزايش مي يابد
شهروندي از رشت درخصوص افزايش چند برابري هزينه تنظيم سند 
شهادت در دفتر اسناد رســمي گاليه كرده و عنوان كرده آيا نظارتي 
هست؟ شهروند تهراني به نام فراهاني كه خود سردفتر اسناد رسمي 
است در پاسخ به اين شهروند نوشته است: تعرفه دفاتر اسناد ساالنه 
نيســت و دوره اي افزايش مي يابد. در واقع تعرفه دفاتر اسناد رسمي 
هر 4 سال يك بار مورد بررسي قرار مي گيرد، اما آخرين دفعه افزايش 
تعرفه 5سال گذشته بود و در واقع بين ابالغ 2 تعرفه 5سال فاصله بود 
كه به دليل تورم چندين برابري و قانوني نبودن افزايش قيمت ها دفاتر 
اسناد رسمي مشكالت بسياري را از سر گذراندند. هم اكنون هزينه ثبت 

شهادت در دفتر اسناد رسمي 128هزار تومان است.

نصب سرعتكاه در ابتداي بلوار كوي نصر اقدامي كارشناسي نيست
روابط عمومي منطقه 2شــهرداري تهران پيرو چاپ پيام مردمي با 
موضوع احداث سرعتكاه در ابتداي بلوار كوي نصر در ستون با مردم 
پاسخ داده است: به استحضار مي رســاند نوع اقدامات ايمن سازي  و 
آرام سازي مورد نياز در ســطح معابر با توجه به مشخصات فيزيكي، 
هندسي، ترافيكي و رده عملكردي معبر مورد نظر تعيين مي گردد. بر 
اين اساس امكان سنجي استفاده از سرعتكاه به عنوان يكي از ابزارهاي 
آرام سازي مستلزم بررسي عواملي ازجمله موقعيت كاربري هاي مهم 
جاذب سفر پيرامون، حجم تردد خودروها، سرعت عملكردي خودروها، 
ميران احتمال وقوع تصادفات، تداخالت عابر و وسيله نقليه و... است 
كه با توجه به بررسي هاي صورت گرفته فاصله كِم محدوده تا خروجي 
از بزرگراه جالل آل احمد و عدم تامين فاصله ديد مناسب و همچنين 
تأثير آن در افزايش زمان تأخير، نصب سرعتكاه كارشناسي نيست. 
ضمن اينكه به منظور ارتقاي سطح ايمني، استفاده از ديگر روش هاي 
آرام سازي ازجمله مرمت و تكميل عالئم و تجهيزات ترافيكي افقي و 

عمودي صورت گرفته است.
دزدان مسلح كه با حمله به يك طالفروشي در 
يزد مقداري طال به سرقت برده بودند، در كمتر 

از يك هفته دستگير شدند.
به گزارش همشــهري، حدود ســاعت19:10 
يكشنبه گذشــته، 4ســارق كه صورتشان را 
پوشانده بودند و يكي از آنها يك قبضه سالح گرم 
در دست داشت، وارد يك طالفروشي در يكي از 
كوچه هاي فرعي بلوار 17شهريور يزد شدند و با 
تهديد صاحب طالفروشي شروع به جمع آوري 
طالها كردند. اين طالفروشي در محلي خلوت 
و بدون تجهيزات ايمني فعاليت داشت و به نظر 
مي رسيد كه سارقان از قبل آنجا را شناسايي و 

براي اين سرقت انتخاب كرده بودند.
آنها ظرف چند دقيقه مقداري طال سرقت كردند 
و پس از خروج از طالفروشي با سوءاستفاده از 

تاريكي هوا فراري شدند.
با فرار دزدان مسلح و گزارش ماجرا به پليس، 
تيمــي از كارآگاهان آگاهي يــزد راهي محل 
سرقت شدند. خوشبختانه در جريان اين سرقت 
به كسي آســيب نرســيده بود و بررسي هاي 
تخصصي براي يافتن ردي از دزدان آغاز شــد. 
به گفته  سردار عباســعلي بهداني فرد، رئيس 
پليس اســتان يزد، بــا اقدامــات اطالعاتي و 
تخصصي در كمتر از 24ســاعت، نخســتين 
ســرنخ ها از دزدان به دســت آمد و هويت آنها 
شناسايي شــد. تحقيقات نشــان مي داد كه 

3نفر از سارقان به خوزســتان گريخته اند، اما 
يكي از همدســتان آنها در يزد حضور دارد. با 
شناسايي مخفيگاه هاي آنها، تيم هاي عملياتي 
اين محل ها را محاصره كردند و در چند عمليات 
همزمان موفق شدند 3سارق را در شهرستان 
اميديه خوزستان دستگير و مقداري از طالجات 
مســروقه را از آنها كشــف كننــد. همچنين 
چهارمين ســارق نيز در يزد به دام افتاد كه در 
بازرسي مخفيگاه او نيز مقداري طال و يك قبضه 

سالح كالشنيكف كشف شد.
با دستگيري متهمان، براي آنها قرار بازداشت 
صادر شد و اين پرونده در اختيار مرجع قضايي 

قرار گرفت.

عامل شهادت 2 بسيجي اعدام شد

در جريان 2حادثه رانندگي در جاده قم و شهرستان تكاب 
دست كم 35نفر مصدوم شدند و يك نفر جان خود را از دست 
داد. اولين حادثه ساعت7:30 صبح ديروز در شهرستان تكاب 
اتفاق افتاد. ماجرا از اين قرار بود كه كارگران معدن آق دره كه 
شيفت شب كار كرده بودند، سوار بر سرويس خود كه يك 
ميني بوس بود، به خانه باز مي گشــتند و همزمان كارگران 
معدن زرشوران نيز سوار بر سرويس شان براي شروع شيفت 
صبح در مسير حركت به سوي معدن بودند كه 2ميني بوس 
در 35كيلومتري شهرستان تكاب بودند به شدت با يكديگر 
برخورد كردند. شــدت اين حادثه به حــدي بود كه راننده 
سرويس كارگران معدن طالي زرشوران جان خود را از دست 
داد و 18كارگر ديگر از هر 2خودرو مصدوم شدند كه وضعيت 

6نفر از آنان وخيم گزارش شده است.
در همين حال، ســرگرد رضــا پاكرو، فرمانــده پليس راه 
شاهين دژ - تكاب در اين باره گفت: اين حادثه رانندگي در 
16كيلومتري محور تكاب - تخت سليمان حوالي روستاي 

حسن آباد رخ داد و انحراف به چپ علت وقوع حادثه بود.

در دومين حادثه كه ظهر ديروز در آزادراه تهران - قم اتفاق 
افتاد نيز به دليل واژگوني اتوبوسي كه از تهران به قم مي رفت 
17نفر مصدوم شدند. اين حادثه ســاعت13:48 ديروز در 
آزادراه تهران - قم، بعد از فرودگاه امام خميني اتفاق افتاد. 
ماجرا از اين قرار بود كه اين اتوبوس از سمت تهران به سوي 
قم در حركت بود كه بنا بر داليل نامعلومي از مســير اصلي 
منحرف و پس از برخورد با گاردريل واژگون شــد. به دنبال 
وقوع اين حادثه نيروهــاي امــدادي در كوتاه ترين زمان 
ممكن خود را به محل حادثه رساندند و تالش براي نجات 
حادثه ديدگان آغاز شد. پيمان صابريان، رئيس مركز اورژانس 
تهران در اين باره گفت: به دنبال وقــوع اين حادثه تعدادي 
آمبوالنس، اتوبوس آمبوالنس و امــداد هوايي راهي محل 

حادثه شدند و امدادرساني آغاز شد.
وي درباره شــمار مصدومان اين حادثه گفت: خوشبختانه 
اين حادثه تلفاتي به همراه نداشت اما 17نفر مصدوم شدند 
كه 7مصدوم با اتوبوس آمبوالنس، 5مصدوم با امداد هوايي 

و 5مصدوم هم با آمبوالنس به مراكز درماني منتقل شدند.

بشير حميدي و حسن كاروني، 2 شهيد حادثه
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با برگزاري مراسم قرعه كشي نمايش 
فيلم ها در بــرج ميالد، جشــنواره گزارش

سي و نهم رسما در انتظار سپري شدن 
ساعات پاياني شــمارش معكوس براي آغاز است. 
اندك اندك توجه ها از بحث فيلم هاي خط خورده و 
توقيفي و البته برگزار شدن يا نشدن جشنواره روي 
نمايش فيلم ها و التهاب درباره چيستي واكنش ها 

متمركز مي شود.
حاال خيلي ها براي ســيمرغ ها به دنبال آشــيانه 
مي گردنــد و حدس و گمان دربــاره فيلم هايي كه 
جوايز را به نام خود ثبــت خواهند  كرد، بازارگرمي 
دارد. بساط نمايش هاي پيش از جشنواره هم به راه 
است و برخي فيلمسازان به سياق هميشه ترجيح 
داده اند تا پيش از آغاز رسمي جشنواره، فيلم شان 
را به چشــمان منتقدان و اهالي رسانه هديه كنند. 
فجر ســي و نهم هرچند مثل هميشــه حواشي و 
بالتكليفي هاي خاص خــودش را دارد، اما به قولي 
ديگر سر  و  شكل يافته و در همين بي نظمي اش به 

نظم رسيده است.

الواستوريعمادوطوبي

مراسم قرعه كشي براي مشخص شدن روز و سانس 
نمايش فيلم ها با حدود 20دقيقه تأخير آغاز شد. 
آنهايي كه در صفحه اينستاگرام رسمي جشنواره 
فيلم فجر در انتظار تماشاي آغاز اين مراسم بودند، 
در اين دقايق بايد زل مي زدند به يك بنر كه رويش 
نوشته شده بود سي و نهمين جشنواره فيلم فجر و 
البته گوش مي سپردند به موسيقي انتخابي مدير 

پيج: الو استوري.
قرعه كشي براي مشخص شــدن نخستين فيلمي 
كه در جشــنواره ســي و نهم به نمايش درخواهد 
آمد هم به نتيجــه جذابي ختم شــد چون قرعه 
نخستين سانس نخستين روز جشنواره براي فيلم 
كاوه صباغ زاده به ثبت رسيد كه نام فيلمش با آن 
موســيقي انتخابي هم مرتبط بود: »رومانتيســم 

عماد و طوبي«.
آخرين ســانس براي آخرين روز جشنواره هم به 
فيلم آيدا پناهنده رســيد تا در ســانس دوم روز 
سه شنبه 19بهمن »تي تي« روي پرده برود. البته 
برخالف ســال هاي قبل در روز 20 و 21بهمن ماه 

فيلمي از قبل براي نمايش درنظر گرفته نشــده و 
اعالم شــده كه در اين دو روز فيلم هاي منتخب در 

چند سانس به نمايش درمي آيد.

چهرهنميشويبدينجستوخيز

در روزهايي كه كرونا سبب شــده تا حتي نمايش 
فيلم در جشــنواره فيلم فجر براي اهالي رسانه و 
منتقدان هم تا همين چنــد روز پيش در هاله اي 
از ابهام قرار داشته باشد و همين حاال هم بسياري 
معتقدند با شــرايط لرزان تهران در پيشگيري از 

كرونا، برگزاري فيزيكي جشــنواره حتي به صورت 
محدود هم نگران كننده است و پروتكل هاي ويژه اي 
براي اين مهم بايد درنظر گرفته شود. باز هم هستند 
افرادي كه انگار در جزيره اي از توهم و خودخواهي 
زيست مي كنند و متأسفانه پيش چشم همگان بر 
اين امر هم اصرار دارند. دربــاره چه چيزي حرف 
مي زنيم؟ درباره مجري مراسم قرعه كشي نمايش 
فيلم ها براي اصحاب رسانه كه انگار ترجيح مي داد 
چهره بشود و به هر ترتيبي هست در سال كرونا هم 
تمام رخ خود را بدون رعايت الزام استفاده از ماسك 
)كه حاال براي مجريان در رده هاي مختلف هم امري 
ضروري و البته پذيرفته شده  است( رو به دوربين ها 
نشان دهد. كاش برگزار كنندگان جشنواره به همين 
نكات ســاده اما حياتي بيشــتر دقت مي  كردند و 
درحالي كه بسياري معتقدند جشنواره محفلي براي 
تكثير كوويد-19 اســت و نبايد اجازه برگزاري آن 
را داد، الاقل همه عوامل اجرايي را ملزم به اجراي 

بي شرط و شروط پروتكل هاي عمومي مي كردند.

پشتصحنهچهخبر؟

حاال كه موتور جشنواره در حال روشن شدن است، 
حقيقت هم بيشتر چهره عجيب و نگران كننده اش 
را به رخ مي كشــد. همه در انتظار فيلم هاي خوب 
و تماشاي آنها در شــرايط كامال ايمن هستند ولي 
ناگهان در همين دســت به دست شــدن و انتشار 
عكس هاي صحنه و پشــت صحنه فيلم ها بحران 
مثل آواري مهيب به چشــم مي آيد. محمدحسين 
مهدويان عكســي از فيلمــش را منتشــر كرده 
كه در آن رضا عطــاران در ميــان جمعيتي انبوه 
ايستاده و كافي اســت فقط با خودمان مرور كنيم 
كه چنيــن پالن هايــي در چند ماه گذشــته و در 
روزهــاي اوج قرباني گرفتن كرونــا فيلمبرداري 
شده است. عكس هاي پشــت صحنه فيلم نرگس 
آبيار هم دورهمي بدون ماسك كم ندارد و بدبختي 

اينجاســت كه در بعضي عكس هاي پشت صحنه 
كه خــارج از لحظات فيلمبرداري ثبت شــده هم 
انگار برخي چندان اعتقادي به اســتفاده از ماسك 

نداشته اند.

شانسباآنهاست
فيلم هــاي بخش مســابقه كه قطعي شــد، كمي 
راحت تر مي شد آنهايي را كه شــانس بااليي براي 
شكار سيمرغ و البته كسب محبوبيت ميان منتقدان 
و اهالي رســانه را دارند يافت. »ابلق« نرگس آبيار 
احتماال براي خودش چند ســيمرغ رزرو كرده و 
»شيشليك« محمدحســين مهدويان هم در اين 
روزهاي عبوس بسياري را خواهد خنداند. »روزي 
روزگاري آبادان« و »روشن« و البته »بي همه  چيز« 
به اعتبار تيم شــان خيلي ها را براي تماشا ترغيب 
مي كنند و البته يادمان نرود كه احتماال »منصور« 
به خاطر جنس ســوژه و فراخور توليدش توســط 
اوج، جلوه هاي ويژه قابل اعتنايي خواهد داشــت. 
نكته آخر اينكه يادتان باشد كه اگر دوست داشتيد 
مي توانيد با يك كد ملي 4 قطعه بليت براي تماشاي 
فيلم هاي جشنواره در سينماهاي مردمي به قيمت 
20هزار تومان براي بعضي سالن ها و 30هزار تومان 
براي برخي ديگر از ســالن ها به صــورت اينترنتي 
بخريد و به تماشــاي فيلم محبوبتان در جشنواره 

برويد.

همه آنچه قبل از آغاز جشنواره فيلم فجر 
 بايد براي ثبت در تاريخ اين رويداد 

به خاطر سپرد

ساندنس كامال مجازي، كن ديرتر، برلين و ونيز همچنان نيمه مجازي برگزار مي شوند 

جشنواره با احتياط
مسعودمير
روزنامه نگار

آرشنهاوندي
روزنامه نگار

فهيمهپناهآذر
روزنامه نگار

سعيدبرآبادييادداشت
روزنامه نگار

تازه ترين نمايشگاه نقاشي 
فلــورا فيض بخش تالش 
براي پاســخ دادن به يكي 
از مهم ترين پرســش هاي 
ماســت؛ با رفتــن و ترك 
كردن يــك مــكان، چه 
تغييراتــي در آن جغرافيا 

اتفاق مي افتد؟ زماني كه كسي يا چيزي يا جايي را ترك مي كنيم، 
آن وجود ترك شده شاهد چه تغييراتی خواهد بود؟ مقاوم خواهد 
ماند يا درهم  مي شكند؟ جايگزين مان خواهد كرد يا فراموش مان؟ 
پيش از هــر چيز، فيض بخــش تكليف يك نكتــه را نه فقط در 
استيتمنت نمايشــگاه بلكه در گفت وگو با ما مشخص مي كند: 
»اينها منظره هايي در خأل انســان هســتند. وقتي آنها را دوباره 
روي ديوار نمايشــگاه مي بينم، چيزي كه بيش از همه توجهم 
را جلب مي كند همين فاصله اســت، فاصله ميان ما و آنجا.« در 
»آنجا« چيز خاصي نيست، هرچه روي بوم ثبت شده داراي نوعي 
بي سايگي، ناآشنايي و عدم كرنش در مقابل قوانين فيزيك است: 
»كار من اين بود كه در آتليه  بنشينم و نقاشي كنم. پس اينها به 
آن مفهوم كلي كه ما از نقاشي منظره داريم هم بسته نيستند.« 
در  مقياســي ديگر، آثار اخير فيض  بخش خصوصا از 2013 به 
بعد،  نوعي منظره نگاري است؛ منتهي با مفهومي غريب نسبت به 
نقاشي منظره كه ما مي شناسيم: بوم هاي بزرگ، ترجيحا مربعي 
يا مستطيل هاي  افقي كه پر شده اند از گياهان و خزه هاي تنيده 
در هم: »اين گياهان را هم از روي مدل نكشــيده ام. از خاطرات 
كودكي ام مي آيند، از ســفري كه در كودكي به طبيعت اطراف 
زادگاهم داشتم. بعد غيب شــدند، ديگر نه ديدم و نه به يادشان 
مي آوردم تا اينكه يك روز خودشــان آرام آرام آمدند و نشستند 

روي بوم.«
به آثار نمايشــگاه »فاصله« 2 نوع نگاه مي توان داشت. نگاه اول، 
نزديك به ديدگاه واحد خاكدان به آثار فيض بخش است: »او براي 
خلق فضاهايش نهايت بهره وري از ذهنياتش را مي كند و ضمن 
فاصله گيري از منظره پردازي هاي متداول با الگوهاي كالسيك، 
در پي يافتن زباني اســت كه در آن ديگر ردپايي از نقاشي رايج 
 كپي  شده از عكس ديده نمي شود.« به گفته خاكدان، جهاِن آثار 
فيض بخش، جهاني خاطره وار هســتند يعنــي از تجربه نقاش 
مي آيند نــه از واقعيت حال حاضر بيــرون: »جهاني را به تصوير 
مي كشــد كه در عين تداعي دنياي واقعي، منشــايي خاطره وار 
دارد.«  نگاه دوم اما اندكي احساســي تر است. در اين نگاه، آنچه 
فيض بخش به تصوير كشــيده، ربطي به تجربه او از گذشــته و 
خاطرات كودكي اش ندارد. او نماينده انســان است براي ترسيم 
آنچه پس از خــروج انســان در جغرافيا باقي مي مانــد: »اينها 
مكان هاي طرد شــده و خالي شــده و رها شــده هستند. پشت 
سبزه ها چيزي وجود ندارد، ديوارها و ستون ها بعد از بوم ادامه پيدا 
مي كنند و ما اندازه آنها را نمي دانيم. حتي نمي دانيم پشــت اين 
انبوه برگ هاي سبز، زرد چه چيزي پنهان شده، شايد هيچ چيز. 
پشــت تخت ســنگ ها هم چيزي وجود ندارد، حتي سايه هم 
ندارند.« فالسفه معتقدند؛ جهاِن بدون انسان، ديگر جهان نيست. 
روانكاوان مي گويند با مرِگ هر انسان، جهان او به پايان مي رسد. 
هنر اما موضعي ديگر دارد؛ كارش گفت وگو درباره چيزهايي ا ست 
كه گاه امكان پذير نيستند، اما ما نيازمند تفكر درباره آنها هستيم. 
چشمي كه اين جهاِن ترك شــده را ديده، جزئيات آن را به دقت 
ثبت و ضبط كرده و در كمپوزيسيوني فشرده، با هندسه اي دقيق 
و رعايت موبه موي قواعد رياضي به تصوير كشيده، چشمي ا ست 

كه مي خواهد به اين سؤال محال پاسخ دهد.
تجربه فيض بخش در نقاشي هاي اين مجموعه، تالشي براي آشتي 
دادن انســان با مفهوم ناپايداري خود و مقاومت بي چون و چرا و 
ذاتي طبيعت اســت. اگر ما جهان را ترك كنيم، جهان به حيات 
ناگزير خود ادامه خواهد داد؛ مصنوعات ما آرام آرام فاســد شده، 
فرومي ريزند و با طبيعت يكي مي شوند، گياهان با رشد بي واسطه 
خود همه جــا را خواهند پوشــاند و اگر به هر دليــل بخواهيم 
بازگرديم، راه ها و نشــاني هاي ناموجود، گمراه مان خواهند كرد. 
تالش نقاش، در رد نظريه »ثبت است بر جريده عالم دوام ما«، با 
ايجاد خودآگاهي از مسير پاسخ دادن به اين پرسش انجام مي شود 
كه »بعد از ما چه اتفاقي خواهد افتاد؟« او اين پاســخ را نقاشي 
كرده اما اگر قرار باشد نگارنده اين سطور در قالب كلمات بيانش 
كند بايد گفت: »هيچ! جهان بدون ما به حياتش ادامه خواهد داد، 
آدم ها بدون ما به حيات خود ادامه خواهند داد و به  مرور رد فقدان 

ما را چيزي پر خواهد كرد.«

قرعه كشــي براي مشخص شــدن 
نخســتين فيلمي كه در جشــنواره 
ســي و نهم به نمايش درخواهد آمد 
هم به نتيجه جذابي ختم شــد چون 
قرعه نخستين سانس نخستين روز 
جشــنواره براي فيلم كاوه صباغ زاده 
به ثبت رســيد كه نام فيلمش با آن 
موسيقي انتخابي مراسم هم مرتبط 

بود: »رومانتيسم عماد و طوبي«

از امــروز )شــنبه( ســي ونهمين دوره 
جشنواره تئاتر فجر با اجراي 10۷نمايش 
در بخش هاي مختلف كار خود را شروع 
مي كند. اين جشنواره امسال بيشترين 
سهم اجرايي خود را در اختيار گروه هاي 
نمايش ديگر شهرها قرار داده و عالوه بر 
بخش محدود اجراي فيزيكي، نمايش ها 

اجراي آنالين خواهند داشت.
به گزارش همشــهري، با اعــالم داوران 
بخش صحنــه اي رقابتــي و پايان اعالم 
اسامي داوران، دوره سي ونهم جشنواره 
تئاتر فجر در حال و هواي متفاوت شروع 
شــد؛ آغازي كه همه اميدوارند در سال 
ديگر به شكل گذشته اش بازگردد. در اين 
دوره از جشــنواره حسين پاكدل، فرهاد 
مهندس پور و پيام دهكردي نمايش هاي 
صحنه اي رقابتي )مسابقه تئاتر ايران( را 

داوري مي كنند.
در اين دوره از جشــنواره، نمايش ها در 
ســالن هاي تئاترشــهر، حافظ، وحدت، 

2تماشاخانه ايرانشهر و تاالر اصلي مولوي 
روي صحنه مي روند. هرسال تاالر وحدت 
در روزهاي جشــنواره بيشــتر ميزبان 
اجراهــاي خارجي بود و امســال در اين 
ايام، نمايش »ســرباز« حسين پارسايي 
را روي صحنه دارد. 18بهمن هم نمايش 
»اپيدمي« يك اجراي خود را در اين تاالر 
خواهد داشت. در تاالر اصلي تئاترشهر نيز 
نمايش »گرگاس ها« حميدرضا نعيمي 

اجرا مي شود؛ نمايشي كه اجراي عمومي 
خود را دارد و در جشــنواره نيز شركت 
مي كند. در تاالر چهارسو نيز نمايش هاي 
»ايوب خــان«،  «آژاكس«،  «آبگوشــت 
زهرماري«، »ســگدو« و... اجراي خود را 

خواهند داشت.
همچنين در سالن عباس جوانمرد خانه 
تئاتر آثار راديوتئاتر اجرا خواهند شد. در 
2سالن سايه و قشــقايي نيز تا 19بهمن 

1۵نمايش روي صحنه مــي رود كه اين 
نمايش ها نيز مانند ديگر آثار نمايشــي 
يك اجرا در حضور داوران و تماشــاگران 
به شكل محدود دارند و يك اجراي ضبط 

شده نيز در پلتفرم ها خواهند داشت.
جشــنواره امســال در بخش صحنه اي، 
خياباني، راديو تئاتــر و ديگر گونه هاي 
اجرايــي برگزار مي شــود. محوطه تاالر 
وحــدت و ايران مال ميزبــان اجراهاي 
خياباني خواهد بــود. در تاالر حافظ نيز 
۵نمايش »كجايي ابراهيم«،  «راشومون«، 
»مختلفيم«،  «چاقوي دم كرده شب« و 

»نسخ«  اجراي خود را خواهند داشت.
نمايشگاه عكس و پوستر تئاتر ساعت11 
امروز در ايســتگاه راه آهن تهران افتتاح 
مي شود. اين نمايشگاه با نمايش ۵0عكس 
و ۵2پوستر و مجموع 102اثر از عكاسان 
و طراحان پوستر به مديريت مهدي آشنا 
همزمان با ارائــه در گالري هاي مجازي 
و بســتر نت در 3شــهر تهران، كاشان و 
تبريز برگزار مي شود. جشنواره سي ونهم 
از امروز )يازدهم بهمن( آغاز و 20 بهمن 

اختتاميه جشنواره برگزار مي شود.

سالگذشته
گزارشهايي
بر مبنــي
اينكهبسياريازحاضراندرجشنوارهساندنس2020
بهبيماريباعالئميمشابهعالئمبيماريكرونامبتال
شدهاند،انتشاريافت،پيروانتشاراينگزارشها،
برخيازخبرگزاريهانظيــرهاليوودريپورتردر
سال2020،جشنوارهساندنسرابهنوعينخستين
كانونشيوعويروسكرونادرآمريكامعرفيكردند،
اماامسالوپسازگذشتيكسالازشيوعكرونا
درآمريكاودرگذشتدستكم400هزارآمريكايي
براثرابتالبهكوويد–19وروندكندواكسيناسيون
دراينكشور،بهمنظورپيشگيريكاملازابتالي
حاضراندراينجشنوارهبهويروسكرونا،جشنواره
ساندنس2021بهصورتكامالآنالينومجازيدر
شهرهايمختلفآمريكابرگزارميشود.دورههاي
قبلياينجشنوارهبهصورتمتمركزدرپاركسيتي

يوتابرگزارميشد.

ساندنس،فقطمجازي
چهل و چهارمين دوره جشنواره فيلم ساندنس به عنوان 

بزرگ ترين جشنواره سينماي مستقل جهان، از تاريخ 
28ژانويه تا 3فوريه2021 )9بهمن تا 1۵بهمن1399( 
به صــورت مجازي در حــال برگزاري اســت. در واقع 
نسل بعدي كوئنتين تارانتينو و استيون سودربرگ ها 
)كارگرداناني كه براي نخستين بار به عنوان فيلمسازان 
مستقل در جشنواره ساندنس شركت كرده بودند( در 
سال2021 قرار اســت به صورت آنالين به منتقدان و 

سينمادوستان معرفي شوند.
 به دليل تداوم شــيوع كرونا رويدادها و فيلم هاي اين 
جشنواره از طريق پلتفورم آنالين مختص به جشنواره 
ساندنس پخش خواهد شد. در ســاندنس2021 اين 
امكان براي حاضران در جشــنواره فراهم شــده تا از 
طريق اتاق هاي انتظار مجازي در جلسات زنده پرسش 
و پاسخ شركت كنند. در اين جشنواره همچنين امكان 
گردهمايي فيلمسازان مستقل در محيط هاي آنالين 
براي تبادل نظر فراهم شده است. به گفته تابيتا جكسون، 
مدير جشــنواره ساندنس، در برنامه  ســال2021 اين 
جشنواره تعداد فيلم ها از 120فيلم به ۷2فيلم كاهش 
يافته است. تعداد روزهاي اين جشنواره نيز كاهش يافته 
است تا جشنواره بيشــتر روي نمايش فيلم ها متمركز 
باشــد. در ســاندنس2021، ۷2فيلــم در بخش هاي 

فيلم ســينمايي، فيلم كوتاه، مجموعه هاي مستقل و 
مرز جديد به نمايش در خواهند آمــد. در اين دوره از 
جشــنواره  فيلم هاي 38كارگردان اولي از 29 كشــور 
نمايش داده خواهد شــد. ازجمله فيلم هاي مطرحي 
كه در جشنواره ســاندنس2021 به نمايش در خواهد 
آمد مي توان به فيلم هاي »كدا« به كارگرداني »سيان 
هدر«، »عبور« ســاخته »ربكا هال«، »تابستان روح« 
به كارگرداني »احمير خالب تامپســون«، »سرزمين« 
اثر »روبين رايت«، »چگونه به پايان مي رسد« ساخته 
»داريل وين«،  »زوئه ليستر جونز« و »من يك مرد ساده 
بودم« اثر »كريستوفر ماكوتو«، »جوكي« به كارگرداني 

»كلينت بنتلي«، »جان و حفره« ســاخته »پاسكائول 
سيستو«، »روز ماه مه« اثر »كارن سينوره«، »به حساب 
سه« ساخته »جرور كارمايكل« و »برتر« به كارگرداني 

»ارين واسيلوپولوس«، اشاره كرد.

تعويقدوبارهكن،ونيزوبرلين؛آنالينوحضوري
برگزاری جشــنواره فيلم كن2021 به دليل تداوم 
شــيوع كرونا در فرانســه و برقراري دور جديدي از 
قرنطينه در اين كشــور، بــه تعويق افتــاد. در ابتدا 
قرار بود اين جشــنواره از 11 تا 22 مــاه مه2021 
)21ارديبهشــت تا اول خرداد1400( برگزار شود 

»فاصله«، تازه ترين نمايشگاه نقاشي فلورا فيض بخش

پسازرفتنماچهخواهدشد؟

 سي ونهمين جشنواره تئاتر فجر
اجرازيرسايهاپيدمي از امروز آغاز به كار مي كند 

كرونا،دشمنشمارهيكجشنوارهها

نظارت بر رعايت بي چون وچراي پروتكل ها در جشنواره 
ازروزيكهقرارشدجشنوارهفيلمفجربراياهاليرسانهومنتقدانوالبتهبهصورتمحدودبراي
تماشاگرانعمومينمايشفيلمداشتهباشد،مصطفيجالليفخريكيازمخالفانجديآنبود.حاال
كهبرگزاريجشنوارهقطعيشده،پايحرفهاياينمنتقددرجهيكوالبتهپزشكسختگيري
رفتهايمكهبهگفتهخودشدريكسالگذشتهحدود1000بيماركروناييراويزيتكردهاست.جاللي
فخربرايكاهشخطرابتالبهكرونادرايامبرگزاريجشنوارهنكاتمهميراباهمشهريدرميان

گذاشتهاستكهميخوانيد:
مهمتريننگرانيماكنترلرويميزانتعدادوروديبهســالنهاوالبتهنحوهنشستنتماشاگران
استكهاگربهصورتدقيقوبافاصله2تا3صندليانجامنشود،فاجعهبارخواهدبود.اجباراستفاده
ازماسكورعايتفاصلهاجتماعيدريكحدمهمهستندوبايدرعايتشوند.اينفايدهنداردكه
همهماسكبزنندامادردلهمفيلمتماشاكنند.نبايدتعارفكردوواحدهاينظارتيبايدهرفرديا
مهمانيراكهماسكندارد،بهبيرونسالنهاهدايتكند.يكسرفهياعطسهكافياستكههمهچيز
بههمبريزدوبحرانايجادشود.مسئلهمهمديگرتهويهسالنهاست.معموالسينمادارهاتهويه
رابهخاطرصدايزيادشقطعميكننددرحاليكهبرگزاركنندگانجشنوارهبايدمراقبباشندتا
همهتهويههاسالموقويوبيصداكاركنند.يكنكتهمهمديگرايناستكهبسياريازتماشاگران
درتاريكيسالنوحينتماشايفيلمماسكرابرميدارند،انگاركهكرونادرتاريكيسراغفردي
نميآيد.منمعتقدمبايددرهرسالنكهميزبانفيلمهايجشنوارهاست،افراديمتمركزبرنظارت
باشندتاتمامپروتكلهااعمازپوشيدنماسكتارعايتفاصلهاجتماعيخيليدقيقاجراشود.
تازهدراينصورتوبارعايتهمهاينهاخطرصفرنميشودبلكهبهحداقلميرسد.منبهعنوان
يكپزشــكباخطرپذيرياختهستمامادربيمارستاننهدرسالنســينماوبههميندليلاز
برگزاركنندگانميخواهمكوچكترينتســامحيباآنهاييكهبههردليلرعايتپروتكلهاي

بهداشتيراجدينميگيرند،نداشتهباشند.

ث
مك

اما به تازگي اعالم شده كه اين جشنواره از 6ژوئيه تا 
1۷ژوئيه )1۵تير تا26 تير1400( برگزار خواهد شد.

 تاريخ جديد به دليل ايجاد اميدواري ها در تسريع در 
روند واكسيناسيون در اين كشور در ماه هاي آينده، 
انتخاب شده است. تبليغات و بازاريابي براي فروش 
فيلم ها در تاريخ 21 تا 2۵ژوئن2021 )31خرداد تا 
4تير1400(، طبق تاريخ از پيش تعيين شده انجام 
خواهد گرفت. در يك سال عادي برگزاري جشنواره 
كن در  ماه ژوئيه مي توانســت براي صاحبان هتل ها 
مشكل ساز باشد چرا كه در ماه هاي ژوئيه و آگوست 
كه گرم ترين ماه هاي ســال در شــهر كن محسوب 
مي شوند، هتل ها توسط توريســت ها و گردشگران 
رزرو مي شوند و امكان رزرو هتل ها توسط كارگردانان 
و ســلبريتي هاي ســينما مقدور نخواهد بود. اما در 
ســال جاري و با توجه به تداوم رعايت پروتكل هاي 
مربوط به بيماري كرونا، احتماال مسافران زيادي به 
كن سفر نخواهند كرد و اين نگراني مانند سال هاي 
قبل وجود نخواهد داشت. براســاس آخرين اخبار، 
جشــنواره فيلم ونيز2021 نيز قرار اســت در اول 
سپتامبر )10شهريور( برگزار شود. براساس آخرين 
اخبار، »بونگ جون هو« كارگردان فيلم »پارازيت«، 
رئيس هيأت داوران ونيز2021 خواهد بود. جشنواره 
برلين هم در  ماه مارس ســال جاري )اسفند1399( 
به صورت مجازي و در ژوئــن2021 )خرداد1400( 
درصورت تســريع در روند واكسيناسيون و كاهش 

شيوع كرونا، به صورت حضوري برگزار خواهد شد.
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كيوسك

هفته هاســت كه كشــورهاي 
ثروتمنــد جهــان در حــال گزارش

خالي كــردن قفــــــسه هاي 
شــركت هاي توليدكننده واكســن هستند تا 
كشورهاي فقيرتر كه در انتهاي صف قرار دارند، 
به اين زودي ها اميدي براي ايمن شدن در برابر 
اين بيماري نداشته باشند. رقابت بر سر دريافت 
واكســن كرونا پيش از ديگران، حــاال به اروپا 
رسيده اســت. يك معضل جديد كه اين روزها 
كشورهاي ثروتمند را در برابر يكديگر قرار داده، 
بدقولي و تأخيــر در فرايند توليد كارخانه هاي 
 اصلــي ســازنده واكســن يعني آســترازنكا
فايزر-بيوان تــك و   )AstraZeneca ( 

)Pfizer-BioNTech( اســت. عقب بودن اين 
شركت ها از برنامه توليد، به اختالف هاي انگليس 
و اتحاديــه اروپــا دامن زده اســت. به نوشــته 
نيويورك تايمــز، اين رويارويــي مي تواند هم به 
روابط دو طرف آسيب بزند و هم تالش هاي جمعي 

را براي پايان دادن به همه گيري كرونا بي اثر كند.

خبربدشركتهايواكسنسازي
ماجرا از آنجا شروع شد كه شركت آسترازنكا 
هفته گذشــته در يك كنفرانــس آنالين از 
كاهش ميزان واكسن هاي ســهميه اتحاديه 
اروپا به دليل مشكالت توليد در كارخانه بلژيك 
اين شركت خبر داد و اعالم كرد كه قصد دارد 
تا آخر ماه مارس )اواسط فروردين99( به جاي 
80ميليون دوز، 31ميليون دوز به اين اتحاديه 
تحويل بدهد. واكســن آســترازنكا محصول 
مشــترك يك شــركت ســوئدي و دانشگاه 
آكســفورد اســت و بخش زيادي از توليد آن 
در انگليس انجام مي شود. اين موضوع خشم 
مقام هاي اروپا را به دنبال داشت. اين درحالي 
بود كه شــركت فايزر نيز به دليل نوســازي و 
افزايش ظرفيت كارخانه اين شركت در بلژيك 
از كاهــش ميزان واكســن هاي تحويلي خود 
خبر مي داد. اتحاديه اروپا كــه در هفته هاي 
گذشته به دليل سرعت كم در واكسيناسيون 
مورد انتقاد قــرار گرفتــه، در واكنش به اين 
اقدام شــركت هاي واكسن سازي، تهديد كرد 
كه قوانين ســختگيرانه تري بــراي صادرات 
واكسن هاي ساخت بلژيك به انگليس اعمال 
مي كند. انگليــس اكنون خــارج از اتحاديه 
اروپا ست و براساس اعالم كميســيون اروپا، 
صادرات هر نوع واكسن ســاخت كشورهاي 
اتحاديــه اروپا نيازمنــد طي فراينــد اداري 
خاص اســت. اين تهديدها اگر عملي شوند، 
مي توانند موجودي واكسن فايزر را در انگليس 
در خطر قــرار دهنــد، زيرا برعكــس ذخاير 
واكســن آســترازنكاي مورد نياز اين كشور 
كه در كارخانه هاي داخلي ســاخته مي شود، 
محموله هاي واكســن فايزر انگليس تماما از 

بلژيك وارد مي شود.
كميسيون اروپا همچنين از شركت آسترازنكا 
خواسته كه اجازه بدهد توليداتش مورد بازرسي 
قرار بگيرد. اين كميســيون گفته كه اين حق 
را دارد كــه بداند »كدام كارخانــه، چه زماني، 

چه محصولي را توليد كرده اســت«. مقام هاي 
اروپايي مي گويند كه آسترازنكا، واكسن هايي 
را كه ســهميه اروپا بوده، بــه انگليس تحويل 
داده است. به گفته آنها ادعاي اين شركت درباره 
مشــكالت توليد در كارخانه بلژيك نمي تواند 
كاهش چشــمگير در حجم سهميه اين قاره را 
توجيه كند. آســترازنكا هم گفته كه سهميه 
واكسن انگليس از كارخانه هاي داخل اين كشور 

تامين شده نه از كارخانه هاي اروپا.
مقام هاي انگليس در پاســخ به تهديد اتحاديه 
اروپــا، مســئوالن ايــن ســازمان را متهم به 
باج خواهي كرده اند كه مي توانــد به روابط دو 
طرف آسيب جدي بزند. ديويد جونز، نماينده 
محافظه كار مجلس عــوام انگليس در اين باره 
گفت: »اين كار اخاذي اســت و نشان مي دهد 
انگليس كار درســتي كرده كه از اتحاديه اروپا 

خارج شده است.«

عقبماندناروپا
قانونگذاران اتحاديه اروپا در توجيه واكنش شان 
گفته اند كه به اين ترتيــب مي توانند بر فرايند 
توزيع واكسن توسط شركت ها نظارت و آنها را 
در قبال تعهدشان پاسخگو كنند. جنس اسپان، 
وزير بهداشت آلمان سه شنبه در يك مصاحبه 
تلويزيوني گفت: »ما نمي گوييم اروپا بايد اول 
باشد، بلكه هدفمان اين است كه سهم عادالنه 

خود را دريافت كند.« 
مشكالت واكسيناسيون در قاره سبز، انتقادها 
از بوروكراسي كند و ناكارآمد در اين منطقه 
را افزايش داده اســت. رهبران اروپا ناتوان از 
سرعت بخشــيدن به فرايند توليد واكســن، 
ناچار به تهديــد محدودكردن صادرات روي 
آورده اند. اين نشــانه اي از تحت فشار بودن 
كشورهاي عضو اتحاديه به دليل عقب ماندن 
از انگليس و آمريكا در واكسيناســيون مردم 
اســت. اين دو كشــور تعداد زيادي واكسن 
پيش خريد كرده انــد. اروپايي ها براي جبران 
اين عقب ماندگي سعي كردند كه فرايند صدور 
مجوز براي واكسيناسيون را سرعت بخشند. 
روابط بين اروپا و انگليــس قبل از اين هم بر 
سر موضوع برگزيت و 4سال كشمكش  بر سر 
خروج اين كشور از اتحاديه اروپا دچار مشكل 
شده بود. نهايتا چند هفته پيش انگليس رسما 

از اين اتحاديه خارج شد.

مقايسهميزانواكسيناسيون
تحليلگــران معتقدنــد كه عامــل اصلي اين 
كشــمكش، ميزان باالي واكسيناســيون در 
انگليس است. تاكنون بيش از 11درصد مردم 
اين كشور )بيش از 7ميليون نفر( در برابر كرونا 
واكســينه شــده اند، درحالي كه فقط 2درصد 
جمعيت اتحاديه اروپــا )بيش از 2ميليون نفر( 
واكســن دريافت كرده اند. انگليس نخستين 
كشور غربي بود كه مجوز انجام واكسيناسيون 
سراسري را صادر كرد. اين كشور اوايل تابستان 
زماني كه واكسن مراحل آزمايش باليني را طي 
مي كرد، قرارداد خريد ده ها ميليون دوز از آن را 
با شركت آسترازنكا امضا كرد؛ يعني 3 ماه قبل 
از زماني كه اتحاديه اروپا براي خريد واكســن 
پيشقدم شــد. اتحاديه اروپا 300ميليون دوز 
واكسن به آسترازنكا سفارش داده بود كه قرار 
بود براســاس ميزان جمعيت بين كشورهاي 
عضو اتحاديه تقسيم شود. برخي كشورهاي اين 
حوزه به دليل گراني و شرايط سخت نگهداري 
واكسن هاي فايزر و شــركت آمريكايي مدرنا 
)Moderna( اميــد زيادي به خريد واكســن 
آسترازنكا بسته بودند. اتحاديه اروپا از شركت 
آســترازنكا خواســته كه به تعهد خود وفادار 
بماند. اورســال ون درلين، رئيس كميســيون 
اروپا گفت: »اروپــا ميلياردها دالر براي كمك 
به ساخت و توسعه واكســن هاي كرونا هزينه 
كرده و حاال شــركت ها بايد به تعهدشان عمل 
كنند.« اما شركت آســترازنكا مي گويد كه به 
اروپا وعد ه اي براي تحويل واكسن به سرعتي كه 
به انگليس داده، نداده است. پاسكان سوريوت، 
مدير اجرايي اين شــركت به روزنامه ايتاليايي 
ريپاليكا گفت: »اروپا 3 مــاه ديرتر از انگليس با 
اين شركت قرارداد بسته، اما مي خواهد همزمان 
با اين كشــور ســهميه اش را دريافت كند. ما 
تالشــمان را مي كنيم، اما نمي توانيم قولي در 
اين باره بدهيــم.«  اروپا همچنين 600ميليون 
دوز واكسن به شركت فايزر سفارش داده است. 
رئيس كميسيون اروپا وعده داده كه 70درصد 
بزرگســاالن اين قاره تا آخر تابستان واكسينه 

مي شوند.

ناتوانیدولتهادرمهاربحران
كشمكش بر سر واكسن در اروپا يادآور روزهاي 
نخست همه گيري كروناست؛ يعني زماني كه 
تعداد زيادي از كشــورها، صادرات تجهيزات 
حفاظتي و وسايل پزشكي را به كشورهاي ديگر 
ممنوع يا محدود كردند. حاال يك ســال از آن 
روزها گذشــته و تقريبا بدون تغيير چشمگير 
در شــرايط بيماري، اين روحيه ناسيوناليستي 
و يكجانبه  گرايي تشــديد شده اســت؛ نه تنها 
ذخاير واكسن براي كشــورهاي فقيرتر خيلي 
محدود است، بلكه حتي كشورهاي ثروتمند نيز 
نمي دانند چطور دوزهاي واكسن موجود را بين 
خود تقسيم كنند. تأخير در توليد واكسن، تنها 
يك بخش از مشكل است. كارشناسان سالمت 
عمومي مي گويند كه مجموعه سيستم جهاني 
خريد واكسن، كشــورها را رودرروي يكديگر 
قرار داده اســت؛ چيزي كه پايــان همه گيري 
را كه مرز و كشور نمي شناســد، با مانع جدي 

روبه رو مي كند. 

 كاهش توليد شركت هاي توليدكننده واكسن، انگليس و اروپا را براي دريافت 
سهميه بيشتر رودرروي يكديگر قرار داده است

جدال انگليس و اروپا بر سر واكسن كرونا

روزنامهيواسايتوديگزارشدادهكهدولت
جديدآمريكابرايســاماندهيبهوضعيت
واكسيناســيوندراينكشورقراراستبه
زودي100پايگاهتزريقواكسنايجادكند.
پيشازاين،آشفتگيموجوددرايالتهاي
مختلفبرايتوزيعواكســنيكيازموارد
مطرحشــدهعليهدولتدونالدترامپبود.
دولتبايدنوظيفهمديريتبحرانكرونارا
ازدستايالتهاخارجكردهوخودمسئوليت

رابهعهدهگرفتهاست.

هفتهنامهاكونوميست]انگليس[

روزنامهژاپنتايمز]ژاپن[

روزنامهيواسايتودي]آمريكا[

قدرتهستهايبعديكيست؟

تويوتا؛صدرنشينبازارجهاني

آمريكابهدنبالايجادپايگاههاي
تزريقواكسن

اكونوميستدرگزارشيبهتالشهايموفق
وغيرموفقكشــورهاطيدهههاياخير
برايدستيابیبهبمبهستهايپرداختهو
نوشتهكهتاكنون31كشور،ازبرزيلگرفته
تاسوئد،شــانسخودرابرايدستيابيبه
انرژيهســتهايآزمايشكردهاند.دراين
ميان،17كشوررســمابرنامهدستيابيبه
سالحهستهايرادربرههايآغازكردهو9
كشورموفقشدهاندبهبمبدستپيداكنند.
اكونوميستهشداردادهكهتشديدتنشها
ورقابتهادرنقاطمختلفجهان،درنهايت
كشورهايبيشتريرابهسمتدستيابيبه

بمبهستهايهدايتخواهدكرد.

ژاپنتايمزنوشتهكهتويوتابراينخستينبار
طي5سالگذشتهموفقشددرسال2020در
صدربازارفروشخودرودرجهانقرارگيرد.
گروهتويوتااعالمكــردهكه9ميليونو530
هزارخودرووكاميونفروختهاســت.ايندر
حالياستكهرقباياينخودروسازژاپنيدر
ديگرنقاطجهانبهدليلبحرانكرونا،درگير

تعطيليهايگستردهشدهاند.

نگاه

چرااعتراضاتخيابانيبرايپوتين
نگرانكنندهاست؟

به نظر مي رســد والديمير 
پوتين، رئيس جمهور روسيه 
سخت ترين ســال خود در 
قدرت را پشت سر مي گذارد؛ آن هم درحالي كه طي 2دهه گذشته 
بي وقفه در قدرت حضور داشته اســت. او در اين سال ها، هرگز از 
قدرت دست نكشيده و يا حتي فاصله نگرفته است. پوتين پس از 
پايان دولت دومش در سال2008 در قانون اساسي دست برده و 
جايگاه خود را با نخست وزير سابقش، يعني ديميتري مدودوف 
تغيير داد. به اين ترتيب تا سال2012 در قدرت باقي ماند و بعد 
از آن هم مجددا رئيس جمهور روسيه شــد؛ آن هم درحالي كه با 
اصالح قانون اساسي، مدت زمان رياســت جمهوري را از 4سال 
به 6سال افزايش داد. بر اين اســاس پوتين قانونا تا سال2024 
همچنان در راس قــدرت خواهد بود. ماجرا بــه اينجا هم ختم 
نمي شود! پوتين در جوالي ســال2020 بند جديدي را به قانون 
اساسي اضافه كرد كه براســاس آن، شرط سقف حضور در دولت 
براي نامزدهاي رياست جمهوري لغو مي شــود. بر اين اساس او 
مي تواند تا 12ســال ديگر، يعني ســال2036 نيز رئيس جمهور 
روسيه باشد. پوتين تعديالت مطلوب خود در قانون اساسي را با 
مجموعه اي از امتيازات اجتماعــي تركيب كرده و اينگونه موفق 
شد تأييد 76درصد از آرای مردمي در همه پرسي را به دست آورد.

به موازات تمام اينها، هيچ مخالف و يا رقيب قابل توجهي براي 
پوتين باقي نمانده، مگر آنكه براي حذف وي اقدام شده باشد. 
بخش عمده روش هاي حذفي نيز همــان راهكار مورد عالقه 
سازمان اطالعات روســيه است؛ مســموميت! آخرين مورد 
مسموميت الكسي ناوالني، ليبرال مشهور روسي بود كه هفته 
گذشته به كشورش بازگشــت. ناوالني زندگي خود را مديون 
آنگال مركل، صدر اعظم آلمان است، چراكه براي صدور مجوز 
خروج وي از روسيه به پوتين فشار آورد و مقدمات درمانش در 

بيمارستان هاي آلمان را فراهم كرد.
پوتين و طبقه اليگارشــي حامي او با منطق نخبه گرايانه اي بر 
روسيه حكومت مي كنند كه مخالف هرگونه انقالب يا جنبش 
مردمي است؛ چراكه براساس اين منطق، چنين تحركاتي كه از 
سوي تخريبگران صورت مي گيرد، پوپوليستي است و درنهايت 
منجر به هرج و مرج مي شود. پوتين در دهه گذشته تالش هاي 
گسترده اي براي سركوب كردن هر جلوه اي از نشانه هاي يك 
انقالب انجام داده است، نه تنها در روسيه، بلكه در تمام نقاطي 
كه امكان تأثيرگذاري و يا نفوذ در آنها را دارد. در واقع روسيه در 
دوران پوتين، به اردوگاهي براي مقابله با تمام انقالب ها تبديل 
شد؛ اردوگاه محوري كه از پكن تا كاراكاس را شامل مي شود. 
به اين ترتيب روســيه پوتين مقابل تمــام انقالب هايي كه در 
كشورهاي شوروي سابق آغاز شده بود ايستاد؛ از انقالب مخملي 
گرجستان گرفته تا انقالب نارنجي اوكراين و البته انقالب الله 
در قرقيزستان. به باور مســكو، اين انقالب ها با حمايت غرب 

شكل گرفته و هدف آنها، انزوا و محاصره روسيه بوده است.
رئيس جمهور روسيه از سال2011 و درحالي كه بار ديگر موج 
اعتراضات عليه او در مسكو آغاز شده بود تصميم به حضور در 
ســوريه گرفت. او اين تصميم را، رفتاري دفاعي مقابل تالش 
غرب براي انتقال موج اعتراضات از كشورهاي عربي به روسيه 
قلمداد مي كرد. اما به نظر مي رسد هيچ يك از اين اقدامات، مانع 
از رسيدن بادهاي تغيير به مسكو نشد؛ بادهايي كه بار ديگر از 
هفته گذشته، همزمان با بازگشــت ناوالني به روسيه وزيدن 
گرفته اســت. اگرچه اين اعتراضات در نوع خود امر نامتعارفي 
براي روسيه نيســت، اما همراهي آن با شــرايط ويژه داخلي، 
منطقه اي و بين المللي، نگراني كرملين را برانگيخته است. اول 
از همه، اكنون دولتي در آمريكا بر سر كار است كه رابطه خوبي 
با پوتين ندارد؛ بلكه فراتر از اين، به دنبــال انتقام از او به دليل 
دخالت در انتخابات ســال2016 است؛ چراكه به باور برخي از 
سران دولت بايدن، روسيه نقش مهمي در پيروزي ترامپ ايفا 
كرده است. از اين منظر، كرملين نســبت به مداخله گسترده 
آمريكا در انتخابات پارلمان دوما )در پاييز ســال بعد( نگران 
است. اين انتخابات، در مرحله اي كه پوتين به دنبال معرفي خود 
به عنوان سزار دائم العمر است اهميت بااليي دارد. عامل نگراني 
دوم مســكو، خروج آنگال مركل از صحنه سياست در سپتامبر 
سال جاري است؛ شخصيتي كه وجودش عامل توازن در مواضع 
اتحاديه اروپا نسبت به روسيه بود. مركل با وجود اختالفاتي كه 
مخصوصا بر سر بحران اوكراين در سال2014 با پوتين داشت، 
همواره مقابل فشار كشورهاي شرق اروپا و انگليس براي انزواي 
روسيه مقابله كرد و عالوه بر اين، مخالفت هاي آمريكا با تكميل 
خط لوله گاز نورد اســتريم2 نيز در مواضع او تأثيري نداشت. 
پوتين بدون شك نسبت به توانايي جانشين مركل براي مقابله 
با فشارهاي آمريكا و اروپا عليه روسيه نگران است. عامل سوم 
نيز به كاهش قيمت نفت و بحران كرونا مرتبط است؛ اهرم هايي 
كه آثار آنها از هم اكنون بر اقتصاد و حوزه سالمت روسيه قابل 
مشاهده است. پوتين ساليان طوالني با تكيه بر اين قاعده كه 
»اگر زندگي و معاش مردم در معرض تهديد باشد، اهميتي به 
حقوق سياسي و آزادي نمي دهند« به حكومت خود ادامه داده 
است. اما او شايد فراموش كرده كه اگر بهاي سكوت براي مردم 

گران تر باشد، صداي فريادها بلند خواهد شد.
منبع:العربيالجديد

مارتين بارون، سردبير ارشد 
واشنگتن پست، در نامه اي به رويداد

همكارانــش اعــالم كرد كه 
قصد دارد يك ماه ديگر خود را بازنشســته 
كند؛ تصميمي كه به معناي پايان 45سال 
كار تمام وقــت او در حــوزه روزنامه نگاري  
خواهد بــود. مارتين بــارون، يــا به قول 
دوستانش »مارتي«، 8سال پيش يعني در 
ابتداي سال2013 به عنوان سردبير ارشد از 
روزنامه بوســتون گلوب به واشنگتن پست 
رفت. يك ســال بعد، واشنگتن پست موفق 
شد 2جايزه پوليتزر، كه يكي از معتبرترين 
جوايز روزنامه نگاري در آمريكا و جهان است، 
را از آن خود كند. اين اتفاق در ســال های 
بعدي باز هم تكرار شــد. واشــنگتن پست 

موفق شــد به خاطر گزارش هاي تحقيقي 
اثرگــذارش در مجموع برنــده 10جايزه 
پوليتزر شــود. حضــور مارتين بــارون در 
واشنگتن پســت با خريدن اين روزنامه از 
سوي جف بزوس، صاحب كمپاني آمازون، 
همزمــان شــد.  او توانســت در ســايه 
حمايت هاي بزوس يك طرح گسترده تحول 
ديجيتــال اجــرا كنــد؛ طرحــي كــه 
واشنگتن پست را وارد دنياي جديد رسانه 
كرد و ناجي اين روزنامه شد. طي اين سال ها 
شمار نيروهاي واشنگتن پست از 580نفر به 
1000نفر افزايش يافت. بارون طي سال های 
فعاليت روزنامه نگاري اش يك مسير طوالني 
آمده اســت. او در ســال1976 ليســانس 
روزنامه نگاري گرفت و كارش را در روزنامه 

ميامي هرالــد آغاز كــرد. 3ســال بعد به 
لس آنجلس تايمــز رفــت و ســپس در 
سال1996 وارد نيويورك تايمز شد. مارتين 
بارون در سال2000 بار ديگر به ميامي هرالد 
بازگشت اما اين بار در جايگاه سردبير ارشد. 

سال بعد به عنوان سردبير ارشد به بوستون 
گلوب رفت تا ايــن روزنامه را كه بيشــتر 
خبرهاي جهان را پوشــش مي داد به يك 
روزنامه با رويكرد مسائل محلي براي مردم 
شهر بوستون تبديل كند. بوستون گلوب در 
اين دوره به خاطر افشاي سوء استفاده جنسي 
كشيش هاي كليساي كاتوليك، برنده جايزه 
پوليتزر شــد. مارتي در بخشي از نامه خود 
نوشته اســت: »روزنامه نگاري با سؤال آغاز 
مي شود، نه جواب؛ ما هميشه به مردم يك 
گزارشگري دقيق و شرافتمندانه بدهكاريم.« 
او در جاي ديگر نيز نوشــته: »پرداختن به 
روزنامه نگاري باكيفيت و اثرگذار، نيازمند 
داشتن يك مدل كســب وكار باثبات است. 
برعكســش هم صدق مي كنــد: در حوزه 
رســانه، هيچ مــدل كســب وكاري بدون 
روزنامه نگاري باكيفيت و اثرگذار كه مورد 

اقبال مردم باشد، دوام نخواهد آورد.«

پايانكار»مارتي«درواشنگتنپست

رابرت مالي؛ واسط تنش زدايي 
ايران و آمريكا

يكماهونيــمبعــداز
پيروزيجــوبايدندر
انتخابات،روندمعرفي
اعضايكابينهوچهرههايكليديدســتگاهسياســتخارجي
دولتآمريكادرآرامشعجيبيسپريميشدتااينكهطيهفته
گذشتهبرخيمنابعدراينكشورخبردادندكهدولتجديدقرار
است»رابرتمالي«رابهعنواننمايندهويژهدرامورايرانمنصوب
كند.هياهودرفضايسياسيآمريكاباالگرفتومحافظهكارانو
طرفداراناسرائيلعليهگزينهموردنظربايدنووزيرخارجهاش
يعنيآنتونيبلينكن،دستبهكارشدند.برايهمهدرواشنگتن،
معنياينانتخابروشناســت؛اينكهدولتبايدنبرايگشودن
مسيرديپلماسيدرتعاملباايرانوبازگشتبهبرجاممصمماست.
رابرتمالــيرايكيازمعمارانتوافقهســتهايايرانميدانند
كهمهمتريندســتاوردتعاملديپلماتيكتهرانوواشنگتنو
تنشزداييمياندوطرفطي40سالگذشتهبودهاست؛توافقي
كهآمريكابهدستوردونالدترامپدرسال2018ازآنخارجشد.
بازگشتماليبهحلقهتصميمسازانسياستخارجيآمريكابراي
بسياريقابلقبولنيست.ازجملهسناتورجمهوريخواهتامكاتن
كههفتهگذشــتهدرتوييتر،رابرتماليرابه»همراهيباايرانو
خصومتبااسرائيل«متهمكرد.پاســخكاتنرابنرودز،يكياز
همكارانسابقماليدرشــورايامنيتمليآمريكاداد.اوكهدر
دولتاوبامابهعنوانمعاونمشاورامنيتمليرئيسجمهورفعاليت
ميكرد،درپستيتوييترينوشت:»فكرميكنماينجوبايدناست
كهبايدنمايندهاشدرامورايرانراانتخابكند،نههوادارانمحمد
بنســلمانوطرفدارانحكومتديكتاتوريدرآمريكا.انتخابات
باالخرهپيامدهاييدارد.«طيچندروزموافقانومخالفانرابرت
ماليدرشبكههاياجتماعياستداللهايمتعدديبرايديدگاه
خودمطرحكردندو2گروهشاملطرفداراناسرائيلوطرفداران
تنشزداييميانآمريكاوايــران،باامضاينامههايينظراتخود
رادرردوتأييدحضورماليدرپستكليديوزارتخارجهاعالم
كردند.ديروزاماخبرانتصابمنتشرشدتاپايانيباشدبرهياهوي
يكهفتهاخير.رابرتماليدروزارتخارجهمســتقرميشودو
مستقيمبهآنتونيبلينكنگزارشميدهد.خبرگزاريرويترزديروز
بهنقلازيكيازمقامهايوزارتخارجهآمريكانوشتكهبلينكندر
حالشكلدادنبهيكتيمكاركشتهتحتهدايتماليبرايآغاز
گفتوگوهاباايراناست.سابقهفعاليتديپلماتيكرابرتماليبه
دولتبيلكلينتونبرميگردد.اودرسال2000زمانيكهكلينتون
زمينهبرگزارينشستكمپديويدرافراهمميكرد،عضوتيماو
بود.قبلازآنهمدرشورايامنيتمليآمريكامسئولامورحقوق
بشربود.ماليدرسال1998بهعنواندستيارويژهبيلكلينتوندر
اموراعرابواسرائيلمشغولبهكارشدتارسماواردمسائلمربوط
بهخاورميانهشود.اوسپسباانتقالقدرتبهجمهوريخواهان،به
انديشكده»گروهبينالملليبحران«درواشنگتنرفتومسئول
برنامهخاورميانهشد.ماليسپسدرسال2008واردتيمانتخاباتي
باراكاوباماشــدامابهدليلمالقاتبارهبرانحماس،ناگزيربه
تركاينتيمشــد.اوباماامابعدازپيروزيدرانتخابات،اوراوارد
شورايامنيتمليكردتابهعنواندستيارويژهرئيسجمهوردر
امورخاورميانهفعاليتكند.باآغازدورتازهمذاكراتهســتهاي
ميانايرانوقدرتهايبزرگ،رابــرتماليبهتيممذاكرهكننده
پيوســتودرچنديندورازگفتوگوهاهدايتمذاكرهكنندگان
آمريكاييرابهعهدهداشت.رابرتماليطي4سالحضوردونالد
ترامپدركاخسفيد،بهگروهبينالملليبحرانبازگشتورياست
اينمركزرابهعهدهگرفت.محورفعاليتهاياينانديشــكده،
جلوگيريازوقوعجنگوبحرانهايناشيازآناست.اوطياين
سالهايكيازمهمترينمخالفانسياست»فشارحداكثري«ترامپ
عليهايرانبودهاست.ماليطرفدارپايانتحريمهايآمريكاعليه
ايرانوميداندادنبهديپلماسيبرايتعاملباتهراناست.البته
اينتنهادليلمخالفتهواداراناســرائيلوعربستاندرآمريكا
بااونيست.ســابقهخانوادگياونيزباعثشدهتادشمنانزيادي
درواشنگتنداشتهباشد.پدراو،سيمونمالي،يكروزنامهنگار
يهوديسوريهاياالصلبودكهدرمصربهدنياآمد.سيمونمالي
چپگرابودومخالفسياستهاياســرائيلدرقبالفلسطين.او
عليهسياستهاياســتعماريدولتهاياروپاييدرآفريقاهم
بسيارقلمميزد.مادرشبارباراهميكيازاعضايهيأتسازمان
مللدرالجزايربود.رابرتماليمسيرپدررادرپيشگرفتهاست.
اوسالگذشــتهدرمقالهايكهدروبسايتفارينپالسيمنتشر
شد،ازجوبايدنخواستبهاسرائيلدرموردضميمهكردنكرانه
باختريهشداردهدودرصورتپيروزيدرانتخابات،ازكمكهاي
آمريكابهتلآويوبهعنوانابزاريبرايتحتفشارقراردادنرژيم
اسرائيلاستفادهكند.اومخالفعاديسازيروابطاعرابواسرائيل
بدونتوجهبهوضعيتفلسطينيهاهمبودهاست.رابرتماليبارها
ازترامپبهخاطرفروشتســليحاتبهكشورهايعربيحاشيه
خليجفارسدربرابرعاديسازيروابطبااسرائيلانتقادكردهاست.
رابرتماليبهعنواننمايندهويژهآمريكادرامورايرانجانشــين
»اليوتآبرامز«ميشودكهجزوچهرههايمحافظهكاردرواشنگتن
استوازاوبهعنوانيكيازهوادارانبزرگاسرائيليادميشود.
بسياريتصورميكردنداوقراراستزمينهحملهنظاميبهايراندر
ماههايپايانيدولتترامپرافراهمكند.پيشازآبرامزنيز»برايان
هوك«دراينپستحضورداشتكهطرفدارسرسختسياست

فشارحداكثريترامپعليهايرانبود.

   واكسن در راه جهان سوم
باوجوداخبارنهچندانخوشايندازواكسن
دركشــورهاياروپايي،بهنظرميرسدكه
بقيهكشــورهايجهانازجملهكشورهاي
جهانسومنبايدچنداننگرانسهميهواكسن
خودباشند.بهگزارشبيبيسي،كوواكس
)Covax(يابرنامهتسهيلدسترسيجهاني
بهواكســنكروناكهدربهارامسالزيرنظر
سازمانبهداشتجهانيراهاندازيشد،اعالم
كردهكههيچتغييريدرسهميهواكسنهاي
اينطرحبرايكشــورهايكمدرآمدايجاد
نشدهاست.بيشترواكسنهاقراراستدرهند
وبرخيدركرهجنوبيتوليدشوند.كوواكس
گفتهكهنخستينمحمولهاينواكسنهاطي
يكماهآيندهدركشــورهايمذكورتوزيع

ميشود.

مروانقبالن
پژوهشگر سوريه اي

محمدامينخرمي
روزنامه نگار

سمانهمعظمي
روزنامه نگار
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#آرزوهاي-تهران

كمپين  تهران شهرآرزوها، ايده ای است كه ســال گذشته آغاز شده و امسال هم 
توسط مديران شهری دنبال می شــود كه اين روزها در شبکه های اجتماعی و بر 
روی برخی از بيلبوردهای شهری مورد توجه قرار گرفته است. هدف از اين كمپين 

جلب مشاركت شهروندان برای ساختن شهری بهتر است. 
شهروندان تهرانی می توانند با رجوع به سايت baham.tehran.ir آرزوهايشان 

را برای شهرشان ثبت كنند.

اشكالدرسامانهبانكييا؟

مسدود شدن كارت هاي بانکي برخي از ساكنان افغانستاني كشورمان  در روزهای 
اخيرحرف و حديث های زيادي در فضاي مجازي به دنبال داشت و با واكنش های 

زيادی روبه رو شد. 
 يک كاربر كه خودش هم مهاجر اســت و در فرانســه زندگی می كند، نوشــت:

 4 سال پيش، يک بانک خصوصی فرانســوی به دليل تحريم های آمريکا حساب 
من را بست، با يک مهلت يک هفته ای! حجم اســتيصال و درماندگی كه تجربه 
كردم قابل وصف نيست! مهاجرت جزو پر تنش ترين مراحل زندگی است، لطفاً 

سخت ترش نکنيد.
كاربر ديگــری هم نوشــت: كال وضعيــت افغان های ســاكن ايــران همين 
 اســت؛ هر از گاهی حســاب بانکی را قطع می كننــد. خيلی از دوســتان من 
كه افغان هســتند پول در بانک نگه نمی دارند يا اگر نگه دارند خيلی خيلی كم 

است.
كاربر ديگری نيز نوشــت: آنهايی كه ســختی های غربت و مهاجرت را تجربه 

كرده اند، حال اين عزيزان افغان را بهتر درک می كنند.

زادروز

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

newspaper.hamshahrionline.ir:سايتروزنامههمشهري 
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ايســتاده ايم منتظــر تــا يکــي از 
تاكسي هاي خطي  بيايد و سوار شويم. 
3نفر هســتيم در يــک صف كوچک 
انتظار. به فاصله از هم ايســتاده ايم. 

بــا ماســک هايي تا زير چشــم 
پيــش  آمده. يک نفــر ديگر هم 
به ما اضافه مي شــود. در هواي 

نکبت زده و پــر دود و غبار مركز شــهر، زير نور كم رمق 
و فس فسي آفتاب ميانه هاي زمستان پابه پا مي شويم و 
چندبار به سر و ته خيابان ويال سرک مي كشيم بلکه سر و 
كله يک تاكسي خطي پيدا شود. دود اگزوز ها و مازوت ها 
و چند »ها«ي ديگر ماســيده تو حلــق و دهان  هايمان. 
چند نفر ديگر به صف ســه نفره  ما اضافه مي شــوند. از 
خطي خبري نيست. همينطور كه به ســر و ته خيابان 
گردن مي كشيم و محو و مسخ شده، ُكند و گذرا خيابان 
و همديگــر را از نظر مي گذرانيم، مردي به چشــم مان 
مي آيد كه چنــد متــر آن طرف تر از ما تــوی پياده راه 
ايســتاده. اندام زيادي لندوک و ديالقش توجه را جلب 
مي كند. كنار دستگاه پاركومتر، كمر باريکش را تا كرده 
و به زور تکه اي فلز يا چيزي شــبيه سيم را مي چپاند به 
دهانه پاركومتر. زل مي زنيم و با دقت نگاهش مي كنيم. 
دو دستي آويزان مي شود به پاركومتر. با حركات محکم 
و خشــن پاركومتر را تکان مي دهــد. بلند بلند چندبار 
فحش مي دهد: »حروم لقمه ي...« همه آنچه را مي گويد 
نمي شود اينجا آورد. كالمش حين دست به يقه شدن با 
پاركومتر يک جور ممنوعيت روزنامه اي و انتشــار دارد. 
از ليچارهايش مي گذريم. ســعي مي كنيم نسبتا دقيق 
حركات و سکناتش را زيرنظر بگيريم. دست كم تا آمدن 
تاكسي ســرگرمي موقت و مهيجي محسوب مي شود. 
عقب مــي رود و با كف پاي كشــيده و باريکش مي كوبد 
به پايه پاركومتر. پاركومتر محکم تر از اين حرف هاست. 
از جا در نمي رود. درنگي مي كنــد و از بغل انگار بخواهد 
چوب بشــکند براي هيزم، لگدي از سمت چپ به بدنه 
پاركومتر مي زند. لگدها را دو سه بار تکرار مي كند. 5نفر 
ديگر هم به صف منتظران تاكسي اضافه مي شوند. يک 
تاكسي از ميانه سياهي و دود مه مانند خيابان مي رسد. 
3نفر سوار مي شوند. يک مسافر متفرقه هم از راه مي رسد. 
موقع سوار شدن كش ماسکش درمي رود و پاره مي شود. 
ماسک مي افتد كف آسفالت. خم مي شود و برش مي دارد 
و با كف دستش ماسک بي كش را روي دهان و دماغش 
نگه مي دارد. در تاكســي را باز مي كند و مي نشيند جلو 

مي روند.
حريف پاركومتر همچنان درگير اســت. لندوک چهل 
و يکي دوســاله اي اســت با موهاي روغن زده به عقب 
خوابانده. دو ســه ضربه ديگــر مي زند به تــن و بدن 
پاركومتر. بعد دست مي كند و تکه آجري از روي زمين 
برمي دارد. با تأني و ريتم، چند ضربه به باالي دســتگاه 
مي كوبد. جز من و چند مســافر در صف و كاســبي كه 
پاركومتر روبه روي دكانش است، هيچ عابري حتي نگاه 
گذرا هم نمي كند. همه عجلــه دارند. پا تند مي كنند به 
جايي كه نمي دانيم كجاســت. چند مسافر ديگر هم از 
راه مي رسند و تو صف مي ايستند. چهل و يکي دوساله 
يک لگد ديگر، بي هوا مي زند به پاركومتر. بعد يک كت 
مشکي  را كه خط هاي باريک راه راه دارد از شاخه درخت 
برمي دارد. مي تکاند و تن مي كند. دوباره برمي گردد سراغ 
پاركومتر. دكان دار روبه روي پاركومتر مي رود سمتش و 

از در رفاقت درمي آيد: »كمک نمي خواي؟«
- نه. خيلي سفته بي شرف... از جا درنمي آد. هر روز باهاش 

مصيبت دارم.
- چي كارش داري؟

- روزي خدا تومن بايد بريزم تو حلق ش واسه پارک. از زنم 
بيشتر خرج داره بي ناموس.

- رزمي كاري؟
جواب دكان دار را نمي دهد. يک تکه پارچه گل گلي شــال 
مانند از جيپ كــت راه راهش درمــي آورد و مي پيچاند دور 
دهان و دماغش. چند قدم عقب عقب مي رود. آخرين ضربه را 
محکم تر از قبلي ها با كف پا مي كوبد تو تنه پاركومتر. پاركومتر 
از پايه غيژي صدا مي كند، كج مي شود و اريب، جدول سيماني 
جوي را بغل مي كند. فاتح جدال، دزدگير ماشين اش را مي زند. 
بيدبيد صدا مي كند. مي رود آن طرف خيابان. سوار مي شود و 
مي رود به جايي كه نمي دانيم كجاست و ما حيران كه جنون 

چطور در شهر جوالن می دهد.

فرزامشيرزاديروايت
نويسنده و روزنامه نگار

وانتبرقيفقط2600دالر
پكن: شركت آر اند زد )R&Z( چين وانت يا ميني كاميوني 
برقي ســاخته كــه قيمــت آن در ســايت علي بابا فقط 
2600دالر است. به گزارش آديتي ســنترال، اين خودرو 
كه اكنون ارزان ترين خودروي جهان در كالس خود است 
توانايي حمل نيم تن بار را دارد و سرعتش باتوجه به برقي 
بودن آن تا 110كيلومتر بر ســاعت مي رسد. البته عنوان 
ارزان ترين خــودروي جهان هنوز در اختيــار خودروي 

چانگلي اي وي است كه فقط 930دالر قيمت دارد.

ثبتبمترينصدايجهان
نيويورك:خواننده اي آمريکايي با ثبت پايين ترين نت 
صداي انســان اين ركورد جهاني را به نام خود ثبت كرد. 
به گزارش آديتي سنترال، تيم اســتورمز، نت يا به لحاظ 
علمي فركانسي را ثبت كرده است كه گوش انسان  قادر 
به شنيدن آن نيست. او به خبرنگار ها گفت: خودم هم نت 
G-7 )نت سل بم( است را نمي شــنوم، اما هنگام پايين 
رفتن نت هايي كه مي خوانــم توانايي توليد اين فركانس 

را دارم.

فروش5دقيقهايتابلوي92ميليوندالری
نيويورك: تابلوي ســاندرو بوتيچلي، نقاش مشــهور 
فلورانسي دوران رنســانس فقط در 4دقيقه و 30ثانيه 
بــا قيمــت 92.2ميليون دالر بــه يــک مجموعه دار 
 ســاكن لندن فروختــه شــد. به گــزارش يورونيوز،

 قيمت اثــري كه امــروز از ســاندرو بوتيچلي فروخته 
شــد، حدود 9برابر بيشــتر از تابلوي ديگــري بود كه 
در ســال2013 ميــالدي در اين حراجــي به قيمت 

10.4ميليون دالر فروخته شد.

مالقاتهمكاربانردبانآتشنشاني
فونيكس: آتش نشان ها در ايالت آريزوناي آمريکا براي مالقات 
با همکاري كه به كرونا مبتال شده بود از نردبان هاي آتش نشاني 
استفاده كردند. به گزارش يو پي آي، ولکو آتش نشان بيمار در 
اين باره مي گويد: روي تختم خوابيده بودم كه ناگهان صداي 
بيب كاميون آتش نشاني و نردبان آن را تشخيص دادم. چند 
لحظه بعد چهره خندان همکار هايم پشت پنجره ماجرا را برايم 
روشن كرد. آتش نشان هاي ياد شده براي استفاده غير كاري از 

كاميون مجوز هاي الزم را دريافت كرده بودند.

جدالباپاركومتردرميانهغبارشهر

 حضرتاميرالمؤمنينعليع:كثره المال تفسد القلوب و تنشيء الّذنوب؛
مال بسيار، دل ها را تباه گرداند و منشأ گناهان شود.
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كسندانستكهمنزلگهمعشوقكجاست
اينَقَدرهستكهبانِگجرسيميآيد

خبربلبلاينباغبپرسيدكهمن
نالهايميشنومكزقفسيميآيد

منزلگه، كاروانسرا و جايي است كه مســافران در آن فرود آيند و منزل كنند. حافظ 
منزلگه اُنــس را قصري دلفروز مي داند و اميدوار اســت »آفِت ايــام خرابش نکند«، 
درنظرش، سر كوي دوست، شاهراهي ست كه منزلگِه دلدار و تماشاگِه مقصوِد اوست.

موالنا آواز سر مي دهد: »منزلگِه ما، خاک ني، گر تن بريزد، باک ني / انديشه ام، افالک 
ني،  اي وصِل تو كيواِن من!«

سعدي در صفِت عاشِق صادق به درستي مي سرايد: »هر كه دانست كه منزلگِه معشوق 
كجاست / مدعي باشد اگر با سِر پيکان نرود«

خواجوي كرماني مي گويد: »ره به منزلگِه قربت ندهندم كه كسي / رخِت درويش به 
خلوتگِه ســلطان نََبَرد« و نيز »چو مي بيني كه اين منزل، اقامت را نمي شايد / َعلَم بر 

ُملک باقي زن، از اين منزلگِه فاني«
سيف فرغاني از آسماِن روشِن كوي يار مي ســرايد و پرهيز مي دهد: »در اين منزلگِه 

دزدان، َمخسب آمن، كه كم باشد / بساِن شمِع بيداران، چراِغ خفتگان، روشن«
صائب از حاصِل تجربه سفر زندگي مي گويد: »رهروي كز كاروان يک بار دور افتاده است 

/ خار را از پا به منزلگاه مي آرد برون«

»منزلگِهراِهكهكشان«

فضاي مجازي در تهران قديم عــده اي بودند كه جزو طبقــه پايين جامعه 
به حســاب مي آمدند و گرچه از ســواد و معلومــات بي بهره 
 بودند اما به ارزش هاي اخالقــي و اصول مروت و لوطي گري 
پايبند بودند. اين دســته، جماعتــي از لوطي ها و داش هاي 
محله هاي تهران بودند كه نسبتا راه و رسم مروت و جوانمردي 
داشتند و ســعي مي كردند از ضعيفان و درماندگان حمايت 
كنند. لوطي ها و داش ها مــورد اعتماد و امين برخي از مردم 
محله هاي تهران قديم بودند و گاهي اتفاق مي افتاد كه وقتي 
سرپرست و پدر يک خانواده مي خواست به سفر برود، زن و 
فرزند و اهل خانه خود را به او مي ســپرد. برخي لوطي ها در 
تهران در راه دفاع از مظلومان و ستمديدگان تا پاي از دست 

دادن جان خود هم پيش رفته اند.

لوطيهايمعروفتهران
در ميان داش هــا و لوطي هــاي قديم تهــران چند چهره 

دوست داشتني و سرشناس بودند كه مردم آن روزگار از آنها 
خاطرات غرورآميزي دارند. معروف تريــن آنها لوطي صالح 
)گذري هم بــه اين نام وجــود دارد( لوطــي عظيم، لوطي 
اكبرخان، لوطي نايب و لوطي ســردمدار بودند. لوطي صالح 
كه از پهلوانان بنام و آدمي بامعرفت بود زبانزد داش هاي قديم 
بود. مي گويند بسياري از كساني كه حقشان را مي خوردند يا 
به آنها زور مي گفتند براي تظلم خواهي سراغ او مي رفتند و 
دست رد به سينه هيچ تظلم خواهي نمي زد. لوطي اكبرخان 
پامناري هم لوطي اي بود كه در پامنار زندگي مي كرد و او هم 

مثل لوطي صالح كشتي گير و پهلوان بود.

باباشملها
در تهران قديم عالوه بر داش هــا و لوطي ها، عده اي بودند 
كه پــس از گذراندن چنــد مرحله به منصب باباشــملي 
مي رسيدند. معموال باباشــمل ها كه از داش ها و لوطي ها 
باالتــر بودند از ميان ايــن دو طبقه انتخاب مي شــدند و 
براي  ترقي از داشــي به مقام باباشــملي بايــد مراحلي را 
طي مي كردند كه از آن جمله علم كشــي و مرشــد شدن 
در زورخانه بود و عالوه بر اينها باباشمل بايد از نظر اخالق 
داش مآبي و لياقت و كفايت، پيشکســوت ديگران مي بود. 
بايد اين را هم بگوييم كه باباشمل شدن پيش رئيسان يک 
محله البته كار مشکلي بود و چقدر اخالق الزم داشت تا در 
ميان اين همه مردمان ســاده و متعصب و سختگير بتوان 
به مقامي رســيد كه هيچ كس برخالف امر و اراده او نتواند 
رفتاري خالف انجام دهد. با اينکــه هيچ گونه قول و قرار و 
عهد و پيمان انتخابي و قبلي در كار نبود، همگي افراد مطيع 
و منقاد باباشمل بودند و اگر حادثه اي براي او پيش مي آمد 
براي تعيين جانشين او حاجتي به انتخاب نداشتند، چراكه 
قباًل همه مي دانســتند كه بعد از اين باباشــمل كدام يک 
از رئيســان و سردســته ها اليق اين مقام هستند و بدون 
دسته بندي و هو و جنجال و تبليغ، حق به مستحق طبيعي 

خود مي رسيد.

طهران قديم

لوطيهايتهران؛بيسوادولیبامعرفت

بليتفروشيسينماهايمردميجشنوارهفجر

بليت فروشي سينماهاي مردمي ســي ونهمين جشنواره فيلم فجر 
با اعمال برخي تغييرات نســبت به سال گذشته از ساعت 14 امروز، 

شنبه 11بهمن آغاز مي شود.
به گزارش همشهري، با توجه به شرايط »كرونا« و فاصله گذاري هاي 
اجتماعي حداكثر 30 درصد به ظرفيت ميزباني سالن هاي  سينماهاي 
مردمي از اين دوره جشــنواره اختصــاص داده شــد و جزئيات و 
مشــخصات جدول نمايش فيلم ها از طريق ســايت جشــنواره و 

سامانه هاي فروش اطالع رساني مي شود. 
در اين دوره بليت فروشي به وسيله 3 سامانه ايران تيک، سينما تيکت 
و گيشه 7 انجام خواهد شد. امسال امکان فروش بليت حضوري به 
مخاطبان ســينما وجود ندارد و بليتي در گيشه ها فروخته نخواهد 

شد.

رويدادهاي فرهنگي و هنري

متفکران و نويسنده هاي متعددي رمان »دن كيشوت« 
نوشته سروانتس را تفســير كرده اند اما تعداد آنها كه 
تصميم گرفته اند تفسيرشــان را به شــکل اثري ادبي 
بنويسند بسيار كم اســت و تعداد آنها كه تفسيرشان 
را در قالب خود رمان »دن كيشــوت« نوشته اند شايد 
2نفر باشد. گراهام گرين يکي از آنهاست. »عاليجناب 
كيشوت« گرين، رماني اســت كه در پاسخ به شاهکار 
سروانتس و برخي از پرسش هاي اصلي آن نوشته شده 
است: دن كيشوت به چه چيز ايمان داشت؟ چرا خروج 
كرد و با دنياي اطرافش درافتاد؟ ايمان او چه ارتباطي 
با ايمان مذهبي داشت؟ آيا او برحق بود؟ ديوانه بود يا...
در اين اثــر، عاليجناب كيشــوت از اســقف منطقه 
مرخصي مي خواهد و با شهردار سابق شهر توبوسو)يک 
كمونيست دو آتشــه كه لقبش »سانچو«ست( با يک 
ماشــين قديمي كه نام آن را رســي نانت)نام اســب 
دن كيشــوت( گذاشــته اند راهي سفر مي شــود تا با 
ماجراهايي روبه رو شود شــبيه به ماجراهايي كه نياي 
بزرگ و معروف خود پشت سر گذاشته است. عاليجناب 
كيشوت هم مانند جدش كتاب هاي پهلواني مي خواند 
اما اين بار، داستان هاي مورد عالقه او داستان هايي از 

شهداي مسيحي است.

عاليجناب كيشوت يکي از 
آثار دوره آخر نويســندگي 
گراهــام گريــن اســت و 
منتقــدان آن را از حيــث 
تخيل و مضمــون يکي از 
بهتريــن داســتان هاي او 

مي دانند. نويســنده در اين 
داستان نيز مانند بسياري از آثارش به درونمايه تقابل 
ايمان مسيحي و الحاد مي پردازد؛ با اين تفاوت كه در 
عاليجناب كيشوت داستان نويس كه از مقبوليت خود 
آگاه است توســن خيال را با دليري بيشتر مي تازاند. 
صرف اينکه كشيشي در سده بيستم بر اين باور باشد 
كه نسبش مي رسد به شخصيتي داستاني، خواننده را 
سر شوق مي آورد كه ببيند گراهام گرين پيرانه سر چه 
مي خواهد بگويد. بعد كه خبردار مي شود آن شخصيت 
داســتاني كه كشــيش خود را از نوادگان او مي داند 
دن كيشوت اســت، قضيه جذاب تر هم مي شود. اما آيا 

شواليه مدرن ما خواهد توانست بر الحاد چيره شود؟
نشر نو، عاليجناب كيشوت نوشته گراهام گرين را در 
287صفحه  با ترجمه پاكيزه  رضا فرخفال در شمارگان 
1100نسخه، به بهاي 54هزار تومان منتشر كرده است.

ويترين

عاليجنابكيشوت

تولداحمدسميعيگيالني
امــروز احمد ســميعي گيالني مترجم، نويســنده، 
ويراســتار و عضو پيوسته فرهنگســتان زبان و ادب 

فارســي كه عمرش دراز باد،100ســاله مي شود. 
سميعي در ســنگلج تهران در خانواده اي گيالني 
به دنيا آمد و در اواخر دهه1340 به عنوان ويراستار 

در مؤسسه انتشــارات فرانکلين آن زمان مشغول خدمت شــد. او در كنار حرفه 
ويراســتاري، چند كتاب در زمينه آيين نگارش و ويرايش تأليف كرد و مقاله هاي 
ارزشمندي را در مجالت متعددي مانند پيک جوانان، كتاب امروز و رودكي به چاپ 
رسانيد. سميعي كار ترجمه را با برگرداندن رمان دلدار و دلباخته، از ژرژ ساند آغاز 
كرد و بعد ها آثاري را از نويسندگان بزرگي مانند ژرژ پرک و گوستاو فلوبر به فارسي 
برگرداند. او تا خرداد1398 سردبيري نشــريه نامه فرهنگستان را برعهده داشت. 

كتاب هاي نگارش و ويرايش و آيين نگارش ازجمله مهم ترين آثار او هستند.



سینما

اولین اسكار فرهادي
»جدايي نادر از سيمين« بعد 
از خرس طاليي برلين و جايزه 
گلدن گلوپ، اسكار را هم برد 

قهرمان 
دیپلماسی

محمدجواد ظریــف 13فروردین 
1394، برجام را نهایي كرد

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

وقتــي در چهارم تيــر1386، دوران 
حضورش در سازمان ملل متحد تمام 
شد، درست    30سال از نخستين   باري 
كه به آمریكا رفت، مي   گذشت� آن   زمان 
فقط 17 سال داشت و دیپلمش را هم 
نگرفته بــود اما »اولين دانشــگاهي 
كه مرا پذیرفت، دانشــگاه ]ایالتي[ 
سانفرانسيسكو در رشــته كامپيوتر 
بود� سرانجام در سپتامبر1978 وارد 
دانشگاه شــدم«، یعني    5ماه پيش از 
انقــاب� همان   موقــع، وارد »انجمن 
اسامي دانشجویان در آمریكا و كانادا 
حوزه بركلي« هم شد؛ جایي كه برایش 
مأمني شد تا در مسيري گام بگذارد كه 

تا همين امروز هم ادامه دارد�
محمدجواد ظریف اما پس از پيروزي 
انقاب، مســير زندگي   اش به   ســوي 
دیپلماســي و سياســت خارجــي 
تغيير كرد؛ »روزي آقاي ]حســين[ 
شيخ   االسام با بنده صحبت كردند و 
گفتند كه همه مي   توانند یك متخصص 
كامپيوتر شوند اما هركسي نمي   تواند 
براي جمهوري اسامي یك سياستمدار 
خوب باشد�« و به    این   ترتيب، وارد رشته 
روابط بين   الملل در همان دانشگاه شد و 
تا كسب دكتري در رشته حقوق و روابط 

بين   الملل دانشگاه دنور پيش رفت�
در سال1358، نخستين مسئوليتش 
را تجربه كرد؛ آن زمان هنوز دانشجو 
بود و وقتي    به سركنســولگري ایران 
در سانفرانسيســكو رفت؛ »موظف 
شدم كه به كنسولگري بروم� در آنجا 
به   دليل اینكه زبان انگليسي   ام خوب 
بود، مسئول روابط عمومي شدم�« او اما 
به   واسطه عضویت و بعدتر، سخنگویي 
و دســت   آخر، دبيري انجمن اسامي، 
بيشتر شناخته شد و از همين مجرا هم 
بود كه »ســفري به   عنوان دبير انجمن 
اسامي دانشــجویان آمریكا و كانادا 
به نيویورك داشتم و با آقاي ]سعيد[ 
رجایي خراســاني، نماینده جمهوري 
اســامي ایران در سازمان ملل متحد 
ماقات كردم�« سفري كه اگرچه هدفش 
حل اختافات بين انجمن اســامي 
دانشــجویان و وزارت امورخارجه بود 
اما او چنان نماینده شایســته   اي براي 
دانشــجویان بود كه در ســال1361، 
ایشان نيز پيشنهاد كردند كه در امور 
نمایندگي كمك   شان كنم� او كه رسمًا 
نماینده ایران در كميته ســوم مجمع 
عمومي )مسائل حقوق بشر( بود، براي 
نخستين   بار، آبان همان   سال در سازمان 
ملل سخنراني كرد و به   این   ترتيب در 

سطح جهان شناخته شد�

هوشمندي اجتماعي 
ایرانيان

رشد عمومي و اعتماد به نفس اجتماعي

جمال رهنمایي ����������������������������������������������
طي سال   هاي1390تا 1394اتفاقات مهمي در 
حوزه اجتماعي و اقتصادي ایران قابل بررسي 
هستند كه هنوز هم در بســتر تاریخي خود 
در حال تغيير شكل بوده و پس از آرام گرفتن 
در مســير زمــان مشــاهده و ارزیابي آنها 
امكان پذیرتر خواهد شد� رقابت   هاي سياسي 
معنادارتر، خيزش تورمي نرخ ارز و قيمت   ها و 
پایان مذاكرات پانزده ساله ایران و قدرت   هاي 
بزرگ با امضاي توافقنامه برجام موضوعاتي 
بودند كه مستقيما زندگي ایرانيان را تحت   تأثير 
قرار مي   دادند� جامعه ایراني این تحوالت را با 

دقت پيگيري و در آن ایفاي نقش مي   كرد�
انتخابات ریاســت   جمهوري و شــوراها در 
سال1392 یكي از این موضوعات بود� تحوالت 
لحظه به لحظــه و نقش آفریني انتخاب مردم 
در 2هفته آخر، تغييرات بزرگي را رقم زد� رد 
صاحيت 2رئيس   جمهور قبلــي، فضاي بيم 
و اميد روزانه و انتخاب نهایــي مردم در این 
انتخابات، برایند هفته   ها و روزها و ساعت   هاي 
نفسگير بهار92 بود� در همين فضا با اهميتي 
منطقه   اي و تقسيم شده   تر، انتخابات شوراهاي 
شهر و روستا نيز برگزار شد� نتایج این انتخابات 
به   خصوص در شهر   هاي بزرگ به خوبي دیدگاه 
تحول  خواهي و نارضایتي از دولت هاي نهم و 

دهم و هواداران آن را نشان داد�
خيزش قيمت   ها از یك ســال مانده به پایان 
دولت نهم به طرز شــگفت آوري شروع شد و 
قيمت ارز، كاالهاي اساســي و مسكن روزانه 
افزایش مي   یافت؛ اتفاقي كه گذر زمان نشان 
داد تا چه حد قيمت   ها و ثبات سياسي در ایران 

به هم پيوستگي دارند�
ســال1394 مذاكرات 15ســاله بين ایران و 
قدرت   هاي بزرگ اروپایي كه حاال آمریكا هم به 
آنها پيوسته بود، به سرانجام رسيد� این توافق 
بين   المللي فضاي اقتصاد كشــور را از التهاب 
بيرون آورد و نشان داد كه صلح بين   المللي و 
ثبات تا چه حد با امنيت و توليد و تجارت و رفاه 

همبستگي دارند�
تحوالت دائم جوامع انســاني سبب شده تا 
دانشمندان علوم انســاني جوامع را به مثابه 
یك موجود زنده و پویا بررسي كنند و مراحل 
زندگي اجتماعي را هماننــد مراحل زندگي 
فردي انسان داراي مراحل رشد و بلوغ یا ضعف 
و افول بدانند؛ همانگونه كه رشد و بلوغ و افول 
در زندگي فردي اتفــاق مي   افتند، در زندگي 
اجتماعي نيز مجموعه   اي از همين اتفاقات واقع 

مي   شوند�
از این دیدگاه، جامعه ایراني در این 5ســال 
در حال رشــد و رســش اجتماعي و كسب 
تجربه   هاي تازه در حيــات اجتماعي خویش 
بوده است� مشاركت   هاي اجتماعي گسترده و 
تعيين   كننده به همراه كاميابي   ها و ناكامي   هاي 
خود از نشانه   هاي رشد مسئوليت پذیري و باور 
تأثير   گذاري عمومي مردم در این سال   هاست؛ 
جامعه   اي كه بــراي ایجاد ثبات در عرصه   هاي 
سياســي، اقتصادي، منطقه   اي و بين   المللي 
تاش مي   كند و در حد توانایي   ها و فضاهایي 
كه در اختيــار دارد بــراي جهت دهي به آن 
تاش مي   كند� اعتماد به نفس اجتماعي وقتي 
خودش را نشــان مي   دهد كه رابطه مستقيم 
ميان عمل اجتماعي و و تأثير   گذاري آن از یك 
سو و پذیرش محدودیت   ها و شرایط موجود از 
سوي دیگر تشخيص داده شده و در روزهاي 
سرنوشت   ساز این عمل اجتماعي براي ایجاد 
تعادل مورد نظر در ســوگيري سياست   ها و 
برنامه   ها با خواسته   هاي حداكثري صورت گيرد�

جامعه نيز همانند فرد براي بقاي خویش تاش 
مي   كند� منفعت خود را تشــخيص مي   دهد و 
براساس آن بسته به ميزان رشد و بلوغ خود 
اقدام مي   كند� وقتي فقر، بيــكاري و فقدان 
جایگاه آبرومند بر روند زندگي اجتماعي حاكم 
مي   شود، جامعه نيرو   هاي خود را با برخوردي 
واقع بينانه به ســمت بقاي خویش معطوف 
مي   سازد و تحوالت به سمتي مي   روند كه دوباره 

در حيات اجتماعي حفظ شده و ثبات بيابد�
تحوالت این سال   ها نشــان دهنده هوشمندي 
جامعه ایراني در تشخيص راه حركت به   سوي آینده 
مطلوب خویش، به   رغم وجود موانع محدود   كننده 
شخصي، داخلي و بين   المللي بوده كه تاش مي   كند 

به سمت حفظ حيات و تعادل حركت كند�

سیاستمدار

وانكاوی معاصر ر

 سعيد  مروتی  �����������������������������������������������������������������������������
8اســفند1390 خيلــي از ايراني   هايي كه پــاي گيرنده هاي 
ماهواره اي نشســته بودند تا مراســم اســكار را تماشا كنند و 
شاهد بزرگ   ترين موفقيت جهاني سينماي ايران باشند، براي 
نخستين   بار بود كه پخش زنده اسكار را دنبال مي   كردند؛ همه 
آنها كه منتظر شروع بخش اسكار بهترين فيلم غيرانگليسي زبان 
بودند، بيشتر ياد شب   هاي جام جهاني و المپيك مي   افتادند. پيش 
از اين چنين انتظاري عمومي، نه براي فيلمي از سينماي ايران كه 
براي تيم ملي كشور به   وجود مي آمد. موفقيتي در اين سطح براي 
سينمايي كه در آلبوم افتخاراتش، نخل طالي كن، شير طاليي 

ونيز و خرس طالي برلين به چشــم مي   خــورد، نه به حقيقت 
پيوستن رؤيايي دور از دسترس كه طي كردن روندي طبيعي بود. 
ميان نامزدها هيچ فيلمي به اندازه »جدايي« شايسته موفقيت 
نبود و اين را مسيري كه فيلم فرهادي از برلين تا گلدن گلوپ طي 
كرده بود به اثبات مي رساند. اسكار، قله   اي بود كه لحظه فتحش 
توســط فيلمســازي ايراني در يادها ماند. لحظه   اي كه ساندرا 
بوالك نام جدايي را به   عنوان برنده بر زبان آورد، براي ايراني   هاي 
شادمان در سراسر دنيا، حسي شبيه گل زدن تيم ملي در فينال 
جام جهاني را تداعي مي   كرد. پايان باز، سرانجام به پاياني خوش 

و باشكوه رسيده بود.

گزارش یک
یادبود
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از همان نخســتين روزهاي آخرين    دهــه قرن چهاردهم 
خورشيدي مشخص بود كه دولت دهم سال سختي را در 
عرصه اقتصاد و سياســت پيش   رو دارد كه نشانه   هاي آن از 
ماه ها قبل مشاهده مي   شد؛ در سكوت سنگين اصالح   طلبان 
كه ناشي از حوادث پس از انتخابات خرداد1388بود، حلقه 
محاصره اصولگرايان به   دور احمدي   نــژاد و دولتش هر روز 
تنگ   تر مي   شــد و به   نظر مي   رســيد اصطكاك   هاي دولت 
دهم و مجلس هشتم جدي   تر از هر زمان ديگري است. طي 
سال   هاي 88و 89 ابتدا اختالفات مجلس و دولت برسر قانون 
هدفمند   سازي يارانه   ها باال گرفت و حتي كار به نامه   نگاري 
احمدي   نژاد به رهبر معظم انقالب و گاليه از مجلس درباره 
نحوه اجراي اين قانون كشــيد. بعــد از آن ماجراي ادغام 
وزارتخانه   ها، به شــكاف ميان دولت و مجلس دامن زد اما 
به   نظر مي   رسيد ريشه تنش   ها به اختالفات گذشته رئيس 

دولت هاي نهم و دهم و علي الريجاني برمي   گردد.
در ابتداي دولت نهم و زماني كه پيگيري پرونده هسته   اي 
ايران به علي الريجاني به   عنوان دبير شوراي   عالي امنيت ملي 
سپرده شد، پس از مدتي به   نظر مي   رسيد در نحوه هدايت 
مسئله هســته   اي اختالف   نظرهايي ميان رئيس دولت و 
مذاكره   كنندگان ايراني وجود دارد و آنان معتقدند كه مواضع 
تند احمدي   نژاد در مجامع   جهاني بر دشواري و پيچيدگي 
پرونده هسته   اي ايران مي   افزايد. نارضايتي مذاكره   كنندگان 
ايران از دوگانگــي در اعالم مواضع هســته   اي ايران نيز از 
مواردي بود كه اگرچه هيچ   گاه به   صورت علني مطرح نشد 
اما همواره در محافل سياسي ايران گمانه   زني   هايي پيرامون 
آن مطرح مي   شد. با انتخاب علي الريجاني به   سمت رئيس 
مجلس هشتم، طرح اختالفات اصولگرايان با احمدي   نژاد 
جدي   تر شــد؛ اختالفاتي كه از اواخر دولت نهم و به   ويژه از 
تابستان1387كه اسفنديار رحيم   مشايي نظرات جنجالي 
خود را درباره »دوســتي با مردم اســرائيل« مطرح كرد، 
قابل رويت بود اما ائتالف ناگزير اصولگرايان با احمدي   نژاد 
در انتخابات خردادماه1388 بــه فروكش كردن انتقادات 
دوطرف منجر شد كه البته دوام چنداني نداشت و با تشكيل 
دولت دهم و ماجراي انتصاب رحيم   مشايي به   عنوان معاون 

اول رئيس   جمهور و تحوالت پس از آن، وارد فاز تازه   اي شد.
از سال1389 و با رايج شــدن اصطالح »جريان انحرافي« 
درباره طيفــي از حلقه ياران احمدي   نــژاد، موج جديدي 
از انتقــادات عليه دولت دهم آغاز شــد كه هــر روز ابعاد 
وسيع   تري به   خود مي   گرفت و حتي طيفي از اصالح   طلبان در 
موضع   گيري عليه دولت با اصولگرايان هم   نوا شدند. دراين 
ميان وقوع يك رشته حوادث به اختالفات دامن مي   زد؛ طرح 
اصطالح »مكتب ايراني« ازسوي رحيم   مشايي در همايش 
ايرانيان مقيم خارج   از كشور در اوايل مردادماه1389و انتشار 
مستند »ظهور بسيار نزديك است« پاييز و زمستان1389 
كه به جريان انحرافي منتسب و با واكنش گسترده فعاالن 
سياسي اصولگرا و روحانيان مواجه شد، دو موردي بود كه بر 

حجم تنش   هاي سياسي افزود.
ا   ينها درحالي بود كه در زمستان1389 اختالفات مجلس 
هشتم و دولت دهم ابعاد جديدتري به   خود مي   گرفت؛ ماجرا 
از گنجاندن يك جمله حاشيه   ساز در ماده53 قانون برنامه 
پنجم توسعه كه به ادغام وزارتخانه   ها مي   پرداخت، آغاز شد. 
نمايندگان در پايان اين ماده جملــه »وظايف و اختيارات 
وزارتخانه   هاي جديد با پيشنهاد دولت به تصويب مجلس 
شوراي اسالمي مي   رســد« را گنجاندند كه اختالف برسر 
تفسير آن، به بالتكليفي چندماهه تعدادي از وزارتخانه   ها 
انجاميد. دولت اعتقاد داشــت براســاس ماده53، پس از 
نهايي شدن ادغام   ها فقط بايد شرح وظايف وزارتخانه جديد را 
به تصويب نمايندگان برساند اما مجلس معتقد بود كه دولت 
پيش از هر اقدامي بايد شرح   كار وزارتخانه   هاي تازه   تأسيس 

را براي تصويب به مجلس ارائه دهد.
تشكيل وزارت ورزش و جوانان از ادغام سازمان تربيت بدني 
و سازمان ملي جوانان، براســاس قانون مصوب مجلس و 
تأييد نهايي شــوراي نگهبان در30بهمــن ماه1389 كه 
با مخالفت جــدي رئيس   جمهــور مواجه شــد، آغاز دور 
جديــدي از اختالفات دولــت و مجلس بود. پــس از آن 
اســتيضاح حميد بهبهاني، وزير راه و ترابري، در جلســه 
علني 12بهمن   ماه1389مجلس بعد از سقوط هواپيماي 
تهران - اروميه نمود ديگري از اختالفات دوطرف را رقم زد. 
پس از استيضاح بهبهاني، كشمكش   هاي دولت و مجلس با 
بركناري تعدادي از وزرا به بهانه ادغام وزارتخانه   ها ادامه يافت 
كه اوج آن در حواشي بركناري وزير نفت بود و احمدي   نژاد 
شخصا سرپرستي اين وزارتخانه را برعهده گرفت تا ادغام 

وزارت نيرو و وزارت نفت به ســرانجام برسد كه با مخالفت 
مجلس و شوراي   نگهبان مواجه شــد و جنجال   هاي آن تا 

مردادماه1390 ادامه داشت.
تحوالت سياسي كشور در آغاز ســال1390 به سمتي 
پيش مي   رفت كه ديگر نمي   شــد دامنه اختالفات را به 
مجلس و دولت يا احمدي    نــژاد و الريجاني محدود كرد 
بلكه به   نظر مي   رسيد فرايند خروج رئيس دولت دهم از 
دايره اصولگرايي كليد خورده است و ماجراي خانه   نشيني 
او پس از حاشيه   هاي استعفاي وزير اطالعات كه از آخرين 
روزهاي فروردين   ماه تا 11ارديبهشت ادامه داشت، هم 
مزيد بر علت شــد. عالوه بر مجلس، احمدي   نژاد با قوه 
قضاييه به رياســت آيت   اهلل صادق آملي الريجاني هم 
اختالفاتي داشت كه در تيرماه و پس از دستگيري برخي 
مقام   هاي دولتي بــاال گرفت و رئيس دولــت را وادار به 
واكنش كرد؛ »كابينه خط قرمزي است كه اگر بخواهند 
به آن دســت   اندازي كنند، ديگر من بايد وظيفه    قانوني 
خود را انجام دهم و اين حتما به كشور آسيب مي   زند.« 
پس از افزايش تنش   ها ميان قوا، رهبرانقالب در نخستين 
روزهاي مردادماه دســتور تشــكيل »هيأت    عالي حل 
اختالف و تنظيم روابط قواي سه   گانه« به رياست آيت   اهلل 
سيدمحمود هاشمي شاهرودي را صادر كردند اما تنش   ها 
فروكش نكرد و در نهايت به طرح سؤال از رئيس   جمهور، 

دراسفندماه، براي اولين   بار در تاريخ ايران هم انجاميد.
2رويداد مهم در پاييز1390همه   چيــز، حتي تنش   هاي 
موجود ميان دولت و دو قوه ديگر را تحت   الشــعاع قرار داد؛ 
در 21آبان   ماه سردار حسن تهراني   مقدم، فرمانده سازمان 
جهاد خودكفايي سپاه و پايه   گذار صنايع موشكي ايران براثر 
انفجار محموله مهمات در پايگاه مالرد به شهادت رسيد و 
چند روز بحران در روابط ايــران و انگليس اوج گرفت و در 
8آذرماه همزمان با ســالگرد ترور شهيد مجيد شهرياري، 
دانشمند هسته   اي كشور، تعدادي از دانشجويان در اعتراض 
به سياست   هاي انگليس درمقابل سفارت اين كشور درتهران 
تجمع كردند كه با ورود آنان به ساختمان سفارت، ماجرا ابعاد 
وسيعي پيدا كرد و در نهايت به قطع روابط دو كشور انجاميد 

كه 4سال طول كشيد.
حاشيه   ها در روابط قواي سه   گانه كشــور درحالي بود كه 
در عرصه بين   المللي نيز ايران روزهاي سختي را پشت   سر 
مي   گذاشت. تنگ   ترشدن حلقه محاصره تحريم   ها اقتصاد 
ايران را با مشــكالتي مواجه كرده و روابط خارجي كشور 
نيز تحت   الشــعاع قرار گرفته بود. درچنين شــرايطي دور 
جديد مذاكرات ايران با طرف   هاي اروپايي براي حل   وفصل 
پرونده هســته   اي از آخرين روزهاي فروردين   ماه1391در 
استانبول آغاز و خردادماه در بغداد و مسكو پيگيري شد و 
اسفندماه1391و فروردين1392درآلماتي قزاقستان ادامه 
يافت، اما طرفين به نتيجه   اي نرسيدند. دراين   ميان مذاكرات 
محرمانه   اي هم در مســقط و از ســوي مذاكره   كنندگان 
وزارت   امورخارجه )در زمــان وزارت علي   اكبر صالحي( در 
جريان بود كه با فرا رسيدن موسم انتخابات متوقف و به بعد از 

روي كار آمدن دولت بعد موكول شد.
24خرداد1392 مقطع مهمي در حوزه بررســي تحوالت 
سياسي معاصر ايران به شمار مي   رود؛ چراكه پيروزي حسن 
روحاني در انتخابات يازدهمين دوره رياســت   جمهوري، 
زمينه   ســاز تغيير در برخي روندهاي سياسي در داخل و 
روابط خارجي ايران شد كه ازجمله مي   توانست به گشودن 
گره مذاكرات هســته   اي بينجامد. نخســتين نشانه   ها در 
ابتداي پاييز1392 ظاهر شــد؛ روحاني و اوباما 5مهرماه و 
در حاشيه اجالس ساالنه مجمع   عمومي سازمان ملل   متحد 
به   صورت تلفني درباره لزوم پايان دادن به مناقشه هسته   اي، 
گفت   وگو كردنــد كه بازتاب   هاي وســيع داخلي و جهاني 
به   همراه داشــت. به   دنبال آن با محول شــدن مسئوليت 
مذاكرات هســته   اي از شــوراي   عالي امنيت   ملي به وزارت 
امورخارجه، در پاييز دور تازه   اي از مذاكــرات 1+5 در ژنو 
آغاز شد و 3آذرماه1392طرفين به توافق اوليه رسيدند و 
موافقت كردند كه براي حصول توافق نهايي به گفت   وگوها 
ادامه دهند. مذاكــرات و رايزني   هاي هســته   اي درطول 
ســال1393هم ادامه يافت و با آغاز تابستان1394ديگر 
همه   چيز در كشــور تحت   تأثير اخبار 1+5 قــرار گرفته و 
چشم   ها به وين دوخته شــده بود تا خبر خوبي از مذاكرات 
برسد. 22ماه مذاكرات فشرده در 23تيرماه1394به نتيجه 
رسيد و برنامه جامع اقدام مشــترك )برجام(، كه طي آن 
ايران برخي محدوديت   هاي هسته   اي را پذيرفت و آمريكا 
و اروپايي   ها متعهد شدند تحريم   ها را لغو كنند، به امضاي 
طرفين رسيد تا فصل تازه   اي از نقش   آفريني ايران در نظام 

بين   الملل گشوده شود.

نام دوم مرگ در خاورمیانه 
تاريخ ايران در دهه90 با حضور داعش در منطقه نوشته مي   شود

مجيد مهرابي  دلجو ��������������������������������������������������
تيرماه ســال93 كه ابوبكــر بغدادي بر باالي مســجد 
800ســاله النوري الكبير در موصــل خطبه خالفت 
خواند و موصل را مركز شــهر خالفــت داعش ناميد تا 
آبان سال96 كه سردار سليماني در پيامي پايان سيطره 
داعش بر سرزمين   هاي اسالمي را اعالم كرد، دنيا كابوسي 
غيرقابل باور را پشت سرگذاشت؛ كابوسي كه فريم به فريم 
آن ضجه مادران، سربريدن كودكان، آوارگي، شكنجه، 
تجاوز و قســاوت بود؛ ايدئولوژي مسمومي كه مثل يك 
سرطان، رؤياي فتح دنيا را داشــت. تا پيش از سال93 
زمزمه   هايي درباره حضور مستشاري ايران براي مبارزه 
با عناصر تكفيري در ســوريه و عراق شنيده مي   شد اما 
شايد نخستين بار به   صورت جدي بعد از شهادت سردار 
حميد    تقوي در دي   ماه سال93 در سامرا، نظام جمهوري 
اسالمي انگيزه   هاي خود براي حضور در عراق و سوريه 
را علني شرح داد. در مراسم تشييع سردار تقوي، براي 
نخستين بار علي شمخاني، دبير شــوراي   عالي امنيت 
ملي، حفاظت و تامين امنيت كشور در فاصله   اي دورتر 
از مرزهاي ايران را به   عنوان اســتراتژي نظــام در برابر 
تهديد داعش، شــرح داد و گفت: »شايعه پراكنان بيمار 
اين روزها به ترويج اين سؤال مي   پردازند كه چه نسبتي 
بين ســامرا و حميد تقوي وجود دارد و ما را چه كار به 
اينكه در عراق و ســوريه چه مي   گذرد؛ پاسخ اين سؤال 
روشن است اگر تقوي   ها در ســامرا خون ندهند ما بايد 
در سيستان، آذربايجان، شيراز و اصفهان خون بدهيم«. 
ايران مرزهاي خود را خط قرمز براي داعش تعريف كرده 
بود. لشكر فاطميون كه متشكل از نيروهاي فعال شيعه و 
مبارز افغانستاني بود براي دفاع از حرم عقيله بني هاشم 
حضرت زينب كبري در مقابل نيروهاي داعش در سوريه 
تشكيل شد و در ادبيات سياسي كشور شناخته   تر شدند. 
فاطميون در سال1392هجري شمســي با اســتعداد 
يك گروهان، اعالم موجوديت كرد. نخستين فرمانده و 
مؤسس فاطميون، شهيد عليرضا توسلي اهل افغانستان، 
با نام جهادي ابوحامد بود كه سال93 به شهادت رسيد. 
به   گفته ابوحامد، جديت در تشكيل فاطميون از زماني 
اتفاق افتــاد كه تخريب قبر »حجربن عــدي« به وقوع 
پيوست. مدافعان حرم، اصطالح ويژه جنگ عليه داعش 
بود. اين جنگ همكاري   هاي نظامي بي   ســابقه   اي بين 
ايران، روسيه و سوريه رقم زد. در يك مورد استفاده روسيه 
از پايگاه نوژه همدان براي حمله به مواضع داعش حرف 
و حديث   هاي زيادي در آن زمان به راه انداخت و البته در 
حوزه ديپلماسي، سه كشور تركيه، روسيه و ايران به   عنوان 
محور حل و فصل منازعه طوالني مدت سوريه شناخته 

شدند؛ با مذاكراتي كه معروف به مذاكرات آستانه شد. 
اما معروف ترين مذاكره ايــن دوران، گفت   وگوهاي يك 
ژنرال نظامي ايران با والديمير پوتيــن بود كه باالخره 
رئيس   جمهور روسيه را مجاب كرد نيروهاي نظامي آن 
كشــور را وارد جنگ با ســوريه كند. او كسي نبود جز 
سردار قاسم سليماني، فرمانده وقت نيروي قدس سپاه 
پاسداران انقالب اسالمي. با تمام اين مالحظات داعش 
اما به پايتخت ايران رسيد. خرداد سال96، تروريست   هاي 
داعش دو نقطه نمادين در تهران را هدف قرار دادند، حرم 
بنيانگذار كبير انقالب امام   خميني )ره( و مجلس شوراي 
اسالمي به   عنوان نمادهاي اسالميت و جمهوريت نظام. 
در جريان حمله داعش به مجلس شوراي اسالمي، 17نفر 
به شهادت رسيدند؛ در جريان يك درگيري كه تا عصر 
همان روز ادامه پيدا كرد، تروريست   ها كه به ساختمان 
اداري مجلس راه يافته بودند به هالكت رسيدند. در آن 
زمان با شكست   هاي پي در پي داعش در عراق و سوريه 
زمزمه   هايي درباره پايان اين هيوالي سياه شنيده مي   شد. 
در فيلمي كه تروريست   هاي داعش از حمله به مجلس 
منتشــر كردند يكي از تروريســت   ها فرياد مي   زد »آيا 
گمان مي   كنيد ما رفتني هســتيم؟ ما جايي نمي   رويم. 
براي هميشه اينجا هستيم.« بعد از آن ماجرا، يك واقعه 
ديگر، شوك عجيبي به مردم ايران وارد كرد؛ دستگيري 
محسن حججي و هدايت او به ســمت قتلگاه، يكي از 
تصاوير پاك نشدني از حافظه تاريخي است. پس از اين 
واقعه، سردار حاج قاسم سليماني، فرمانده سپاه قدس 
وعده داد تا كمتر از 3ماه ديگر كار گروهك تروريســتي 
داعش در عراق و سوريه تمام شود. آبان   ماه سال96 سردار 
ســليماني در پيامي به رهبر معظم انقالب نوشت: »با 
اتمام عمليات آزادسازي بوكمال، آخرين قلعه داعش با 
ـ صهيونيستي  پايين كشيدن پرچم اين گروه آمريكاييـ 
و برافراشتن پرچم سوريه، پايان سيطره اين شجره خبيثه 
ملعونه را اعالم مي   كنم.« آنچه در اين سال   ها بر دنيا رفت 
در پيام سردار ســليماني مختصر به آن اشاره شده بود؛ 
بيش از 500 ميليارد خســارت، ثبت جنايات دردناكي 
مثل سربريدن كودكان يا پوست كندن زنده زنده مردان 
در مقابل خانواده   هاي خود، به اســارت گرفتن دختران 
و زن   هاي بي   گناه و تجاوز به آنان، ســوزاندن زنده زنده 
افراد و ذبح دســته   جمعي صدها جوان، تخريب هزاران 
مسجد و مراكز مقدس مسلمانان و نزديك به 6هزار جوان 
فريب خورده   اي كه به نام دفاع از اسالم به   صورت انتحاري 
با خودروهاي پر از مــواد منفجره خــود را در ميادين، 
مساجد، مدارس، حتي بيمارســتان   ها و مراكز عمومي 

مسلمان   ها منفجر كردند.

يم تا برجام از تحر
 22ماه مذاكرات فشرده در 23تيرماه1394 به نتيجه رسيد

عالم عامل
آيت   اهلل مجتبي تهراني سال 91، به ملكوت اعلي پيوست

  علي عمادي ����������������������������������������������� 
آيت   اهلل مجتبــي شــهيدكلهري تهراني يا 
به قول دوســتدارانش »حاج    آقا مجتبي«، 
ويژگي   هايي داشت كه او را از ديگر اهل علم 
متمايز مي   كرد و مهم   ترين   شان مردمداري 
بود. با آنكه حاج    آقا مرجع تقليد محســوب 
مي   شــد و درس خارج ايشــان در مدرسه 
مروي هر صبح با حضور علماي در آســتانه 
اجتهاد برقرار بود، اما مردمي كه ســؤالي از 
ايشان داشــتند به راحتي حاج   آقا مجتبي 
را پس از نماز ظهر و عصر در مسجد جامع 
بازار مي   يافتند و يا با ايشــان تا سر بازار و 
چهارراه سيروس همقدم مي   شدند؛ هرچند 
او آنهايي كه به قصد احتــرام در پي   اش به 
راه مي   افتادند را نهي مي   كرد؛ مي   ايستاد و 
كارشان را مي   پرسيد و اگر سؤالي نداشتند، 
آنها را با احترام پي كارشــان مي   فرستاد. 
افزون بر اين، جلسات عمومي درس اخالق 
چهارشنبه   شــب   هاي حاج   آقا مجتبي در 
محل دبيرســتان نور در خيابــان ايران، 
محل مراجعه بود. اغلب كســاني كه در 
اين جلسات هفتگي، دهه اول محرم، دهه 

آخر صفر، ايام فاطميه و هر شــب ماه مبارك رمضان 
حاضر مي   شدند، جواناني بودند كه كالم حق ايشان را 
مي   نوشتند و به آن دل مي   دادند. سؤالي هم اگر بود، در 
فاصله   اي پيش از منبر پرسيده مي   شد. حاج   آقا توجه 
زيادي به حل مشــكالت جوانان داشت و چه بسيار 
زوج   هايي كه پيش از ازدواج از نصايح ايشان در زندگي 

بهره بردند و ثمره آن را ديدند.
ويژگي ديگر آن بود كه عالمي عامل بود؛ صرفا از اخالق 
نمي   گفت كه بدان عمل مي   كرد. با آن سابقه طوالني 

در شاگردي امام خميني در قم و نجف، پس از پيروزي 
انقالب هيچ منصبي نپذيرفــت و در عوض به تربيت 
ديني اهتمام ورزيد. چنين ويژگي   هايي جايگاه ايشان 
را نزد مردم تهران چنان باال برد كه در آن روز سربي 
پايتخت )12دي 1391( كه شهر از حجم آلودگي هوا 
تعطيل شده بود، جمعيت زيادي براي تشييع پيكر 
حاج      آقا مجتبي تا مرقد سيدالكريم، حضور يافتند. او 
پدر معنوي تهران بود و بسياري از جوانان شهر پس از 

رفتنش داغ يتيمي بر دل حس كردند.
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تهران 

سعيد برآبادي   ������������������������������������������������������������������������������������������������������������
در فاصله سال   هاي ابتدايي دهه 90، معماري شكل و رنگ تازه   اي به   خود مي   گيرد كه بخش 
عمده آن مرهون جايزه   هاي معماري داخلي و خارجي اســت. ناگهان از اواسط دهه 80 و با 
گشايش بين   المللي سال   هاي پاياني كار سيدمحمد خاتمي، بخشي از معماري ايران و خصوصا 
آن بخش   ها كه به   دست معماران جوان تر ساخته شده اين امكان را مي   يابد كه سري در ميان 
سرهاي جشنواره   ها و مسابقات بين   المللي درآورد و نتيجه شگفت آور است؛ تولد نسل تازه   اي 

از معماران جوان با رويكردي كامال متفاوت نسبت به معماران دهه   هاي قبل تاريخ معاصر.
سفيدي مطلق در اقامتگاه اسكي بارين

ساخت ساختماني سفيدرنگ و عجيب در ارتفاعات شمشك، داوران جايزه معمار سال1390را 
وادار به اعطاي جايزه دوم به شركت مشاور استوديو ري   را كرد. 10هزار مترمربع در اختيار عباس 
رياحي فرد، فريناز رضوي نيكو و تيم همكارانشان در اين استوديو قرار گرفت تا سازه   اي متفاوت، 
مبتني بر زمينه و منطبق با نوع كاربري آن بسازند. آنها به تجربه مي   دانستند كه شكل اثر بايد 
همخواني قابل مالحظه   اي با عوارض جغرافيايي و پوشش زمين در منطقه داشته باشد. ايده 
اوليه را هم از پناهگاه   هاي ساخته شده توسط ساكنان بومي قطب شمال الگوبرداري كردند با 
اين تفاوت كه به جاي استفاده از بلوك   هاي يخي روي يكديگر، از اليه   هاي توپوگرافي استفاده 
شد. طرح مورد نظر در سال1390يك افتخار داخلي كســب كرد و به فراخور آن، به سمت 
مسابقات و جشنواره   هاي بين   المللي راه افتاد. طليعه تازه   اي براي معماري معاصر كه پيش تر 
جز مواردي استثنايي، همواره در چهارچوب كشور و حتي پايتخت امكان بروز و جلوه داشت.

تحرك در خانه شريفي   ها
اين سلسله گزارش در طول بيش از 100شــماره صبر كرد تا به فرصتي اين چنين برسد و 
عليرضا تغابني يكي از مهم   ترين چهره   هاي معماري معاصر را به بهانه ساخت خانه شريفي   ها 
به خوانندگان خود معرفي كند. خانه شريفي   ها يكي از پرافتخارترين معماري   هاي مسكوني 
قرن اخير است به   طوري كه توانسته آوازه خود را فراتر از جايزه معمار -كه داخلي   ست- به 

دنيا برساند. مغز متفكر اين پروژه مسكوني كه 1630مترمربع مساحت داشت، معمار پروژه، 
عليرضا تغابني است. اكنون كپي   هاي فراواني از ايده »خانه متحرك« او ساخته شده است اما 
در سال1388 كه پيشنهاد ساخت اين بنا به او داده شد، كارفرما جز يك خانه لوكس با ستون   ها 
و سرديس   هاي مرمري چيزي نمي   خواست. معمار در طراحي خود به جغرافيا و بافت منطقه 
سه و خصوصا محله دروس كه پايگاه اين بناست تمركز مي   كند و براي رسيدن به خانه   اي كه 
بتواند تنوع اقليمي فصول مختلف در اين ملك را با كمترين ميزان انرژي، پشت سر بگذارد 
سراغ معماري متحرك مي   رود؛ معماري   اي كه در آن نور، گرما و انرژي به وسيله ديوارها و ديگر 

جداكننده   هاي متحرك، تنظيم مي   شود.
 پل طبيعت ارج مي   بيند

در فاصله سال   هاي1388تا 1393، پل طبيعت به تصويب رسيد، مسابقه   اي براي طراحي آن 
برگزار و در نهايت طرح ليال عراقيان به تأييد و اجرا رسيد. درباره اين پل كاربردي كه بيش 
از 270متر طول دارد و دو بخش كريدور فضاي سبز قلب تهران را به يكديگر متصل مي   كند 
احتماال بارها شنيده   ايد و نياز به توضيح مجدد نداشته باشد. اين طرح با اينكه توانست توسط 
داوران جايزه آقاخان به موفقيتي شگرف برسد اما بعيد نيست كه درنظر بسياري از منتقدان، 
يك سازه معماري كامل محسوب نشود يا حتي در اين فهرست جايي نداشته باشد. با اين همه 
عراقيان و تيمش با ساخت اين پروژه توانستند دانش و توان معماري و سازه   اي كشور را به 

شيوه   اي متفاوت از قبل به دنيا نشان دهند.
چهارسو؛ اين بار مدرن!

قرار بود چهارسو در قلب بازار موبايل ايران به   عنوان رقيب باكالس پاساژ عالءالدين متولد شود؛ 
مجموعه   اي شيك   تر و جذاب   تر با افزونه   هاي فرهنگي و سينمايي براي يكي از شلوغ   ترين نقاط 
تجاري تهران. شركت اميد نيك كيش، استوديو بن سار شهر را به   عنوان مشاور معماري و 
شركت ارشد سازه توس )هنزا( را به   عنوان پيمانكار برمي   گزيند و عمال طراحي بنا در اختيار 
محمد مجيدي از فارغ التحصيالن دانشگاه شهيد بهشتي قرار مي   گيرد. طراحي 330باب 
مغازه، 1000واحد پاركينگ در كنار 5سالن سينمايي در سايتي كه در شلوغ ترين نقطه شهر 
قرار گرفته، با تالش شبانه روزي تيم و استفاده از امكانات سرمايه   گذار محقق شده و پس از 
3سال در سال1393به بهره   برداري مي   رسد. انتخاب سالن   هاي سينمايي اين مجتمع براي 
جشنواره    فيلم فجر، نشاني از مقبول بودن طراحي اين عمارت براي چهره   هاي دولتي دارد 

هرچند گروهي آن را تكه   اي جداافتاده از بافت و زمينه خيابان جمهوري مي   دانند.
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وقتي سريال   هاي محبوب نيمه اول دهه90 را مرور مي   كنيم، 
بيش از هر نام ديگري به نام سيروس مقدم و سروش صحت 
برمي   خوريم. در آغازين ايام اين دهه، يعني نوروز1390 بود 
كه نخستين فصل از مجموعه »پايتخت« به روي آنتن شبكه 
اول سيما رفت. سريالي درباره خوشي   ها و مصايب خانواده    
»معمولي« كه تصميــم مي   گيرند از مازنــدران به تهران 
مهاجرت كنند. محبوبيت اين مجموعه جريان   ساز، مقدم 
را بر آن داشت تا توليد آن را تا به امروز ادامه دهد. در همين 
سال بود كه صحت »ساختمان پزشكان« را براي شبكه سوم 
ساخت؛ سريالي به نويسندگي پيمان قاسمخاني كه يادآور 
كارهاي موفق او در نيمه اول دهه 80بود. حاصل همكاري 

صحت در مقام نويسنده و مقدم در مقام كارگردان، »چك 
برگشتي« بود كه در نوروز1391 از شبكه اول پخش شد. 
در سال1392، مقدم با »پايتخت2« و صحت با »پژمان«، 
موفقيت خود را در تلويزيون تداوم بخشيدند و مخاطبان 
زيادي را جذب آثارشــان كردند. پژمان كه نويسندگي آن 
را پيمان قاسمخاني برعهده داشــت، با ايده بكر خود كه 
درباره افول يك ســتاره فوتبال بود، محبوبيت بااليي در 
ميان مردم و علي   الخصوص فوتبال   دوستان پيدا كرد. مقدم 
با اضافه كردن خشايار الوند به تيم نويسندگي پايتخت، به 
سرپرستي محسن تنابنده، ادامه ماجراهاي خانواده معمولي 
را در »پايتخــت3« رقم زد كــه در نوروز1393به نمايش 
درآمد؛ فصلي كه از محبوب   تريــن فصول اين مجموعه به 
شمار مي   رود. »شمعداني« كه صحت، عالوه بر كارگرداني، 

نويسندگي آن را هم به   عهده داشت، عنوان سريالي بود كه در 
سال1394براي شبكه سوم سيما ساخته شد؛ مجموعه   اي 
كه در آن از طنز ناب آثار قبلي صحت خبري نبود. مقدم هم 
در همين سال، »پايتخت4« را به   عنوان سريالي مناسبتي 
براي ايام رمضان ساخت كه به   رغم افولش نسبت به فصل 
قبلي، طرفداران زيادي داشت. سيروس مقدم، با كارگرداني 
10اثر، پركارترين كارگردان تلويزيــون در اين بازه زماني 

محسوب مي   شود.
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ساعت    نزديك 12شب است و در يكي از شمالي   ترين بخش   هاي تهران باالي منطقه 
امامزاده قاسم ايســتاده   ام؛ جايي كه تپه آبك، اين بخش را به كوه وزوا و شيرپال وصل 
مي   كند. آخرين روزهاي سال94 است و نقطه اي كه ايستاده ام قابي روبه رويم تصوير 
مي كند كه از كودكي تا امروز آن را دوست داشــته ام. در مقابل چشمانم در جايي كه 
روزي باغي بزرگ بود شهري قرار دارد با چراغ   هاي روشن. كوچك   تر كه بودم و از البه   الي 
درختان آن باغ بزرگ به اين تصوير نگاه مي   كردم آن را كيك بزرگي با شمع   هاي زياد 
تصور مي كردم و گاهي شمع روي كيك را فوت مي   كردم و چند چراغ    خاموش مي   شدند؛ 
البد جايي برق مي   رفت. حاال اما اين كيك بزرگ تر شده و چراغ   هاي روشن اين شهر 

بيشتر و پرنورتر شده اند.
پشت ســرم خانه آبا و اجدادي است؛ خانه   اي كه 100و چند ســال پيش پدربزرگم در 
كنار 3 باغ بزرگ انتهاي منطقه امامزاده قاســم شميران ســاخته بود. پدربزرگم سال 
1300پانزده   ساله بود و تهران كوچك قاجاري را به ياد داشت. چند سالي مي شد كه به 
روستاي امامزاده قاسم كوچ كرده بودند و در همين محل خانه ساختند. جايي كه آن قدر 
باغ داشت كه به باغ پشت معروف بود. او از باالي همين چشم   انداز ديده بود كه اين شهر 
چطور بزرگ مي شود. 15ساله بودم كه پدربزرگم فوت كرد و انگار حاال من چشم هاي 

پدربزرگ بودم تا قد كشيدن و بزرگ شدن شهر را از باغ پشت به تماشا بنشينم.
 25ساله بودم كه نخستين باغ بزرگ كنار آن خانه اجدادي تبديل شد به ساختماني چند 
طبقه. كمتر از 10سال بعد باغ   هاي ديگر هم يكي يكي شدند آپارتمان   هاي بزرگ چند 
طبقه و مجهز. حاال از باغ پشت، نامي مانده در زبان محلي   ها و بقاياي آخرين باغي كه حاال 
در آن ايستاده ام و دارم به شهري نگاه مي   كنم كه 93سال پيش شهري كوچك با باغ   هاي 
بزرگ بود؛ شهري كه به انارهايش شهرت داشت؛ 1300خندق بزرگ دور تا دورش كشيده 
بودند و 12دروازه داشت و برخي محله ها به نام باغ   هاي بزرگشان شناخته مي شدند؛ مثل 
باغ پسته بك يا باغ اناري و نارمك. حاال از آن 12دروازه نام چند تايي مانده است و شهر 
به شعاع چند ده كيلومتر بيرون از آن دروازه   ها بزرگ تر شده است. اينجايي كه ايستاده ام 
روزگاري دهي بود و حاال محله   اي با خانه   هاي بزرگ و كوچك اما شيك و امروزي همراه 
با چند برج    كه تكيه   اي به كوه پشت سرشان ندارند. ديگر روستاهاي شميران هم شده اند، 
اعياني نشين پايتخت. شهري كه باغ هايش را پاي برج ها و ساختمان ها قرباني كرده و حاال 
پيدا كردن خانه   اي با دو درخت در اين شهر آرزويي دست نيافتني است. حاال تهران انار كه 

هيچ، چنارهايش را هم كم كم دارد از دست مي   دهد.
روبه   روي من شهري دامنش را پهن كرده است كه سال1294 شمسي درست وقتي جنگ 

جهاني اول تمام شد، فكر نمي   كرد ويرانه   اي كه هست هيچ   گاه آباد شود. اما اين شهر از 
سال1300 يكباره تصميم گرفت كه بزرگ شود. بزرگ شد و قد كشيد به سمت شمال 
همين جايي كه به كوه   هاي البرز مي   رسد و به جنوب كه وسط دشت تهران است و از شرق 
و غرب به سمت ورامين و دماوند و كرج. شهري كه با قد كشيدن، اصالت تاريخي   اش را 
هم از دست داد. محله   هايش گم شدند و خيابان   هايش براي اتول   هايي كه روزبه   روز بيشتر 
مي   شوند، پهن تر شد. حاال بخشي از آن چراغ   هاي كيك بزرگ كودكي، همين ماشين   هايي 
هستند كه اين همه بزرگراه كفاف حركت شان را نمي دهد. آن كيك در غباري محو است؛ 
اصال كيك امروز من خاكستري شده پر از دود. آلودگي باالتر از حد معمول است و از داخل 
شهر حتي كوه ها هم ديده نمي شوند. خوشبختي آن روز است كه بادي مي   وزد و از پس 
آن، كو   ه   هاي اساطيري البرز ديده مي شود. بخت اگر موافق تر باشد ديو سپيد پاي در بند، 

دماوند را هم مي بينيم.
به دماوند كه فكر مي   كنم به تهران مي رسم كه روي كابوس يك زلزله ساخته شده است. 
گسل   هاي اين شهر اگر كش بيايند و خستگي دركنند شايد به دهان دره اي منجر شود كه 
تهران و مردمش را يكجا ببلعد. پايتختي كه قرن را با كودتا آغاز كرد، اشغال را ديد، ناظر 
كودتايي ديگر بود، شاهد راهپيمايي ها و انقالب بود، جنگ را با بمب و موشك تجربه كرد و 
در كنار آنها با انبوهي از مشكالت درحال دست و پنجه نرم كردن است. اين شهر ماست كه 
براي هركدام مان معمايي بزرگ است. بايد فكري كرد و اين شهر را بهتر و بيشتر شناخت. 
كاش مي توانستم از همان باال فوت كنم تا دودهاي چنبره زده باالي اين كيك بزرگ از روي 

آن كنار بروند اما خيلي زور مي خواهد. بايد همه آستين باال بزنيم.
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دهه90 خورشيدي با سايه سنگين تحريم   ها بر ايران آغاز شد و فعاليت   هاي اقتصادي كشور 
در حوزه   هاي مختلف را با مشكالت عديده   اي همراه كرد. محدوديت   هاي ناشي از تحريم   هاي 
بين   المللي ثبات بازارهاي مالي كشور را تاحدودي برهم زد و به   ويژه در نيمه دوم سال1390، 
فشار زيادي به اقتصاد ايران وارد كرد. برهمين اساس هم بود كه دولت دهم اتخاذ تدابيري مانند 
اصالح سياست   هاي پولي، اعتباري و نظارتي در نظام بانكي كشور را در دستوركار قرار داد. اجراي 
طرح پيش   فروش سكه طال و فروش اوراق مشاركت طرح   هاي عمراني از راهكارهاي دولت براي 
مهار نقدينگي و نوسان در بازار ارز و طال بود. دراين ميان تحريم نفت ايران از دي   ماه1390وارد 
فاز اجرايي شد كه به   نظر مي   رسيد آخرين تير تحريم   ها در دولت اوباماست؛ تحريم   هاي دولت 
او تا خردادماه1392صنعت خودرو، صنايع كشتي   سازي و كشتيراني، شركت   هاي هواپيمايي، 
محصوالت فلزي، شركت   هاي بيمه به عالوه ده   ها فرد حقيقي و حقوقي را هم دربر گرفت و اگرچه 
رشد قيمت جهاني نفت التيام   بخش اقتصاد  كشور شد اما درنهايت به افت ارزش ريال در برابر 
دالر آمريكا دامن زد و به رشد نرخ تورم و كاهش صادرات نفت انجاميد. با پيروزي گفتمان اعتدال 
در انتخابات خردادماه1392، به   نظر مي   رسيد جهت   گيري   هاي كلي در حوزه سياست   هاي پولي، 
اعتباري و ارزي دچار تحوالت اساسي شود، كما اينكه استفاده از »رويكردهاي علمي در مديريت 
رفتار بازار« و »رعايت اصول پايداري اقتصاد كالن« در دستوركار قرار گرفت و به   تبع آن ترمز نرخ 

تورم، پس از يك دوره افزايش مداوم، كشيده شد؛ نرخ تورم كه در 7ماه سال1392از 40درصد 
هم گذشته بود، در پايان سال به حدود 34درصد رسيد. در كنار اينها، ابالغ سياست   هاي كلي 
اقتصاد مقاومتي ازسوي رهبرمعظم انقالب در آخرين روزهاي بهمن   ماه1392، چشم   انداز نويني 
براي اقتصاد ايران ترسيم كرد تا بتواند »... در بحران   هاي روبه   افزايش جهاني، الگويي الهام   بخش 
از نظام اقتصادي اسالم را عينيت بخشد و زمينه و فرصت مناسب را براي نقش   آفريني مردم و 
فعاالن اقتصادي در تحقق حماسه اقتصادي فراهم كند«. همه تدابير به   كار گرفته شده، ازجمله 
اجراي سياست   هاي اقتصادي »خروج غيرتورمي از ركود« و رعايت انضباط مالي و پولي، سبب 
شد اقتصاد كشور در سال1393 كه با اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه   ها در فروردين   ماه 
همراه شد، در مسير جديدي حركت كند و پس از يك دوره ركود و رشد منفي، شاهد رشد مثبت 
باشد. دراين ميان نبايد پيامدهاي مثبت اقتصادي ناشي از گشايش   هاي صورت گرفته در پرونده 
هسته   اي ايران را از نظر دور داشت. حركت مثبتي كه از سال1393در اقتصاد ايران آغاز شده 
بود، با امضاي برجام در تيرماه1394وارد مرحله جديدي شد. توافق برجام سبب شد بار ديگر 
پيوندهاي بانكي و بيمه   اي ايران با بازارهاي جهاني برقرار و عالوه بر بهبود موقعيت سرمايه   گذاري 
كشور، امكان اتصال بانك   هاي ايراني به نظام مالي بين   المللي فراهم شود. همچنين با ايجاد فضاي 
مثبت بين   المللي، براي نخستين   بار درطول تاريخ تجارت خارجي ايران، تراز بازرگاني مثبت شد 

و شركاي تجاري ايران افزايش يافتند.

روزنه اميد
 افزايش قيمت نفت به رشد نرخ تورم و كاهش صادرات نفت منجر شد 

فرار از مركز
آيا معماران تازه نفس جايگزين 

معماران نسل قبل مي   شوند؟

تلويزيون در تسخير طنازان
از »پايتخت« تا »پژمان«

 اين شهر ماست
تهران را بايد بهتر و بيشتر شناخت

   شروان اميرزاده     �����������������������
جلد مجله طنز و كاريكاتور، تير1392

اقتصاد

خ افزايش قيمتنر
 با شتاب هاي متفاوت

نگاهي به آمارهاي اقتصادي نيمه اول دهه90
   علي عمادي         نيمه نخست دهه90 خود دو نيمه متفاوت داشت؛ در نيمه اول 
با ازدياد فشــار تحريم ها و افزايش نقدينگي از توزيع پول بين مردم با نام يارانه 
نقدي، تورم شتابناك باال رفت� اوج آن در زمستان سال91 بود كه يك شبه، ارزش 
پول ملي به يك سوم تقليل يافت؛ دالر به 3هزار تومان رسيد و كاالهايي مصرفي 
مثل خودرو بار ديگر سرمايه اي شــد؛ پرايد 92درصد افزايش قيمت پيدا كرد تا 
احمدي نژاد، رئيس جمهور وقت در مصاحبه اي تلويزيوني طلبكارانه بپرسد »پرايد 
كيلويي چند؟« اما فقط پرايد نبود؛ باالرفتن دالر يا به معناي دقيق تر، كاهش ارزش 

ريال، از يك ســو و مديريت ضعيف در تامين كاالهاي اساسي از سوي ديگر، در 
اواخر عمر دولت دهم هر روز كااليي را ناياب مي كرد و يا قيمت را باال مي برد� يك 
روز روغن كمياب مي شد و مردم براي خريد آن به فروشگاه ها هجوم مي آوردند، 
روز ديگر با وارد نشدن نهاده هاي دامي، قيمت مرغ باال مي رفت و خلق اهلل را براي 

خريد آن در بازارهاي ميوه و تره بار به خط مي كرد�
 انتخابات سال92 و تغيير آرايش سياسي دولت، نيمه متفاوتي رقم زد؛ بازارها را 
آرام كرد و شاخص بورس 190درصد رشد يافت� قيمت ها از آن سال تا پايان سال94 

افزايش داشتند اما با شتابي بسيار كندتر� »برجام« وضعيت را بهتر هم كرد؛ در 
اين شرايط سال94 پس از 3دهه، عقب ماندگي درآمدها نسبت به هزينه، درآمد 
و هزينه خانوارها تقريبا سربه سر شد� تورم عقب نشيني كرد و قيمت مسكن رو 
به كاهش گذاشت� حتي افزايش قيمت بنزين تورم را چندان باالنبرد� در سال93 
قيمت هر ليتر بنزين سهميه اي از 400تومان به 700تومان و بنزين آزاد از 700تومان 
به 1000تومان افزايش يافت و در سال94، سهميه ها قطع و هر ليتر بنزين 1000تومان 

به مردم عرضه شد�

 سيدمحمدحسين محمدي    ������������������������������������������������������

ميان سال وفاتش1390 تا سال وفات شيخ فضل   اهلل نوري حدود 
102 سال فاصله است، نامش ولي با شــيخ فضل   اهلل گره خورده 
است. علي ابوالحسني معروف به منذر، يكي از معدود روحانيوني 
بود كه تمام عمر علمي   اش را صرف تحقيق و پژوهش در حوزه تاريخ 
معاصر و به   ويژه شيخ فضل   اهلل نوري كرد. ابوالحسني تالش مي   كرد 
تا با بازخواني كارنامه شــيخ فضل   اهلل نوري، به نقدها و اتهاماتي 
كه به شيخ فضل   اهلل وارد شده بود پاسخ بدهد. ثمره اين تالش   ها 

كتاب   هاي متعددي بود كه او در اين باب به رشته تحرير درآورد؛ 
كتاب   هايي همچون »پايداري تا پاي دار«، »كارنامه شيخ فضل   اهلل 
نوري«، »آخرين آواز قو«، »خانه در دامنه آتشفشان« تنها نام برخي 

از كتاب   هاي او در باب مشروطه و شيخ فضل   اهلل نوري است.
پژوهش   ها و فعاليت   هاي ابوالحسني اما محدود به اين موضوع نبود. 
يكي از پر سر و صداترين كارهاي ابوالحسني چاپ كتاب »شهيد 
مطهري افشاگر توطئه؛ تأويل »ظاهر« ديانت به »باطن« الحاد و 

ماديت« بود.
منذر در اين كتاب كه به مناســبت چهارمين سالگرد شهادت استاد 

مطهري منتشر شــده بود، بخش   هايي از حاشيه   نويسي   هاي شهيد 
مطهري را بر برخي از آثار شريعتي براي نخستين بار منتشر كرد.

انتشار اين كتاب بازتاب   هاي بسيار زيادي داشت و حتي تا همين امروز 
هر از چندگاهي محل نزاع و درگيري ميان روشنفكران و مورخان است. 
عده   اي از روشنفكران انتشار اين كتاب را به   دليل آنكه يادداشت   هاي 
خصوصي شهيد مطهري بوده ناروا شمرده   اند، در مقابل برخي ديگر اين 

حركت منذر را اقدامي بزرگ در جهت نقد آثار شريعتي مي   دانستند.
از ديگر آثار پر آوازه ابوالحسني كتاب »بوسه بر خاك پي حيدر)ع(« 
است. منذر در اين كتاب سعي كرده است تا براساس شواهد تاريخي و 

متني، شيعه بودن حكيم ابوالقاسم فردوسي را اثبات كند.
در مجموع مي   توان منذر را به   عنوان مهم   ترين نماينده حوزه علميه در 
تاريخ پژوهي تاريخ معاصر دانست. پژوهشگري كه ايده   ها و نگاهش تا 
حدود زيادي مطابق با خوانش و گرايش بدنه رسمي حوزه   هاي علميه 
بود و سعي داشت تا اين نگاه رســمي را براساس منابع تاريخ مستند 
كرده و عرضه كند. به   طور طبيعي ديدگاه   ها و پژوهش   هاي او مخالفاني 
هم داشت كه در كتاب   ها و مقاالت مختلفي به ارزيابي انتقادي آثار او 
پرداخته   اند و باب مطالعه و ارزيابي تمــام اين آثار براي اهل پژوهش 

همچنان باز است.

عالم علم فضل   اهلل 
علي ابوالحسني )منذر( همه زندگي اش را 

صرف پژوهش در تاريخ معاصر كرد 

چهره اول
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ی 
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29
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ورن
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سال
وضعيت مسكن در نيمه اول دهه90

)قيمت هرمترمربع به تومان(
قيمت آپارتمان 

در شهرهاي منتخب
قيمت آپارتمان 

در تهران
قيمت اجاره بهاي 
آپارتمان در تهران

1390
1,155,7002,041,20012,948متوسط قيمت 

 15,1    17,6  14,2  درصد تغيير نسبت به سال قبل

1391
1,591,4002,964,90015,470متوسط قيمت 

 19,5    45,2      37,7  درصد تغيير نسبت به سال قبل

1392
2,214,6003,954,60018,592متوسط قيمت 

 20,2    33,4    39,2 درصد تغيير نسبت به سال قبل

1393
2,442,6004,176,00018,592متوسط قيمت 

0 5,6    10,3 درصد تغيير نسبت به سال قبل

1394
2,401,3004,141,70022,991متوسط قيمت 

 23,6    0,8   1,7   درصد تغيير نسبت به سال قبل

13901391139213931394سال
22,931,431,58,13,1خوراكي و آشاميدني

25,033,536,413,212,4مسكن، آب ، برق و سوخت
12,516,223,614,16,9لوازم منزل و خدمات خانه

26,80,419,240,15,8حمل و نقل
14,923,633,615,94,3پوشاك و كفش

18,227,535,118,88,0درمان و بهداشت
5,115,418,323,65,7تحصيل 

10,2-18,78,129,218,0تفريح و امور فرهنگي
23,012,029,822,76,5ارتباطات
3,6-1,4-7,654,636,3دخانيات

29,520,629,719,76,9كاالها و خدمات متفرقه

درصد تغيير قيمت نسبت به سال قبل )تورم ساالنه(

13901391139213931394مبلغ ماهانه  )قيمت به تومان(
1,393,3071,742,1602,307,2282,615,1682,938,213ميانگين كل درآمدهاي خانوار
1,449,3831,804,4972,370,5192,739,6662,938,756ميانگين كل هزينه هاي خانوار

360,557473,677622,697673,390693,969هزينه هاي خوراكي و آشاميدني

هزینه و درآمد خانوارهای منتخب در نيمه اول دهه 90

13901391139213931394شاخص هاي ساالنه
21,530,534,715,611,9تورم )درصد(

25,90527,25079,05062,53280,219شاخص كل سهام 
1,2052,6083,1843,2803,450دالر آمريكا )تومان(

588,9921,020,6201,046,300962,900931,100سكه تمام بهار )تومان(
330,300390,000487,200608,910712,425حداقل دستمزد )تومان(
7,880,00015,200,00015,760,00018,600,00019,920,000قيمت پرايد صفر )تومان(
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يك ويترين ديدني

سال هاي باغ سبز
 داستان نويسي با حضور نسل نو 

 پررونق و پراميد 
به راهش ادامه مي داد

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

 سال هاي نيمه ابتدايي دهه1390سال هاي رونق داستان نويسي بود. كارگاه ها 
و كالس هاي متعدد داستان نويسي در كنار ترجمه و چاپ آثار داستاني روز 
دنيا سبب افزايش اقبال به ادبيات داســتاني بود. قسمت خوب اين اقبال 
افزايش چاپ آثار داستاني اي بود كه در اين ســال به شدت رونق داشتند، 
اما از سوي ديگر نبود شناخت درست ناشــران از ذائقه بازار، بي تجربگي و 
روزآمد نبودن نويسندگان و تجربه زيسته مشابه بيشتر نويسندگان سبب 
شده بود آثار كمي پيدا  شوند كه نگاه و روايت تازه اي براي مردم داشته باشند. 
اگر استثنايي هم پيدا مي شد و توجهات را به خود جلب مي كرد، تبديل به 

منبعي براي تقليد ديگر نويسندگان مي شــد و بازتوليد نمونه هاي مشابه 
از آن رونق مي گرفت. در اين ســال ها »ابوتراب خســروي« كه ديگر پير 
داستان نويسي شده بود، آخرين جلد سه گانه خود با نام »ملكان عذاب« را 
پس از »اسفار كاتبان« و »رود راوي« منتشر كرد؛ رماني كه برخالف 2اثر 
قبلي نويسنده خبر از تغيير نگاه او مي داد. خسروي كه داستاني همه خوان تر 
نوشته بود و در پي جذب مخاطب جديد بود، از سوي جوايز روشنفكري و 
جايزه دولتي جالل  آل احمد مورد تقديــر قرار گرفت. ديگر اثري كه در اين 
سال ها همچون ملكان عذاب از دو نگاه رســمي و روشنفكران مورد تقدير 
قرار گرفت، رمان »پاييز فصل آخر سال است« نوشته »نسيم مرعشي« بود. 

نخستين اثر نويسنده جوان به شدت مورد توجه قرار گرفت و پرفروش شد. او 
در سال هاي بعد دهه1390رمان »هرس« را منتشر كرد. »رضا اميرخاني« 
نويسنده خوش اقبال و پرفروش دهه1380، در نيمه ابتدايي دهه1390رمان 
»قيدار« را منتشــر كرد. تجربه ناموفق »بيوتن« در خلق داستاني روان و 
خاطره انگيز مانند »من او« او را بر اين داشته بود كه وجه داستاني و تصويري 
رمانش را پررنگ تر كند و تا اندازه اي موفق شده بود. از پديده هاي داستاني اين 
سال ها بايد به رمان »مردگان باغ سبز« نوشته »محمدرضا بايرامي« اشاره 
كرد كه در سال هاي انتهايي دهه1380 ابتدا چاپ و بعد توقيف شد و در سال 
1392مجددا مجوز چاپ گرفت؛ رماني تاريخي كه به غائله آذربايجان در 

دهه 1320 مي پرداخت. اين رمان در آن سال ها زياد مورد توجه قرار نگرفت، 
اما هرچه گذشت ارزش و اعتبار كتاب از لحاظ داستان سرايي و نثر بيشتر 
مشخص شد و مورد توجه قرار گرفت. نويسندگان جوان و خوش آتيه و پرانرژي 
در اين ســال ها آثاري نوشــتند كه هم مورد اقبال مخاطبان و كتابخوانان 
قرار گرفتند و هم از لحاظ نگاه مضموني و فضاي داستاني بديع و نو بودند و 
خبر از نسل پراميدي در ادبيات داستاني مي دادند. آثاري مانند »تاول« نوشته 
مهدي افروزمنش، »نگهبان« نوشته پيمان اسماعيلي، »من منچستريونايتد 
را دوست دارم« نوشته مهدي يزداني خرم و »آغاز فصل سرد« نوشته ضحي 

كاظمي از اين نمونه هاي متعدد بودند.

معراج قنبري

سد باالي سد بسيار است
آغاز به كار طرح هاي متعدد سدسازي در سال هاي 90و 91

بزرگراه، مترو و ساختمان ها چهره شهر را عوض كردند
در نيمه اول سال هاي90 يك دوره توسعه شهري بر مبناي مهندسي عمران به پايان رسيد

حماسه ايمون زائد
در شگفت انگيز ترين دربي پس از انقالب، پرسپوليس 10نفره استقالل را در 

10دقيقه شكست داد

معماران فصل نو 
كارلوس كي روش و خوليو والسكو، اثر عميقي بر فوتبال و واليبال ايران گذاشتند

دور از مركز

همشهری

ورزش 

  فرزاد سپهر ����������������������������������������������������������������������������������
 با رسيدن به آغاز دهه90خورشيدي، كشاكش رفتن و جانشيني دولت 
دهم و پس از آن، همچنان بيشتر رخدادها را سياسي و متاثر از خود كرد تا 
با رسيدن دولت نام گرفته به »تدبير و اميد« در سال1392چشم انتظاري 
براي تغيير حتي دور از مركز نيز آغاز شود. سال هاي 90و 91را به عنوان 
سال هاي افتتاح متعدد پروژه هاي سدسازي توسط رئيس جمهور دولت 
وقت مي توان با عبارت سد باالي سد نام گذاري كرد. روند سدسازي در 
دولت هاي سازندگي و پس از آن به عنوان يكي از اولويت هاي برنامه هاي 
اقتصادي و عمراني با اســتدالل تامين آب آشــاميدني و آبياري براي 
كشاورزي و جلوگيري از ســيل مطرح بود؛ اهدافي كه هر كدام با ايجاد 
بحران هاي زيســت محيطي افتتاح طرح هاي كالن عمراني را با جاي 
خالي آينده نگري در برنامه ريزي هاي خود مواجه كرده اســت. محمود 
احمدي نژاد، رئيس جمهور دولت وقت در ماه هاي مختلف از سال1390با 
سفرهاي متعدد استاني برنامه هاي آبگيري سدهاي سيمره، تونل انتقال 
آب سد دز به كوير مركزي، ســد كارون4و آبگيري پرانتقاد سد گتوند 
در استان خوزستان را كه بعدها عامل شوري آب شرب اين استان شد، 
افتتاح كرد. سدهاي گل فرج در اســتان هاي آذربايجان شرقي، سنگ 
ســياه در كردســتان، ارس2 در آذربايجان غربي و آزادي در كرمانشاه 
در فروردين ماه1390افتتاح شدند. سدهاي ســيمره در استان ايالم و 
كمال صالح در استان مركزي در ارديبهشــت1390آغاز به كار كردند. 
استان قم و مركز اين استان، شــهر قم، در تأمين آب شرب و بهداشتي 
از سال ها قبل همواره با مشكالت دســت و پنجه نرم مي كرد تا با افتتاح 
پروژه انتقال آب ســد دز به قمرود براي تامين آب شــرب شــهرهاي 

خوانســار، گلپايگان، خمين، محالت، نيم ور، سلفچگان، ساوه و قم اين 
مشكل رفع شود. سدهاي كالن در شــهرهاي مالير، گالبر، كينه ورس 
در استان هاي همدان و زنجان در خردادماه1390افتتاح شدند. سدهاي 
زيردان در اســتان سيستان و بلوچســتان، زاگرس در استان كرمانشاه 
و آق چــاي در اســتان آذربايجان غربي با هدف تامين آب آشــاميدني 
در تابســتان1390به كار افتادند. تيرماه نوبت به افتتاح بلندترين سد 
بتني كشور يعني كارون4 در اســتان چهارمحال و بختياري در فاصله 
180كيلومتري جنوب غربي شهركرد رسيد. با آغاز به كار سد كارون4 
توســط احمدي نژاد، رئيس جمهور وقت و وزير نيروي دولتش، جشن 
خودكفايي در صنعت سدسازي ايران اعالم شد. درحالي كه 2سال بعد 
يعني آبان ماه 1392ترك هايي در بدنه اين ســد عظيم به وجود آمد تا 
براي ترميم آنها 2تيم متخصص اروپايي بــه ايران بيايند. همچنين در 
سال1390وجود برخي مشكالت مالي و اجرانشدن تزريق بودجه هاي 
درخواستي براي تكميل كار بهره برداري از سدهاي متعدد و آبگيري در 
مرحله دوم، وضعيت پس از افتتاح اوضاع سدهاي راه افتاده را با پرسش 
مواجه كرد. طرح آبرســاني و انتقال آب  درياي خزر بــه مركز ايران در 
فروردين ماه1391توسط شركت مهاب قدس، تداوم كارهاي آبرساني 
دولت را نشــان داد. محمود احمدي نژاد، رئيس جمهور وقت در مراسم 

افتتاح پروژه گفت اين طرح ان شاءاهلل به خزر لطمه نمي زند.
طرح بعدها در دولت حسن روحاني با وجود تأييد او و عيسي كالنتري 
رئيس ســازمان محيط زيســت، با اعتراض 40نماينده مجلس شوراي 
اسالمي در مخالفت با انتقال آب خزر به سمنان و درخواست استيضاح 

وزير نيرو مواجه شد.
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طرح هاي توسعه كالنشهرها كه بعد از جنگ شروع و در سال های دهه80 
بازنگري شده بودند در سال های دهه 90 به بهره برداري رسيدند. درآمد 
شهرداري از محل صدور پروانه ساخت وساز زياد بود و اقتصاد نيز از فروش 
نفت بهره مند مي شد. عمده طرح هاي شهري از نوع ساخت و سازهاي 
وسيع عمراني و ترافيكي بودند تا شكل فيزيكي شهر را عوض كنند و اين 
درست زماني انجام شد كه كشــورهاي توسعه يافته به تدريج سازه هاي 

بزرگ ترافيكي را كنار مي گذاشتند.

1390- جريمه ها زياد شدند
»قيمت بعضي خودرو ها آنقدر زياد است كه قبض جريمه به اندازه  پول 
يك بار كارواش آنها نيست« در ســال 1390هم مخارج زندگي شهري 
زيادشده بود، هم خودرو هاي گران تر در خيابان ها ديده مي شدند و هم 
تعداد سواري ها آنقدر زيادشــده بود كه ديگر جريمه هاي قديمي هيچ 
بازدارندگي ای نداشتند. آخر فروردين اين سال رئيس پليس راهنمايي و 
رانندگي جريمه هاي جديد را شرح داد. براي هر جريمه نمره منفي درنظر 
گرفته شده بود كه اگر افزايش پيدا مي كرد باعث توقيف گواهينامه مي شد. 
حركات نمايشي، سرعت زياد، سبقت غيرمجاز، عبور از چراغ قرمز، حركت 
مارپيچ و تجاوز به چپ از 10تا 100هزار تومان جريمه داشت و براي بقيه 
تخلفات از 5تا 50هزار تومان جريمه تعيين شــده بود. فهرست بسيار 
طوالني موارد صدور جريمه  و جزئيات آن كه پليس راهور در آذر90 اعالم 
كرد تقريبا شامل تمام تخلفاتي مي شد كه در آن زمان اتفاق مي افتاد يا 

اصوالً امكان رخ دادن داشت.

1391– 50كيلومتر بدون توقف
در يكي از بزرگراه هاي تهران مي شود 50كيلومتر يكسره پا را روي گاز 
فشار داد و از شرق تا غرب بدون توقف رانندگي كرد. محور 50كيلومتري 
كه از توسعه بزرگراه همت به دو طرف ساخته شده است طوالني ترين 
مسير شرقي - غربي شهر را مي ســازد. قديمي ترين قسمت اين محور 
در شمال اراضي عباس آباد به نام »76متري شهستان پهلوي« و قبل از 
انقالب اسالمي ساخته شده بود. با گسترش شهر اين بزرگراه هم طوالني تر 
و به نام شهيد ابراهيم همت نامگذاري شد. در 8مهر 1391بزرگراه شهيد 
زين الدين در سمت شرقي به آن متصل شد كه تا تقاطع با جاده جاجرود و 
چند بزرگراه ديگر ادامه داشت. بهره برداري از بخش هاي مختلف بزرگراه 
زين الدين از سال 1390به تدريج شروع شده بود. همت در سمت غرب هم 
به بزرگراه شهيد خرازي مي پيوست و تا آزاد راه تهران كرج پيش مي رفت. 
3بزرگراه سراسري شــمالي - جنوبي يعني امام علي، چمران - نواب و 
آزادگان هم در تقاطع با اين محور بزرگ قرار مي گرفتند و تا خارج از شهر 

ادامه داشتند تا ترافيك را به شمال و جنوب هدايت كنند.

 1392- درياچه شهداي خليج فارس در چيتگر ساخته شد
پرنده هاي مهاجري كه از سرزمين هاي سرد شمالي به سمت جنوب پرواز 
مي كنند با عبور از البرز مركزي سطح بزرگي را پوشيده از آب مي بينند و 
در آن فرود مي آيند. اين منبع آبي درياچه چيتگر )شهداي خليج فارس( 
است كه اگرچه در مقياس جغرافيايي و محيط زيستي وسعت زيادي ندارد 
اما در محدوده جنوب البرز مركزي، كمياب اســت. در بهار سال1392 
درياچه چيتگر در منطقــه 22تهران افتتاح و با آب هاي ســطحي اين 
محدوده پر شد. چند گونه پرنده و ماهي در اين درياچه زندگي مي كنند 
و پرنده هايي مثل كاكايي   در اواخر پاييز مهمان اين درياچه هســتند. 
درياچه چيتگر در سالي ساخته شــد كه وضعيت بارندگي در بدترين 
شرايط 46سال قبل از آن قرار داشت. اواخر بهمن وزارت نيرو اعالم كرد كه 
شهر هاي تهران، اصفهان، بندرعباس، مشهد، قم، شيراز، اهواز و آبادان از 
نظر شرايط آبي به مرز هشدار رسيده اند. سازمان هاي دولتي، نيمه دولتي 
و سرمايه گذاران خصوصي زيادي در اطراف درياچه چيتگر برج سازي هاي 

متعدد و گران قيمتی انجام داده اند اما بعضي از اين ساختمان ها داراي 
تخلفاتي هستند. در سال1399 شــايعاتي درباره وجود يك تمساح در 

درياچه چيتگر منتشر شد اما اثري از اين حيوان به دست نيامد.
طبقه دوم بزرگراه صدر در آذرسال92 به طول 7كيلومتر و با اتصال بيش 
از 3هزار قطعه بتني ساخته شد اما بعدا مشخص شد كه نمي تواند مشكل 
ترافيك در ايــن منطقه را رفع كند. در نتيجه تصميم شــهردار تهران، 
محمدباقر قاليباف براي ساخت طبقه دوم بزرگراه بعثت در جنوب تهران 

كنار گذاشته شد.

1393- درختكاري بين آسفالت و سيمان
در سال هاي پيش از انقالب تعداد پارك ها )بوستان( درون شهر اندك بود و 
طرح هايي براي ساخت كمربند سبز وجود داشت اما در سال هاي دهه70 
و بعد از آن، موضوع ساخت پارك هاي جديد در زمين هاي گران قيمت 
درون شهر دوباره پيگيري شد. از سال84 روند ساخت پارك ها همزمان 
با ساخت وساز سرعت گرفت و در ابتداي ســال هاي دهه 90 به خوبي 
پيش رفت. بنا به آنچه در سال1393 اعالم شــد در طول اين مدت هر 
سال 10درصد به فضاي سبز اضافه شده است. در پايان سال93 نزديك 
به 2هزار پارك و مساحت زيادي فضاي سبز حاشيه بزرگراه ها در تهران 
وجود داشت. با اين اقدامات سرانه فضاي سبز شهري در مدت 10سال 
از زير 10متر به بيش از 15متر رســيد. پل طبيعت كه با طول 300متر 
ارتباط بين دو پارك را از روي بزرگراه مدرس برقرار مي كند، در 20مهر 

سال 93 افتتاح شد.

1394- قطار  زيرزميني
مترو هميشه نشانه پيشرفته بودن شهر نيست، خيلي اوقات ساختن مترو 
نشان مي دهد كه شهر بيش از حد رشد كرده و متراكم شده است و كساني 
كه آن را اداره مي كنند راهي به جز حفر كردن زمين و عبور دادن قطار از 
زيرساختمان ها ندارند. در سال هاي دهه90 اين تصور اشتباه به شهر هاي 
ديگر راه پيدا كرد. خط يك مترو )قطار شهري( مشهد در سال 89 شروع 
به كار كرد. متروی شيراز در سال 93 و متروی تبريز به طول 6كيلومتر در 
شهريور سال 94 كار خود را آغاز كردند. فاز اول خط يك متروی اصفهان 
نيز به طول 11كيلومتر در مهر سال 94افتتاح شد. اين شهر ها در سال هاي 
بعد از افتتاح دچار كمبود بودجه براي اجراي فاز هاي بعدي و نگهداري 
خطوط موجود شدند. چند شهر ديگر مانند اهواز، قم، كرمانشاه و كرج 
هم پروژه هاي نيمه كاره  مترو را راه اندازي كردند كه با گذشت سال ها به 
نتيجه نرسيد. متروی تهران از شروع بهره برداري در سال  77 تا سال 84، 
حدود 80كيلومتر طول داشت. در سال 1394طول آن به 180كيلومتر 
رسيد و به گفته شهردار تهران قرار بود تا 2سال آينده يعني 96 به 250يا 
300كيلومتر و بيشتر از آن برسد. )در سال 1399طول مجموع خطوط 
متروی تهران حدود 250كيلومتر است( در انتهاي سال 94 تونل خط 
6متروی تهران در چندين جبهه حفاري مي شد. خط7 نيز در حال ساخت 
بود و در 23اسفند 94، صدمين ايستگاه مترو به بهره برداري رسيد و در 
سال هاي بعد ظرفيت حمل مسافر شبكه متروی تهران روزانه نزديك به 

2ميليون نفر بود. 
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13بهمن 1390كه مي توانست روزي براي تداوم درخشش استقالل در 
مقابل رقيب سنتي باشد، در تقويم به  عنوان حماسه پرسپوليس ثبت شد. 
لحظه كليدي بازي دقيقه50 بود؛ جايــي كه پرويز مظلومي از نيمكت 
برخاست و جشن پيروزي گرفت. استقالل گل دوم را هم توسط فريدون 
زندي زده بود. اين مي توانســت پنجمين دربي اي باشد كه مظلومي در 
آن پيروز از ميدان بيرون مي آيــد. مظلومي به چوبله اي فكر مي كرد كه 
داشت پوبله مي شد. القابي كه از روي سكوهاي داغ آبي مي آمد تا به روي 
شانه سرمربي استقالل بنشيند، با اخراج مهرداد اوالدي در دسترس تر 
به نظر مي رسيد.از دقيقه60 خروج پرسپوليسي ها از ورزشگاه شروع شد 
و هرچه زمان مي گذشت سمت قرمز ورزشگاه خلوت تر مي شد. مصطفي 

دنيزلي، مهدي مهدوي كيا و ايمون زائد را به ميدان فرستاده بود. آن هم 
در شرايطي كه استقالل در انديشــه گل سوم و مظلومي روي ابرها بود. 
بعدها مهدوي كيا گفت وقتي كنار زمين در حال گرم كردن بوده، شادي 
زودهنگام مظلومي، غيرتش را به جوش آورده بود. نتيجه شوت از راه دوري 
فوق العاده و سانتري بي نقص بود كه روند بازي را عوض كرد. در روزي كه 
علي كريمي خيلي درخشــان نبود، ايمون زائد ناشناخته كار را جوري 
درآورد كه تا سال ها پدران براي فرزندانشان روايت كنند؛ آنچه را كه در 
دربي 74 گذشت. زائد با 3گل كالسيك و مدرسه اي)اولي با بغل پاي فني، 
دومي با ضربه سري آرام و دقيق و سومي پس از چرخشي به ياد ماندني كه 
حنيف را محو و مهدي رحتمي را مغبون كرد( بخشي از تاريخ سرخ ها را در 
معروف ترين 10دقيقه ليگ به خود اختصاص داد. بازيكن ايرلندي االصل 
پرسپوليس بعد از درخشش همايون بهزادي در دربي معروف سال52، 

دومين بازيكني شد كه در دربي هت تريك مي كرد. در شگفت انگيز ترين و 
حماسي ترين دربي پس از انقالب، سرخ پوشان با آقا مصطفي درس بزرگي 
به استقالل مغرور دادند. از دقيقه50 به قول مظلومي القاب آغاز شده بود 
و آبي ها حتي به جبران شــش تاي 52 فكر مي كردند ولي تعويض  هاي 
درخشان دنيزلي، ورق را چنان به سود سرخ پوشان برگرداند كه فرداي 

بازي روزنامه گل تيتر زد »چوبله لوله شد!«.

30 سال طراحی جلد كتاب به نمايش درآمد

ســاعت 5بعدازظهر روز پنجشنبه 29خردادماه 
1393، از روزهاي شلوغ خانه هنرمندان ايران بود. 
»ويترين« پژوهش انجام نشده اي بود كه بسياري 
انتظارش را مي كشيدند؛ گزيده 35سال طراحي 
جلد كتاب در ايران. ايــن رويداد با حضور مجيد 
سرســنگي )مديرعامل خانه هنرمندان ايران(، 
علي رشــيدي )رئيس انجمن صنفي طراحان 
گرافيك ايران( و هنرمنداني همچون ناصر تقوايي، 
قباد شيوا، فرشــيد مثقالي، سيف اهلل صمديان، 
ابراهيم حقيقي، روان شــاد مجيد اخوان، امراهلل 
فرهادي و جمعي از ناشــران افتتاح شد. اين كار 
پژوهشي با هدف معرفي آثار طراحان جلد كتاب 
در ايران انجام شد و در كنار برگزاري نمايشگاه، 
رونمايي از كتاب و نشست تخصصي هم داشت. 
»مجيد كاشاني« و »پريسا تشكري« 2پژوهشگر 
اين نمايشگاه بودند. آنها در گام نخست با كمك 
ناشران، همكاران، كتابخانه ها، كتاب فروشي ها، 
مجموعه داران، فضاهــاي اينترنتي و... طراحان 
را شناسايي كرده و از اين ميان 100طراح براي 
حضــور در »ويترين« انتخاب و دعوت شــدند. 
جلدهاي اين طراحان كتاب هايي را شامل مي شد، 

كه در فاصله ســال هاي 1357تا 1392منتشر 
شــده اند. در مرحله بعد با دعوت از قباد شــيوا، 
ابراهيم حقيقي و ســاعد مشكي به عنوان هيأت 
انتخاب آثــار، به انتخاب كارهــا پرداختند و در 
نتيجه 534اثر براي چاپ در كتاب و اين نمايشگاه 
انتخاب شد. اين رويداد به صورت مستقل و بدون 
وابستگي به افراد حقيقي و حقوقي و تنها با ياري 
بي چشمداشت جمعي از استادان و فعاالن حوزه 
گرافيك به سرانجام رسيده بود كه اهميت آن را 
دوچندان مي كند. در بخشي از مقدمه نمايشگاه 
و كتاب چنين نوشته شده: »ساختن جلد كتاب 
به عنوان بخشي از هنر كهن كتاب سازي ايراني 
از ديرباز تا هنوز، يكــي از مهم ترين دغدغه هاي 
كتاب ســازان ديروز و طراحــان گرافيك امروز 
بوده اســت. با آنكه در بســياري از مواقع، جلد 
كتاب در شــمارگاني بيش از ســاير رسانه هاي 
گرافيكي )مانند پوســتر( تكثير شده و به عنوان 
يك اثر هنري-كاربردي در دسترس مخاطبان 
واقعي اش قرار مي گيرد، اما همواره از منظر نمايش 
و نقد و پژوهش، كمتر مورد اقبال بوده است. اين 
كم توجهي مؤثر از سرمايي  است كه از پنجره اي 

چهارگوش به درون جامعــه طراحان گرافيك 
مي وزد؛ پنجره اي كه ناشر، اقتصاد نشر، مخاطبان 
و سياســت هاي كالن فرهنگي با نســبت هايي 
موازي و گاه متقاطع اضالعش را تشكيل داده اند. 
گرچه در برهه هايــي از تاريخ معاصــر )مانند 
فاصله سال هاي 1385-1377( سوز اين سرما، 
دســت كم از جانب ضلع »سياســت هاي كالن 
فرهنگي« كمي به گرما گراييد اما نمودار نشــر 
كتاب در ايران همواره شيبي نزولي را طي كرده 
است. در طول سال هايي كه از عمر انتشار كتاب 
)به مفهوم گسترده و صنعتش( مي گذرد، جلد 
كتاب نيز متأثر از اوضاع نشر، كيفيت هاي متفاوتي 
را پشت سر گذاشته است. »ويترين« قصد دارد 
نمايي كلي از همه اين سال ها را به نمايش بگذارد؛ 
رويدادي كه حاصل تالش طراحان جلد كتاب را 
در قالب »كتاب و برگزاري نمايشگاه« بازنمايي 
كند.« كتاب اين نمايشگاه در 2بخش اصلي تدوين 
شده است. بخش اول كتاب شامل نوشته هايي 
از پژوهشــگران و طراحان درباره روند تاريخي 
شكل گيري، تكامل و گسترش طراحي جلد كتاب 
در ايران، از ابتدا تا امروز اســت. نوشته ها توسط 

آيدين آغداشــلو، محمدرضا رياضــي، ابراهيم 
حقيقي، بيژن صيفوري، حسن كياييان و استيون 
هلر به نگارش درآمده اســت. در بخش دوم نيز 
نمونه هايي از جلد كتاب هاي 100طراح گرافيك 
معاصر ايران، گردآوري شده اســت. اين بخش 
شامل آثاري از مرتضي مميز، نورالدين زرين كلك، 
آيدين آغداشلو، حسن فوزي تهراني، قباد شيوا، 
فرشيد مثقالي، علي خسروي، ابراهيم حقيقي، 
مهنوش مشيري، محمدعلي بني اسدي، مجيد 
اخوان، بهزاد غريب پور، علي خورشيدپور، يوريك 
كريم مسيحي، هومن مرتضوي، مجيد عباسي، 
مهران زماني، فرزاد اديبي، كورش پارســانژاد، 
رضا عابديني، مسعود نجابتي، كيانوش غريب پور 
و... است. ويترين به نوعي تنها منبع نوشتاري- 
تصويري نسبتا كامل درباره طراحي و طراحان 
جلد كتاب در ايران اســت كه به واسطه همين 
اهميت به منبعي مهم براي نــگارش مقاله ها و 
پايان نامه ها تبديل شــده اســت. كتاب مذكور 
به 2 زبان فارسي و انگليســي، توسط انتشارات 
فرهنگسراي ميردشتي، با همكاري نشر هنرنو 

منتشر شده  است.
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كارلوس كي روش و خوليو والسكو، در معنادارترين همزماني ورزش ايران در 10سال اخير ايران، 15فروردين 
90، در يك شب و با يك پرواز به تهران رسيدند؛ اولي تفكر خودش را به فوتبال ايران تزريق كرد و دومي، واليبال 

ايران را به جاهايي رساند كه پيش تر رؤيا بود.
هم والسكو و هم كي روش، مربيان سرشناس و در كالس جهاني بودند كه انتظار مي رفت، فراتر از هدايت تيم هاي 
ملي واليبال و فوتبال، تفكر جديدي به اين ورزش ها تزريق كنند و اين دقيقا همان كاري بود كه اين دو مربي 
كردند. واليبال ايران، در سال هاي پيش از والسكو مسير رو به رشدي را طي كرده بود و والسكو، به اين منظور 
انتخاب شده بود كه به تيم ملي ايران، شخصيتي جهاني بدهد و بازيكنان ايران را، به عرصه هايي كه هرگز به آن 
نرسيده بودند برساند. كي روش هم بعد از ناكامي تيم ملي در صعود به جام جهاني 2010 و حذف آن در دور دوم 
جام ملت هاي   2011 قطر، بعد از چند دور مذاكره با فدراسيون و براي ايجاد تحول در تيم ملي به ايران آمده بود. 

او عالوه بر تيم ملي، مسئول نظارت بر تيم ملي المپيك هم بود.
اين دو مربي، فراتر از دانش فني، با خود اتيكت هاي اخالقي خاص و ذهنيت برنده به ايران آوردند و به شاگردان 

خود، فارغ از جبر جغرافيا، اعتماد به نفس برنده شدن در هر مسابقه اي را دادند.
واليبال ايران، براي نخستين بار در تاريخ، در دوران والسكو به اين باور رسيد كه مي تواند هر تيمي را شكست بدهد 

و براي اين كار، فقط به تالش و تمركز و كوشش بيشتري نياز دارد.
باور به پيروزي در هر مسابقه اي، در دوران كي روش هم به تيم ملي فوتبال تزريق شد؛ عملكرد ايران در جام جهاني 
روسيه، تبلور همين روحيه جنگنده و ذهنيت برنده بود. واليبال ايران، پيش از والسكو هرگز قهرمان آسيا نشده بود 
اما روزي كه والسكو از ايران رفت، تيم ملي كشورمان از آسيا عبور كرده بود و يكي از مدعيان در سطح جهاني بود.
او، در نخستين سال حضورش، براي نخستين بار ايران را قهرمان آسيا كرد. تيم او، در همين سال، شگفتي ساز 
جام جهاني واليبال 2011 ژاپن شد و با پيروزي برابر تيم هاي لهستان و صربستان، ورود پر سر و صدايي به باشگاه 
تيم هاي نخبه جهان داشت. گام بعدي با والسكو، مسابقاتي بود كه براي دهه ها، حضور در آن براي ايراني ها يك رؤيا 
بود: ليگ جهاني واليبال. ايران در نخستين حضور خود در ليگ جهاني، تيم هاي بزرگي مثل صربستان، كوبا و 

ايتاليا را شكست داد و از همان جا براي قدرت هاي بزرگ دنيا خط و نشان كشيد.
در فوتبال، دستاوردهاي كي روش اينقدر سرراست و ملموس نبود و همين مسئله همچنان به منتقدانش بهانه 
مي دهد تا به او حمله كنند. تيم او، متفاوت از گذشته بازي مي كرد و تا پاي جان مي جنگيد. خيلي ها اميدوار بودند 
تيم ملي با كي روش، طلسم ناكامي در جام ملت هاي آسيا را بشكند اما حتي كي روش هم نتوانست ايران را در 
دوره حضورش در جام ملت ها، به فينال برساند. تيم او در جام 2015 در استراليا، در يك چهارم نهايي، در يكي 
از دراماتيك ترين بازي ها، در دقيقه 119با عراق 3-3مساوي كرد تا كار به پنالتي بكشد؛ جايي كه عراق بعد از 

8ضربه پنالتي ايران را شكست داد.
در امارات 2019هم، ايران خود را به نيمه نهايي رســاند اما 3بر صفر برابر ژاپن شكســت خورد و از رسيدن به 
فينال بازماند. اين بازي، آخرين مسابقه اي بود كه كي روش سرمربي تيم ملي ايران بود. منتقدان او مي گويند 
محافظه كاري كي روش، فرصت بي نظير صعود به فينال جام ملت ها را از يك نسل درخشان فوتبال ايران گرفته 

است و بسياري همچنان از نتيجه گرايي تيم هاي او انتقاد مي كنند.

هرچه عملكرد تيم  هاي كي روش در جام ملت ها انتقاد به همراه داشت، تيم هاي او در دو دوره جام جهاني غرور 
ملي ايرانيان را برانگيخت و افسوسي تاريخي به جا گذاشت. او نخستين مربي تاريخ كشورمان است كه تيم ملي 

را، 2بار متوالي به جام جهاني برده است.
صعود به جام جهاني 2014برزيل، يكي از بهترين عملكردهاي تيم ملي كي روش بود؛ او اين رقابت ها را به چالشي 
شخصي با سرمربي تيم ملي كره جنوبي تبديل كرد، اين روحيه جنگندگي را به تيمش انتقال داد و شاگردان او در 
آخرين بازي مرحله گروهي، در كره جنوبي ميزبان خود را شكست دادند و به جام جهاني صعود كردند. مشت هاي 
گره كرده كي روش به سمت مربي كره جنوبي بعد از اين بازي، تصويري گويا از ذهنيت كي روش در تيم ملي بود.

در برزيل، تيم او در بازي اول برابر نيجريه، مرعوب جو مسابقات شد و بدون گل مساوي كرد و در بازي دوم، گرفتار 
ناداوري و نبوغ ليونل مسي شد؛ كاپيتان آرژانتين در دقيقه 91با ضربه اي غيرقابل مهار تك گل اين بازي را به ثمر 

رساند. در بازي سوم هم، بوسني و هرزگوين، هجومي ترين تيم آن سال اروپا ايران را شكست داد.
در جام جهاني 2018روسيه، ايران با بدشانسي از گروه مرگ صعود نكرد؛ تيم كي روش در بازي اول مراكش را با 
گل دقيقه 95يك بر صفر برد، برابر اسپانيا يك بر صفر شكست خورد و در بازي آخر برابر پرتغال، كريستيانو رونالدو 

و هم تيمي هايش را يك بر يك متوقف كرد.
ايران در حالي با 4امتياز از اين گروه حذف شد كه انگليس در همين بازي ها، با همين امتياز به دور دوم صعود كرد.

كي روش و والسكو، هر دو پايبندي سرسختانه اي بر اصول خود داشتند. براي آنها، هيچ كس، حتي ستاره  هاي 
بدون جانشين هم از تيم بزرگ تر نبودند و هر دو مربي، از حذف ستاره هاي حاشيه ساز تيمشان هيچ ابايي نداشتند.
در ديگر رفتارها اما اين دو مربي با هم اختالف داشتند؛ درحالي كه كي روش، عادت غر زدنش را به ايران آورده بود، 
والسكو كمتر به صورت علني به مديران واليبال مي پريد و كمتر مثل كي روش با همكارانش در ايران درگير مي شد.
با وجود همه انتقادهايي كه به اين دو مربي، به خصوص كي روش مي شود، به سختي مي توان تأثير آنها بر فوتبال 
و واليبال ايران در دهه 90را ناديده گرفت. اين ورزش ها، بدون اين دو مربي، قطعا سرنوشت و شكل ديگري در 

اين دهه پيدا مي كردند.



4صفحــه
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ارديبهشت 90: مأموران كالنتري شهرك غرب در جريان يک درگيري 
خونين در اين منطقه قرار مي گيرند و راهي محل حادثه مي شوند. در 
اين درگيري جواني به نام حميد با ضربات قمه به طرز وحشــتناكي 
مجروح مي شــود اما پس از انتقال به بيمارســتان جانش را از دست 
مي دهد. وقتي مأموران تحقيقات براي دستگيري عامل اين جنايت را 
آغاز مي كنند، معلوم مي شود كه او كسي نيست جز امير قرايي؛ يكي از 
مردان آهنين ايران كه پس از جنايت از محل گريخته بود. تحقيقات 
پليس براي دستگيري اين مرد كه به خارج از كشور گريخته هنوز به 
نتيجه نرسيده و خبرها حاكي از آن است كه او هم اكنون بايگارد، نانسي 

عجرم، خواننده معرف عرب زبان است.
تيرماه 90: روح اهلل داداشي، قهرمان مسابقات قوي ترين مردان جهان، 
همراه يكي از دوستانش ســوار بر خودروي آزرا در خيابان پونه بلوار 
گلشهر كرج در حركتند كه ماشين شــان با خودروي پرايدي آينه به 
آينه مي شود. بين سرنشينان هر دو خودرو درگيري لفظي رخ مي دهد 
و لحظاتي بعد هر دو خودرو متوقف مي شوند. 3پسر جوان كه سوار پرايد 
بودند پياده مي شوند و يكي از آنها به نام عليرضا كه در حالت عادي نبود، 
با روح اهلل داداشتي درگير مي شود و با ضربه چاقو او را به قتل مي رساند. 
اين پسر 17ســاله خيلي زود محاكمه و به قصاص محكوم مي شود و 

حكم قصاص زمستان همان سال به اجرا درمي آيد.
مهر 91: پسر جواني به نام حسين بعد از اينكه وارد يک قصابي در خيابان 
نظام آباد مي شود، چاقوي بزرگ قصابي را از روي ميز سرقت مي كند و 
به سمت خيابان مي دود. او همزمان به هر كسي كه سر راهش مي بيند، 
با چاقو ضربه مي زند و در چند دقيقه 12نفر را مجروح مي كند كه يكي 
از آنها جانش را از دست مي دهد. چند ساعت پس از فرار از محل حادثه، 
خود را تسليم پليس مي كند و مدعي مي شود كه مبتال به جنون است و 
روحش دستور داده كه به مردم حمله كند. اما پزشكي قانوني اين ادعا را 
رد كرده و در نهايت او به قصاص محكوم مي شود. هر چند حكم قصاص 
او به تأييد ديوانعالي كشور هم رسيده بود، اما در نهايت اولياي دم وي را 

بخشيدند و او از لحاظ جنبه عمومي جرم به زندان محكوم شد.
ارديبهشــت 92: به دنبال آتش سوزي گســترده در يک برج مسكوني 
در شهرك شــهيد باقري تهران، تيم هاي آتش نشان راهي محل حادثه 
مي شوند. آنها عده زيادي از ساكنان را نجات مي دهند اما در اين حادثه 
يكي از آتش نشانان به نام اميد عباسي، وقتي وارد يكي از طبقات دودگرفته 

ساختمان مي شود و چشمش به دختربچه اي 
در حال مرگ مي افتد، ماسک اكسيژن خود 
را به صورت او مي زند و باعث نجات دختربچه 
مي شود اما در نهايت خودش بر اثر استنشاق 

دود زياد به شهادت مي رسد.
آذر 92: بنيامين بهادري با همسر و دختر 
دوساله اش، ســوار بر خودروي دوو ماتيز 
در حال حركت در اتوبان شــهيد همت 
هستند كه يک 206با سرعت زياد از كنار 
آنها عبور كرده و با خودروي دوو برخورد 
مي كند. خودروي دوو از مسير منحرف و 

واژگون مي شود و راننده 206 از محل فرار مي كند. در اين حادثه همسر 
خواننده معروف پاپ جانش را از دست مي دهد و چند روز بعد راننده 

فراري به دليل عذاب وجدان خودش را معرفي مي كند. 
مهر 93: يكي از مرموزتريــن و پيچيده ترين پرونده هاي جنايي دهه 
90در اصفهان با اسيدپاشي به صورت دختر جواني در اين شهر گشوده 
مي شــود. به فاصله كوتاهي 3زن و دختر ديگر هم در نقاط مختلف 
شهر، هدف اسيدپاشــي قرار مي گيرند كه معروف ترين آنها سهيال 
جوركش و مرضيه ابراهيمي هستند. به گفته قربانيان، آنها هرگز موفق 
به ديدن كامل چهره اسيدپاش نشدند اما همزمان با اين اتفاق صداي 
موتورسيكلت شنيده بودند و اين يعني اسيدپاش، فردي موتورسوار 
بوده اســت. هنوز پليس موفق به دســتگيري عامل اين اسيدپاشي 

زنجيره اي نشده است.
مرداد 94: مأموران پليس آگاهي استان گلستان با دستگيري مردي 
كه متهم به قتل يک راننده مسافركش و سرقت خودروي او بود، اسرار 
يک جنايتكار سريالي را برمال مي كنند. متهم پس از دستگيري به قتل 
راننده مسافركش و ســرقت خودروي او اعتراف مي كند اما در ادامه 
مي گويد كه فردي را مي شناسد كه حســين نام دارد و يک جنايتكار 
سريالي است. با اعترافات اين مرد حسين دستگير و مشخص مي شود 
كه از سال 78تا اوايل دهه 90در شــهرهاي مختلف استان گلستان 
11نفر را به قتل رسانده است. او اعتراف كرد كه همه قتل هايش هنگام 
سرقت يا بر سر معامله مواد مخدر بوده است. او همچنين گفت كه در 
اين جنايت ها، 2مرد را نيز اشــتباهي به ضرب گلوله به قتل رسانده 
اســت. اين مرد پس از محاكمه در دادگاه، در سال 97به دار مجازات 

آويخته شد.

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

علي اصغر دشتي در سال1390نمايشي به نام »محسن، يک رپرتوار« را 
به صحنه آورد. اين نمايش اجراي دوباره همه نمايش هايي بود كه اين 
گروه تئاتر تا 1390به صحنه آورده بود. نخستين اپيزود نمايش اجراي 
»ننه دالور« بود؛ نمايشي كه پيش از 1382، توسط كارگردان و گروه 
بازيگران تمرين شده، اما هرگز اجراي عمومي نداشت. دومين نمايش 
»شازده كوچولو« بود؛ نمايشي كه سال1383با عنوان كامل »مجلس 
شبيه خواني شازده كوچولو« بر داستان آنتوان سنت اگزوپري در قالب 
متن تعزيه تنظيم و توسط جمعي از بازيگران و شبيه خوانان به صحنه 
آمده بود. كساني كه نمايش شازده كوچولو را ديده بودند، بازيگر نقش 
خلبان)حسن حقيقي( و بازيگر نقش شازده كوچولو)علي عقيقي( را 
به ياد دارند. هر دو بازيگر اين نمايش تجربه اي غني در شــبيه خواني 
داشتند و با صداي رســا و خوش، عبارات منظوم متن را روي صحنه 
اجرا مي كردند. ســال1390هنگامي كه نمايش شازده كوچولو براي 
بار دوم در رپرتوار اجرا شد، حســن حقيقي بار ديگر با همان نقش به 
صحنه آمد و خاطرات اجراي سال ها پيش خود را براي مخاطبان اين 
نمايش زنده كرد. در اجراي ســال1390، بازيگر نقش مقابل خلبان، 

يعني شــازده كوچولو را كه در اجراي قبل علي عقيقي بود، در اجراي 
ســال1390برعهده نگار جواهريان قرار گرفت. شازده كوچولويي كه 
سال1390اجرا شد، تفاوتي با اجراي سال1382نداشت. اما اكنون كه 
اين نمايش را يادآوري مي كنيم، همه  چيز تغيير كرده، سال ها گذشته و 
بسياري مسائل مانند گذشته نيست. از جمله حضور عقيقي در اين جهان 
كه خود سراسر نمايش است. اين بازيگر و شبيه خوان در ارديبهشت 

سال1399در اثر ابتال به ويروس كرونا از دنيا رفت.

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

آغاز دهه1390بــا واكنش نهادهــاي خصوصي 
به سياســت هاي فرهنگــي دولــت دوم محمود 
احمدي نژاد آغاز شــد. اين دولــت برخالف دولت 
ســيدمحمد خاتمي نقش نهادهــاي خصوصي را 
محدود كــرد و از ايــن رو بســياري از رخدادهاي 
فرهنگي كــه پيش تر با همكاري بخــش دولتي و 
خصوصي برگزار مي شــد، متوقف شــدند. در اين 
سال ها علناً برگزاري دوساالنه ها به دليل اصرار دولت 
بر نظارت بيشتر ناممكن شد. از اين رو در سال هاي 
نخست دهه1390شــاهد رخدادهايي بوديم كه 
نهادهاي خصوصي برپا مي كردند؛ 10تير ماه سال 
1390گالري تازه تأسيس ايست اقدام به برگزاري 
نمايشگاهي با عنوان 30هنرمند، 30پرفورمنس، 
30روز كرد. اين نمايشــگاه كه در طول30 شــب 

در اين گالري برگزار مي شد، يكي از نخســتين تالش ها براي راه اندازي يک جشــنواره  در حوزه پرفورمنس بود. عمده شركت  كنندگان در اين رخداد 
هنرمندان عرصه تئاتر بودند. اين رخداد در سال هاي بعد و در قالب يک جشنواره ساالنه در موزه هنرهاي معاصر تهران ادامه يافت. از روز جمعه، 25آذر ماه 
سال1390نخستين نمايشگاه ساالنه هنر ديجيتال تهران )تادااكس( با ميزباني گالري محسن برگزار شد. اين نمايشگاه تا سال 1397به شكل دائم برگزار 

شد و نقش مهمي در گسترش هنرهاي ديجيتال و تعاملي در ايران داشت.
اميرعلي قاسمي با تأسيس مؤسسه اي به نام جامعه نيومديا در ابتداي دهه1390به گسترش رسانه ها و شاخه هاي جديد هنري كمک فراوان كرد. او كه پيش تر 
چند نهاد هنري خصوصي و كوچک را راه اندازي كرده بود، با جامعه نيومديا بر گسترش هنر معاصر در ايران بسيار مؤثر بود. مهم ترين رخداد سال1391را 
مي توان بي ترديد برگزاري نخستين دوره حراج تهران در تاريخ 29خرداد سال1391در هتل پارسيان آزادي ناميد. اين رخداد با مديريت عليرضا سميع آذر نه 
فقط سرآغاز مجموعه اي از شايعات شد كه بيش از هر چيز يک اتفاق تأثيرگذار بود و نقش مهمي در غلبه مفاهيم اقتصادي در هنر ايران داشت. بعد از برگزاري 
حراج تهران، تعداد گالري هاي هنري به سرعت افزايش يافت و توجه به اقتصاد هنر جدي شد. از سوي ديگر بسياري حراج تهران را متهم مي كردند كه نوعي 
از سليقه را تبليغ مي كند كه بر هنرمندان و جريانات هنري ايران تأثير فاحش مي گذارد. شايد بتوان تأثير حراج را خيلي زود درك كرد؛ از سال1393تدريس 
رشته اقتصاد هنر به عنوان يک رشته دانشگاهي در سطح كارشناسي ارشد در دانشگاه هاي هنر تهران و هنر اصفهان و دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا)ع( آغاز شد.
گسترش موزه ها هم جز اتفاقات مهم در دهه1390است؛ موزه مكتب كمال الملک در روز 25تير ماه سال1392در مجموعه باغ نگارستان افتتاح مي شود. 
اين موزه با مشاركت شهرداري تهران تأسيس شــده بود، اما نقش مجله تنديس و سازمان زيباسازي شــهرداري تهران در راه اندازي اين موزه اهميت 
داشت. همچنين در 28دي ماه سال1393موزه گرافيک ايران در محله تهرا نپارس افتتاح مي شود. نخستين گام ها براي تأسيس اين موزه در ارديبهشت 
سال1379و با تشكيل كميته موزه گرافيک ايران به سرپرستي مجيد بلوچ در انجمن صنفي طراحان گرافيک ايران آغاز شده بود. در نهايت و با مشاركت 
شهرداري تهران كه عمارت ارباب هرمز را به انجمن داد، تأسيس موزه ممكن شد. اما فعاليت هاي فرهنگي شهرداري تهران و سازمان زيباسازي شهرداري 
تهران صرفاً مشاركت در تأسيس اين دو موزه نبود؛ نخستين دوره رخداد نگارخانه اي به وسعت يک شهر در ارديبهشت سال1394برگزار شد و با همكاري 
سازمان زيباسازي و شركت هاي تبليغاتي، 1600تابلوي تبليغاتي شهر تهران به مدت 10روز به نمايش آثار هنري اختصاص پيدا كرد. از آنجا كه اين رخداد 

با اين وسعت در جهان بي سابقه بود، مورد توجه رسانه هاي ايراني و بين المللي قرار گرفت. با اين حال اين رخداد پس از دو دوره برگزاري متوقف شد.

حسین عصاران ��������������������������������������������������������������������������
دهه آخر قرن پس پشت، ميان رهاشدگي عرصه فرهنگ، در كشاكش بين 
»انحراف« و »اصالح« و »اصول« آغاز شد. آشفتگي سياسي و اقتصادي 
چنان بود كه كسي نگران گستردگي چتر دلواپسان فردا بر سر فرهنگ و 
هنر نبود و نشد. اين خأل، فرصت مناسبي براي كنارسپاري رودربايستي ها 
بود؛ اگر محدوديت ها و ممنوعيت هاي اول انقالب به ســويه مذهبي آن 
پشت گرم بود، حاال كه بعد از 3دهه خوشــايندهاي رسمي و چگونگي 
اعمال آنها نظام مند شده بودند، مي شد كه كار را آهسته و پيوسته به انتها 
رساند. هم اينک با گذشــت قريب به يک دهه، انتخاب محمد ميرزماني 
به عنوان مدير دفتر موســيقي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي در خرداد 
1390معناي ديگري مي دهد؛ آنگاه كه با همان رهنمودهاي نخستين 
كنفرانس مطبوعاتــي اش، خوش بينــي  صدرات يــک دانش آموخته 
هنرستان عالي موسيقي را پس زد و چند ماه پس از آن هم صدور مجوز 
براي ســانس دوم خوانندگان را به »اســتفاده از اشــعار غيرعاشقانه« 
مشروط كرد. اركسترهاي ملي و سمفونيک – كه اين يكي در طول قرن 
و حتي در بحبوحه انقالب و جنگ هم به طور كامل تعطيل نشده بود - با 
پرداخت نكردن حقوق نوازندگانش تعطيل شــدند تــا راه اندازي آنها و 
پرداخت حقوق نوازندگانشــان هم در كنار پخش »ربنا« به وعده هاي 
انتخاباتي رئيس جمهور بعدي اضافه شود. پليس امنيت اجتماعي چند 
كالم پرداز ترانه را به جرم همكاري با خواننده هاي لس آنجلسي دستگير 

كرد و ممنوعيت اجراي كنسرت در مشهد هم پس از تكرار چندين باره، 
رنگي از قانون به خود گرفت. صراحت ها باال گرفت تا در نهايت امام جمعه 
مشهد خطاب به همشهريانش بگويد: »شما اگر كنسرت مي خواهي جاي 
ديگري زندگي كن، چرا بايد يک شهر زيارتي را انتخاب كنيد؟« روزنامه 
»شرق« در گزارشي درباره محدوديت هاي موجود براي خانم هاي اهل 
موسيقي نوشت: »براساس يک قانون نانوشته آنها اجازه حضور روي سن 
را ندارند. براســاس اين قانون زن ها تنها بايد تماشاگر كنسرت باشند و 
اجازه اي براي نوازندگي يا همخواني در كنسرت هاي عمومي شهرستان ها 

به آنها داده نمي شود«.
كار محدوديــت چنان نظام مند پيــش رفته بود كه دولت اول حســن 
روحاني، با آن حجم از وعده پردازي، تا يک سال و نيم پس از استقرار هم 
نتوانست اركستر ســمفونيک را راه اندازي كند. علي رهبري كه انتهاي 
سال1393با تبليغات و به اميد ســاختاردهي به اركستر سمفونيک به 
ايران آمده بود، خيلي زود به ابتداي كار بازگشت و در بهار سال1395در 
اعتراض به »عملكــرد مديران وزارت ارشــاد و به تعطيلي كشــاندن 
اركسترها و عدم صيانت از وعده انتخاباتي رئيس جمهور« ايران را ترك 
كرد تا اين چنين يادآور ســرخوردگي و مهاجرت پيشينيان هم نظرش، 
پرويز محمود و روبن گريگوريان در دهه هاي آغازين قرن باشد. با چنين 
دست بستگي هايي، سقوط و رسيدن به انتهاي صفر هم شتاب بيشتري 

مي گرفت.

مثل اندوه در مزرعه  گندم
مرگ غالمرضا بروسان در سال 1390حادثه اي 
غم انگیز براي دوستداران شعر امروز است كه 

تازه او را كشف كرده بودند

����������������������������������������������������������� مرتضي كاردر
حرف كه مي زني انگار/ سوسني در صدايت راه 
مي رود / حرف بزن/ مي خواهم صدايت را بشنوم/ 
تو باغبان صدايت بودي/ و خنده ات دسته كبوتران 

سفیدي/ كه يكباره پرواز مي كنند 
تو را دوست دارم چون صداي اذان در سپیده دم/ 
چون راهي كه به خواب منتهي مي شــود/ تو را 
دوست دارم چون آخرين بسته سیگاري در تبعید

تو نیستي/ و هنوز مورچه ها شیار گندم را دوست 
دارند/ و چراغ هواپیما در شب ديده مي شود 

عزيزم!/ هیچ قطاري وقتي گنجشــكي را زير 
مي گیرد/ از ريل خارج نمي شــود/ و من گوزني 

كه مي خواست/ با شاخ هايش قطاري را نگه دارد
▫▫▫

غالمرضا بروســان يك اتفاق غیرمترقبه در شعر 
امروز است� شاعري كه خود را از خراسان، از كوي 
طالب مشهد، از جلسه هايي كه آنجا همیشه غزل 
غالب است و شــعر آزاد مغلوب، از مجموعه هاي 
مشــترك با شــاعران عصیانگر شهرستاني، از 
مجموعه مستقلي كه به هزينه شاعر منتشر مي شود 
به تهران مي كشاند و جايزه شــعر خبرنگاران را 
مي برد و مجموعه شــعر دوزبانه چاپ مي كند و 
جان هاي بسیاري را تسخیر مي كند و در آستانه 
شكوفايي مي رود� مي رود و به جمع جوانمرگان شعر 
امروز مي پیوندد و يكي مي شود شبیه فروغ فرخزاد 
يا هوتن نجات يا سلمان هراتي و هر چه مي گذرد 
خوانندگان بسیار پیدا مي كند و شعري از او مي ماند 

كه روزبه روز بیشتر فراگیر مي شود�
زيبايي شناســي بروسان در آشــنايي زدايي و 
كشف هاي شــاعرانه از چیزهاي روزمره اتفاق 
مي افتد، از چیزهايي كه معموالً كمتر كسي به آنها 
توجه مي كند� فرقي نمي كند شعر عاشقانه بگويد 
يا مرثیه يا اخوانیه اي براي دوستي دور از دست� 
در همه شعرهاي او جزئیات فراموش شده و دور از 
ذهن مي آيند و بسط مي يابند و تبديل به تصويرهاي 
درخشان مي شوند و شعر را شكل مي دهند� او ابايي 
ندارد از اينكه تصويرها و رفتارهاي گاه نامتعارفي را 
به شعر بیاورد كه شاعران ديگر معموالً پیش تر از 
آنها استفاده نكرده اند� »اگر تو بخواهي/ مورچه اي 
را از خانه اش دور مي كنم/ و گرســنگي را به دنیا 
برمي گردانم/ دستم را تا آرنج در دهانم فرو مي برم/ 
و خودم را/ چون پیراهني پشت رو مي كنم« يا »به 
تو فكر مي كنم و هر روز به تعداد تمام دندان هايم 

سیگار مي كشم«�
او در كنــار هم نشــاندن تصويرهــاي غريب 
بدعت گذار است� همنشــیني چیزهاي غريبي 
كه نسبتي با هم ندارند يكي از اصلي ترين وجوه 
تمايز شعر او به شمار مي رود، درست مثل سطري 
كه عنوان اين نوشته است� گاهي غرابت تصويرها 
به اندازه اي است كه شعرهاي به مرز فراواقع گرايي 
مي رسند� »سنگینم/ انگار زناني آبستن/ در دلم 
زعفران پاك مي كنند« يا »تو واقعیت داشــتي/ 

آن قدر كه در صدايت لباس پهن مي كرديم«�
نمي توان مرگ زودهنگام غالمرضا بروســان را در 
اقبال عمومي به شــعر او بي تأثیر دانست� مرگ او 
حادثه اي غم انگیز براي دوســتداران شعر امروز 
است كه شعربه شعر و مجموعه به مجموعه به دنبال 
شاعري متفاوت مي گشتند و تازه او را كشف كرده 
بودند� او مثل بسیاري از شاعراني كه زود از دست 
رفته اند مرگ آگاه است و از مرگ خود خبر مي دهد� 
»گاهي/ به آخرين پیراهنم فكر مي كنم/ كه مرگ 
در آن رخ مي دهد/ پیراهنم بي تو آه/ سرم بي تو آه/ 
دستم بي تو آه/ دستم در انديشه دست تو از هوش 
مي رود/ ساعت ده است/ و عقربه ها با دو انگشت، 
هفتي را نشــان مي دهند/ كه به سمت چپ قلب 
فرومي افتد« يا »اگر مردم/ برايم با دست و دلي باز 
گريه كنید���« او در شعرهاي بسیاري كه در سوگ 
پدر شهید خود سروده اســت نیز بسیار با مرگ 
دســت وپنجه نرم كرده� مرگ زودهنگام بروسان 
تأثیر شعرهاي مرگ  آگاهانه اش را دوچندان مي كند� 
در كارنامه غالمرضا بروسان كم نیستند شعرهايي 
كه ناتمام مانده اند و هنوز شــكل نهايي نیافته اند� 
اگر شاعر مي ماند بي ترديد آنها را در اجراهاي بعد 
و ويرايش هاي تازه تكمیل مي كرد� اما مرگ او سبب 
مي شود كه شعرها پیش از ويرايش نهايي منتشر 
شوند� محبوبیت او در ســال هاي بعد حتي ضعف 

تألیف هاي او در شعر را نیز فراگیر مي كند�

شعر

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

دهه1390، دهه باليــدن ضحي كاظمي در نوشــتن بود. او در 
سال1391نوشتن را با رمان »آغاز فصل سرد« شروع كرد؛ رماني 
اجتماعي كه به روابط زن و شوهرها مي پرداخت. دو سه رمان و 
مجموعه داســتان هم بعد از آغاز فصل سرد نوشت و در بعضي از 
آنها فرم هاي متفــاوت روايي را هم تجربه كرد. اما نقطه شــروع 
درخشش او در آسمان ادبيات داستاني ايران، رمان »كاج زدگي« 
بود؛ رماني در ژانر علمي -تخيلي و در فضايي آخرالزماني. تا پيش 
از كاج زدگي تجربيات نويســندگان ايراني در ژانرهاي متفاوتي 

مانند علمي -تخيلي و فانتزي محدود بــه كارهاي معدود فريبا 
كلهر و آرمان آرين بود كه آنها هــم زيرمجموعه ادبيات كودك 
و نوجوان دسته بندي مي شدند. »آدم نما«، »باران زاد«، »خاك 
آدم پوش«، »سندرم ژوليت« و »رنسانس مرگ« ديگر كتاب هاي 
كاظمي در ژانرهاي علمي- تخيلي و فانتزي هستند كه تا سال 

آخر دهه1390نوشته شده اند.
نثر كاظمــي، به فراخور ژانــر كارهايش، نثري ســاده و روان با 
جمله هايي تا حد ممكن كوتاه است. او بيشــتر از اينكه خود را 
مشغول بازي هاي زماني و زباني و فرماليستي بكند، به ساختن يک 
جهان داستاني كامال با شخصيت پردازي مناسب پرداخته است. 

كتاب هاي متأخر كاظمي پر از واژه هاي نا آشنا هستند كه او براي 
توصيف جهان داستان هايش آنها را ساخته است و اين واژه هاي 

نو، در تعريف كردن داستان به ياري نويسنده آمده اند.
»نقليه مان ون دو نفــر ه نقره اي رنگي اســت كه صندلي هايش 
تخت شــواند. رو صندلي ها روبه روي هم مي نشــينيم و كمربند 
ايمني خودبه خود بسته مي شــود و وي دي نقليه زمان سفرمان 
را يک ساعت و چهل و سه دقيقه تخمين مي زند. نزديک غروب 
آفتاب به بندر مي رسيم. نلسون از يخچال نقليه براي من آبميوه 
و شيريني بيرون مي آورد، براي خودش يک فنجان قهوه. من هم 
قهوه را ترجيح مي دهم شايد كمي خســتگي ام را دركند. قهوه 

خوبي نيست. مثل قهوه سالن هاي عمومي غذاخوري است. ولي 
باز هم خوب است. دلم قهوه هاي خوب كافه توت را مي خواهد. از 
اينكه احساس مي كنم دوره اي طوالني از زندگي ام براي هميشه 
تمام شده و ديگر هيچ راه بازگشتي به آن ندارم، دلم مي گيرد. حتما 
خيلي وقت ها مثل حاال به ياد آن دوران مي افتم. عصرهايي كه با 
پوليتزر و مايسا و تامي و گاهي هم آرين به كافه آرين مي رفتيم. 
تينا هم به ما مي پيوست. گپ مي زديم و از عطر و طعم قهوه درجه 
يک كافه توت لذت مي برديم. از كنار هم نشستن و با هم بودن. 
حاال پوليتزر براي هميشه رفته و من براي هميشه دوستي آناهيتا 

و تينا را از دست داده ام«.

ژولورنزاد
ضحي كاظمي

 چراغ فانتزي را در ايران روشن كرد

نثر

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

 دهه 90در حالي شروع شد كه پس از وقايع 1388مطبوعات مرجعيت 
خود را از دست داده بودند و صداوسيما نيز كه بر شدت تک صدايي آن 
افزوده شــده بود، ديگر تنها منبع مردم براي دريافت اخبار محسوب 
نمي شد. در اين وضعيت، تلويزيون هاي فارســي زبان خارج از كشور 
توانستند در ميان اقشاري از مردم مخاطب فراواني پيدا كنند. از طرف 
ديگر، شبكه هاي اجتماعي و پيام رسان هايي كه محدوديت ها و خط 
قرمزهاي رسانه هاي رسمي را نداشتند، با رواج گوشي هاي هوشمند، با 
شتابي باورنكردني در زندگي مردم رسوخ كردند و به اين ترتيب فرصتي 
پديد آمد تا اخبار و مسائلي كه راهي به رسانه هاي رسمي نمي جستند، 
در فضايي غيررسمي مطرح شــوند. در چنين شرايطي، كاهش تيراژ 
مطبوعات كه نمي توانستند بي واهمه و بي لكنت به كار اطالع رساني و 

انتشار گزارش هاي افشاگرانه بپردازند، طبيعي بود. حمايت هاي دولتي 
از مطبوعات به رسانه ها و نشرياتي تعلق مي گرفت كه برادري خود را 
ثابت كرده بودند و حاال مي توانستند انتظار ارث و ميراث داشته باشند. 
برخي از نشريات و روزنامه نگاراني كه ماندن در فضاي مطبوعاتي را به 
هر قيمتي خواستار بودند، به انتشار نشريات سياست زدايي شده اي روي 
آوردند كه سعي مي كردند، با فاصله گرفتن هرچه بيشتر از سياست، در 
حيطه هاي مجاز عرصه فرهنگ گام بردارند و محتوايي بي دردسر مطابق 
ميل گروه مخاطبان هدفشــان تهيه كنند. آنچه در اين ميان قرباني 
شد، روزنامه نگاري تحقيقي و افشاگرانه بود كه روز به روز عرصه بر آن 
تنگ تر مي شد و گاه اگر نشريه اي خطر انتشار چنين مطالبي را به جان 
مي خريد، چنان موجي به وجود مي آمد كه نشانگر اين بود روزنامه نگاري 
حرفه اي هنوز مي تواند با هر شكل و قالبي تطبيق يابد و مخاطب داشته 

باشد، به شرطي كه به آن اجازه داده شود آزادانه كار كند.

ندا زندي �������������������������������������������������������������������������������������������
پرداختن به وقايع نشر و كتاب و نفراتي كه يادشان رزق روح است و روشني 
دل، آنقدر مغتنم بود كه با وجود مجال اندك و محدوديت در شرح تاريخچه 
آنها، سعي كرديم در حد مقدورات چيزي را از قلم نيندازيم و حاال كه به پايان 
كار رسيده ايم، هنوز بسيارند نام هايي كه برده نشده اند و وقايعي كه بي اشاره 
مانده اند. ناچار در آخرين دهه باقي مانده تنها به ذكر نام ناشراني كه همچنان 
و خستگي ناپذير چراغ نشر را روشن نگه داشته اند، بسنده مي كنيم. انتشارات 
»هرمس« ناشر معتبري است كه در سال 1376با سرمايه گذاري »مؤسسه 
شهر كتاب« و با مديريت لطف اهلل ساغرواني پايه گذاري شد و تا امروز آثار 
مهم و درجه اولي در زمينه ادبيات كهن ايران، رمان، فلسفه، علوم اجتماعي 
و هنر با همكاري گروهي از نخبگان و نويسندگان و مترجم برجسته منتشر 
كرده است. ساغرواني سال گذشته استعفا كرد و مهدي فيروزان، مديرعامل 
شهر كتاب، در يادداشــتي درباره نقش او در باليدن هرمس چنين نوشت: 
»ساغرواني هرمس را صاحب ســبک كرد. همه ناشران و همكاران حرفه 
نشر »قطع هرمسي« را خوب مي شناســند؛ قطع ويژه اي نزديک به رقعي 
كه 2صفحه بر 16صفحه ورق كاغذ هنــگام چاپ مي افزود. اندازه و قطعي 
كه به سرعت رواج يافت و از سوي ناشران ديگر پذيرفته شد و مورد استفاده 
قرار گرفت. قطع هرمسي البته حروفچيني و صفحه آرايي مخصوص به خود 
را داشت؛ خوش دست و خوش وزن و خوش خوان... . هرمس بنا بر قول يكي از 
استادان و اصحاب چهارشنبه هايش، يک مدرسه نشر براي انتشار تفكر است. 

هرمس به نوجوانان كه غالباً مغفول مي مانند دو ارمغان ارزشمند داد؛ كارآگاه 
و كيميا. كارآگاه و كيميا از حيث اندازه و موضوع و طراحي و ترجمه و ويرايش 
نوظهور بود و الگويي شــد در همه اين زمينه ها براي ناشراني كه به دنبال 
نوآوري موضوعي و هنري بودند«. نشر »ماهي« كه امروز به قطع كوچک 
كتاب هايش و طرح جلدهاي جذابش شهرت دارد، در سال 1380به عنوان 
ناشر حوزه ادبيات و تاريخ كار خود را آغاز كرد. مداومت و استمرار اين نشر 
در ارائه آثار جذاب و خواندني با نثري منقحـ  كه ناشي از اهتمام خاص اين 
نشر در مرحله ويرايش استـ  باعث شد كه اين نشر در رديف ناشران بزرگ 
جاي گيرد و اعتبار فراواني كســب كند. ادبيات، اسطوره، اقتصاد، تاريخ و 
فلسفه زمينه هايي هستند كه نشر ماهي به آنها مي پردازد. انتشارات »نويد 
شيراز« از ناشران موفق شهرستاني است كه در سال 1350توسط داريوش 
نويدگويي در شيراز افتتاح شد و طي سال هاي متمادي بارها عنوان ناشر برتر 
را از آن خود كرده است. كتاب هاي محمد بهمن بيگي، نويسنده و بنيانگذار 
آموزش و پرورش عشاير، از آثار ماندگاري است كه توسط اين نشر به بازار 
عرضه شده است. انتشــارات »كتاب آمه« در اوايل دهه 70با هدف تأمين 
كتب و مجالت بين المللي براي پاسخگويي به نيازهاي پژوهشي و آموزشي 
دانشگاه ها، مؤسسات پژوهشي و مدرسان و دانشجويان تأسيس شد و در 
سال 1383فروشگاه دائمي خود را برپا كرد. اين نشر در حوزه هاي گوناگوني 
چون تاريخ، فلسفه، ادبيات، رمان، روانشناسي، جامعه شناسي و... به انتشار 

كتاب پرداخته است.

مرور مهم ترين 
پرونده هاي بين 

سال هاي 90تا 94

آگهی

به انتخاب
عبدالرضا نعمت اللهی
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