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۱۲بهمنمــاهســالروزورود
پرشــكوهحضرتامامخميني
بهميهناسالميپساز۱۵سال
تبعيد،گراميباد.پرشكوهترين
استقبالتاريخهمواره۱۲بهمن
رادرانظارعمومــيجهانيان

زندهنگهداشتهاست.
ضمنتبريكآغازدههپيروزيانقالباسالميبهملتبزرگ
ايرانوهمهآزادگانجهان،همگيبــاخانوادههايداغداري
كهعزيــزيراباكروناازدســتدادهاندهمــدرديميكنم.
عالوهبراينازدستاندركارانپزشــكيكهرنجرسيدگيبه
بيمارانكروناييراتحملميكنند،تشــكرميكنموازملت
بزرگوفهيمومسئوليتشناسومسئوليتپذيرايرانعزيز
درخواستميكنمكهدستورهايحفاظتيرابرايجلوگيري

ازشيوعكروناجديبگيرند.
براساسبياناتروشنگرانهحضرتامامواصولقانوناساسي
كهراهنمايحكومتجمهورياسالميدرتمامزمينههاست

چنداصلهموارهبايدمدنظرقراربگيرد:

دربند۶اصلدومقانوناساســيبــرلزوم»كرامت
انساني«تأكيدشدهاستوبهموجببندجهمينبند،1

اينمهــمبايدازراهنفيهرگونهســتمگريوستمكشــيو
سلطهگريوســلطهپذيري،بتواندقســطوعدلواستقالل
سياسيواقتصاديواجتماعيوفرهنگيوهمبستگيمليرا

تأمينكند.
براينيلبهاينهدفمطرحشدهدراصلدومقانون

اساسي،وظايفي۱۶گانهدراصلسومقانوناساسي2
بهعنوانوظيفهدولتجمهورياســالميايرانتعيينشده
است.ازجملهايجادمحيطمساعدبرايرشدفضايلاخالقيو
مبارزهباكليهمظاهرفســاد)بنديك(وآموزشوپرورشو
تربيتبدنيرايگانبرايهمهمردم)بند۳(وتعميمآموزش
عاليوتقويتروحتتبعوابتــكاردرتمامزمينههايعلميو
فرهنگي)بند۴(،طردكاملاستعمارومحوهرگونهاستبدادو
خودكامگيوانحصارطلبي)بند۶(،تأمينآزاديهايسياسي
واجتماعيدرحدودقانون)بند۷(،رفعتبعيضهايناروا)بند
۹(،ايجادنظاماداريصحيح)بند۱۰(.تقويتكاملبنيهدفاع
مليبرايحفظاســتقاللوتماميتارضيونظاماســالمي
كشور)بند۱۱(.پيريزياقتصاديصحيح،جهتايجادرفاهو
رفعفقروبرطرفســاختنهرنوعمحروميتدرزمينههاي
تغذيهومسكنوكاروبهداشتوتعميمبيمه)بند۱۲(.ايجاد

امنيتقضايــيعادالنهبــرايهمهو
تســاويعمومدربرابرقانون)بند۱۴(.

توسعهوتحكيمبرادرياســالميوتعاونعموميبينهمه
مردم)بند۱۵(.

يكيازمســائلمطرحامروزفرهنگآپارتماننشينياستو
اينكهچراآموزشاينموضوعدغدغهكسينيست.مؤسسه
تحقيقاتعلوماجتماعي،قبلازانقالبيكيدومطالعهروي
مســئلهآپارتماننشــينيانجامدادهبود.مطالعاتيهمكه
شدهبودنشــانميدادكهمردمماخيليباايننوعزندگي
آشنانيســتند.اماامروزبهنظرميرسدمســئلهاصليمادر
آپارتماننشينيايننيستكهآشغالهارادمدربگذاريميااينكهچراهمسايهبغليسروصدا
ميكند،اينهادركسطحيازمسئلهآپارتماننشينياست.مسئلهاصليخيليمهمتراست.
اشكالاصليازكالبدساختمانهاست؛اينكهالزاماتيمثلفضايسبز،فضايعموميبين

آپارتمانهاو...درساخترعايتنشدهاست.نگاهيكهآدمهابهمحلسكونتشاندارند،
دررفتارشانهمتأثيرميگذارد.دراينموضوعفقطعاملانسانينيستكهقابلمالمت
است،مسئلهاســتانداردهايساختوسازاستكهرعايتنشــده.ساختوسازهاييكه
سالهاياخيردرمنطقه۲۲انجامشدهاست،نمونهمشخصيازآپارتمانسازياستكهدر
آناستانداردهارارعايتنكردهاند.مادراكباتانعظيمترينتجربهآپارتمانسازيراداريم،
كاريكهبخشخصوصيانجامدادهاست.دراكباتانتقريباهمهاستانداردهارعايتشده؛
فاصلهبينبرجها،فضايسبز،تسهيالتيكهبايدباشد،محليبرايهيأتمديرهومديرعامل
ديدهشــدهو...همهاينهادركنارهمكمككردهتااينشهركدربحثآپارتماننشيني
نمونهباشــد.ماتجربههايناموفقزياديهــمداريمكهفقطآپارتمانهاراســاختهاند،
بدوناينكهبهالزاماتديگرشتوجهيكنند.آپارتماننشينيشيوهسكونتجمعياست
كهتجربهاشرامادرتاريخخودماننداريم.مادرگذشــتهبهصــورتجمعيودرقالب
خانوادههايگستردهزندگيميكرديمامااينزندگيجمعيمبنايخونيوخويشاوندي

داشــتوغريبهدرآنجمعنبود.امادرآپارتماننشــيني
مدرن،قراراستباغريبههازندگيكنيموروشناستكه

الزاماتزندگيباغريبهوآشــنافرقميكند.ايننوعزندگي،نيازمندسازوكارهايخاص
استكهحتياينسازوكارراميشوددراكباتانديد.
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انقالب اسالمي و راه پر زحمت 
اجراي قانون اساسي

 مسئله آپارتمان نشيني، صداي همسايه 
و زباله ها نيست

ديدگاهيادداشت

ادامه در 
صفحه 17

متن كامل را در 
صفحه 13 بخوانيد

 انقالب اسالمي 
و مطالبات مردم
همشهريبهبهانه۴۲سالگيانقالبدرگفتوگوباصاحبنظران

چراييوچگونگيتوجهبهمطالباتمردمرابررسيميكند
 »آينده روشن«؛برنامههايشهرداريتهرانبرايدههفجر

با۲۳عنوانآغازشد

نگاهيبهجزئيات۶محوراصليبودجه۱۴۰۰شهرتهران
تحول بودجه شهر  با شفافيت و عدالت

فضايكسبوكارپاييزامسال،۱/۹8درصدنسبتبهتابستانبهترشدهاست

بهبود نسبي كسب وكار در پاييز كرونايي

نتايجپايشمليمحيطكسبوكارايراندرفصلپاييزازبهبودنسبيفضايكسبوكارنسبتبهفصلقبلحكايتدارددرحاليكه
شيوعكرونايكيازعواملمنفيمؤثربرفعاليتهاياقتصاديبودهاست.بهگزارشهمشهري،بررسيهايمركزپژوهشهاياتاق
ايراننشانميدهدشاخصمليمحيطكسبوكارايراندرفصلپاييزبه۵.۹۳)نمرهبدترينارزيابي۱۰است(رسيدهكهنسبت

بهفصلتابستان۱۳۹۹)باميانگين۶.۰۵(حدود۱.۹8درصدمساعدتراست.صفحه4 را بخوانيد.
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  آبي كرونا 
رنگ باخت

56 هزارمیلیارد 
زیان به خزانه

 موفقیت واكسن ایراني
 در خنثي كردن 
كروناي انگلیسي

قرنطينهكامل8روستادرفارس،
هرمزگانولرستانواجرايمحدوديتها

در۲۳روستايمازندران

بررسيپشتپردهجايگزينی
بنزينوگازوئيلباگازمايع

رئيستيمتوليدواكسن
»كووايرانبركت«خبرداد

اعضايكميسيونتلفيقبودجهبراي
نخســتينباردرقالببودجهيكساله
كشورجهتســال۱۴۰۰بهطرحي
رأيمثبتدادهاندكهبراســاسآن
قراراستســاالنه۲ميليونتنگاز
مايعبهســبدســوختخودروهاي
كشــورافزودهوجايگزيــنبنزينو
گازوئيلشــود.اينتصميمدرحالي
گرفتهشــدهكــهبرآوردهانشــان
ميدهــداينطــرحزيانــيبالغبر
۵۶هزارميلياردتومانبهخزانهدولت

واردميكند.صفحه۴رابخوانيد.

موفقيتواكســنكرونايتوليديستاد
اجراييفرمانامــام)ره(،رويويروس
انگليسيكروناازسويتيمسازندهواكسن
تأييدشــد.مديرگروهتحقيقاتتوليد
واكســنســتاداجراييفرمانامام)ره(
گفت:پالســمايخون۳داوطلباولي
كهواكسن»كووايرانبركت«رادريافت
كردهبودندبااينويروسموردامتحانو
آزمايشقرارداديم.صفحه۱۰رابخوانيد.

مــوججديــديازكرونادرآســتانه
بروزاســتواينبــارقرنطينــهرااز
شــهرهابهروستاهاكشــاندهاست.
آخرينرنگبنديشهرهاباوضعيت
۱8شهرستاننارنجي،۱۲۴شهرستان
زردو۳۰۶شهرستانآبياعالمشده
اماباوجوداينآمار،شهرستانابركوه
يزدهماكنونوضعيــتخوبيندارد
ومحدوديتهــايمناطــققرمزدر
اينمنطقهدرحالاجراشــدناست.

صفحه۱۲رابخوانيد.

نتايجيكنظرسنجيازشهروندانتهرانيدربارهفرهنگآپارتماننشينيطبقه به طبقه با مصائب آپارتمان نشيني
بههمراهپروندهايدربارهآدابهمسايگي

 آژیر شایعه  
در پایتخت

ماجرايآژيرشبانهدرغربتهران
وفرودنيامدنهواپيمايتركيهاي
درفرودگاهامامخمينيچهبود؟

حدودساعت۳۰دقيقهبامدادديروز
ســاكنانغربتهرانمتوجهصداي
عجيبيشــدند.صــدايآژيريكه
شــباهتزياديبهآژيرقرمزدوران
جنگتحميليداشتوهمينباعث
ترسونگرانيبســياريازمردمشد.

صفحه۱۷رابخوانيد.
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نگاه1

رهبري

نگاه2

پروانه مافي
نماينده ادوار مجلس

مجتبي توانگر
نماينده تهران

انقالب اسالمي و مطالبات مردم
 همشهري به بهانه 42سالگي انقالب در گفت وگو با صاحب نظران 

چگونگي توجه به مطالبات مردم را بررسي مي كند

در اين وادي با جمعي از صاحب نظران سياسي به 
گفت وگو نشســتيم و از آنها پرسيديم كه در دهه 
پنجم پيروزي انقالب اســالمي نقش و اثرگذاري 
مردم را چگونه مي بينند، كاستي ها و نقاط قوت 
رابطه دولت و ملت در نظام جمهوري اســالمي 
كجاســت، اعتماد عمومي مردم به مسئوالن را 
چگونه مي بينند و به رســميت شــناختن حق 
اعتراض مردم چه اهميتي دارد و چه سازوكاري را 
مي طلبد، انقالب هاي مردمي چگونه قوام مي يابند 
و بارور مي شــوند و نقش مردم و جايگاهشان در 

نظام هاي سياســي برآمده از انقالب هاي مردمي 
چه بايد باشــد. محســن پيرهادي، عضو هيأت 
رئيسه مجلس، احمد مازني، نماينده ادوار مجلس، 
پروانه مافي، نماينده ادوار مجلس و مجتبي توانگر 
نماينده تهران چهره هايي هســتند كــه با آنها 
حول ضرورت شنيدن صداي مردم و پاسخگويي 
مسئوالن به مردم به بحث نشستيم. هر 4 نفر وراي 
تعلق سياسي و تفاوت هاي فكري و حزبي شان بر 
اهميت شــنيدن مطالبات مردمي و پاسخگويي 

بموقع به آنها تأكيد كردند. 

در آســتانه چهل ودومين سالگرد 
پيروزي انقالب اسالمي57 هستيم؛ گزارش

انقالبي كه بر پايه خواسته مردم بنا 

نهاده شد و با اراده مردم به ثمر رسيد و زمينه ساز 
استقرار نظام جمهوري اسالمي شد.

انقالب57 هم خاســتگاهش مردمــي بود و هم 

شعارهايش مطالبات مردم را نشانه گرفته بود. از 
اين رو پرداختن به جايگاه و حق مردم در سالگرد 

انقالب امري مهم و غيرقابل اغماض است. 

 انقالب57 انقالبي مردمي بودكه حاال ۴۲ ساله شد 
ارزيابي تان از رابطه حاكميت با مردم در اين ۴دهه گذشته 
چيست و چرا اساس شــعارهاي انقالب بر توجه به خواست 

مردم استوار بود؟
انقالب اسالمي زماني به اوج خود رســيد و ثمره داد كه اكثريت 
مردم به نداي رهبر انقالب لبيك گفتند. در ادامه حركت انقالبي 
مردم يعني بعد از پيروزي انقالب اسالمي و زماني كه امام به ايران 
بازگشتند و نخستين سخنراني خودشان را به محض ورود به كشور 
در بهشت زهرا و در كنار مزار شــهداي انقالب انجام دادند تأكيد 
كردند كه اساس انقالب و كار رأي و نگاه مردم است. ايشان مدام در 
آن سخنراني تأكيد مي كردند كه براساس رأي مردم و به پشتيباني 
مردم دولت تعيين مي كنند. اين تأكيدات امام نشان دهنده جايگاه 

مردم در انقالب اسالمي و نظام جمهوري اسالمي است.
بر همين اساس هم بود كه اگرچه در جاي جاي كشور مردم فرياد 
و شعار استقالل آزادي و جمهوري اســالمي را سر مي دادند اما 
امام دستور به برگزاري همه پرسي براي استقرار نظام جمهوري 
اســالمي را دادند و براساس رأي مردم به ســمت تاسيس نظام 

جمهوري اسالمي گام برداشتند.
۴۲سال از استقرار نظام جمهوري اسالمي گذشته 
االن توجه به خواســت و رأي و مطالبات مردم چه ضرورتي 

دارد؟
امام همواره در مالقات هايشان با مسئوالن اجرايي و نمايندگان 
مردم و علما تأكيد مي كردند ميزان رأي ملت است و شما وكيل 
مردم هستيد و حق نداريد براســاس تشخيص خود عمل كنيد 
بر همين مبنا هم بود كه تا پايان عمرشريف شان و حتي در روزهاي 
دشوار جنگ تحميلي و شرايط جنگي هرگز انتخابات را تعطيل 
نكردند و همواره به آراي مردم رجوع مي كردند. انسجام مردمي 
و وحدت ملي كشور در آن ايام محصول همين نگاه بود. افزايش 
مشاركت سياسي و توجه به رأي مردم همواره مهم ترين عامل در 
وحدت ملي است. امروز نخستين مســئله اين است كه مردم را 
به عنوان صاحبان رأي به رســميت بشناسيم و در وضعيت فعلي 
براي حل مسائل اقتصادي سياســي و... از مردم كمك بگيريم و 

همواره ذائقه و خواســت مردم را در امور 
بســنجيم تا هم آرمان هاي انقالب حفظ 
شــود و هم نظامي مبتني بر وعده هاي 

اساسي خود داشته باشيم.
شنيدن مطالبات مردم چقدر 
اهميت دارد و اصال حق اعتراض مردم 
چگونه بايد از سوي حاكميت پذيرفته 

شود؟
مطالبات مردم و توجه بــه آن در مكتب 
انقالب اســالمي و نگاه امام اســاس كار 
است.مردم در نگاه امام ولي نعمت بودند 
نه رعيت، چــرا كه رعيــت فرمانبردار و 
تابع اســت و ولي نعمت تعيين كننده و 
جايگاه دهنده. بر اين اســاس بود كه بعد 
از اعتراضات دي ماه سال 96ما درمجلس 
دهم به همراه جمعي از نمايندگان طرح 
آزادي تجمعات مردمي را براساس اصل 27 
قانون اساســي مطرح كرديــم، اصل 27 
قانون اساسي تأكيد مي كند كه تشكيل 
اجتماعــات و راهپيمايي ها، بدون حمل 
سالح، به شرط آنكه مخل به مباني اسالم 
نباشد، آزاد است. طرح مجلس دهم هم 
كه ناظر بر نحوه و چگونگــي اجراي اين 
اصل قانون اساسي بود. براساس اين طرح 
شهرونداني كه مي خواستند يكي از انواع 
قانوني اعتراضات مدني ازجمله راهپيمايي، 
تجمع، تحصــن، اعتصاب و شــيوه هاي 
اعتراضي ديگــري راكه در طــرح آمده، 
دنبال كنند، صرفا بايد بــه فرمانداري ها 
اطالع بدهند و بعد از آن بدون منع قانوني 

اعتراضشان را اعالم كنند 
 سرانجام طرح چه شد ؟

در نهايــت پيگيري ها ايــن طرح در 
نهايت دركميسيون شوراها و امور 

داخلي كشور مجلس به تصويب 
رسيد و توسط هيأت رئيسه هم 
چاپ و منتشر شد و در دسترس 
نماينــدگان قــرار گرفت اما 
فرصت بــه بررســي آن در 
صحن علني نرســيد. متن 
اين طرح و متن آن از طريق 
سايت مركز پژوهش ها قابل 
دسترس اســت. و مجلس 
يازدهمي ها اگــر بتوانند به 
آن بپردازنــد گام مهمي را 

بر داشته اند 
در طرح ديگري كه همزمان پيگيري مي شد جمعي 
ازنمايندگان به دنبال تعيين مكان هاي عمومي به عنوان مكان 
اعتراض بودند، تعيين مكان يا مكان هايي وي ژه اعتراض مردمي 

چقدر اهميت دارد؟
 به نظرم من اعتراضات مردمــي نبايد به مكان يا موضوعي خاص 
محدود شود. براساس اصل 27قانون اساسي شهروندان مي توانند 
هر جا كه خواستند، اقدام به برگزاري تجمع كنند، حاال مي شود 
مكان هايي نيز به طور مشــخص و اضافه بر سازمان به اين عنوان 
پيشــنهاد شــود. نكته مهم اين اســت كه وقتي قانون اساسي، 
شــهروندان رامحدود نكرده، نبايد ما به دنبال محدوديت باشيم. 
طرحي كه ما در مجلس به تصويب كميســيون شوراها رسانديم 
نيز هيچ محدوديتــي براي معترضان ايجاد نمي كرد. براســاس 
آن هر قشر معترضي مي توانستند به ســمت جايي كه كارشان 
در آنجا با مشــكل مواجه شده تظاهرات 
مسالمت آميز داشته باشند مثالكارگران 
مي توانســتند بــه ســمت وزارت كار 
و فرهنگيان و معلمان به ســمت وزارت 
آموزش و پرورش و بازنشستگان به سمت 
سازمان بازنشستگي راهپيمايي كنند. حتي 
ممكن است روحانيون و طالب بخواهند در 

حوزه علميه تحصن كنند.
وقتي اعتراضي يا مطالبه اي از 
مردم فراگير مي شود جناح هاي سياسي 
تالش دارند ايــن مطالبات را محصول 
ناكارآمدي ديگري معرفي كنند پذيرش 
اشتباه و تالش براي جبران آن چقدر 
مي تواند در توجه به حقــوق مردم و 

بازسازي اعتماد عمومي مؤثر باشد؟
اينكــه جناح هــاي سياســي بخواهند 
مشكالت را متوجه هم كنند و يكديگر را 
مقصر معرفي كنند، آســيبي است كه نه 
به گروه هاي سياســي بلكه متوجه نظام 
مي شود، چرا كه مردم مسئوالن را جدا از 
هم نمي دانند، نارضايتي مردم از مسئوالن 
و حاكمان هــم دســتاوردي جز كاهش 
مشاركت سياســي نخواهد داشت. بلوغ 
سياسي زماني اتفاق مي افتد كه گروه ها و 
جريان هاي سياسي به اندازه تقصير سهم 
خود در ايجاد مشــكالت يا وضعيت بروز 
كــرده بپذيرند و بخواهند بر ســر رفع آن 
باهم به تفاهم برســند. بايد به سهم خود 
از مشــكل بروز يافته طلب پوزش كنند 
وچرايي شــرايط پيش آمــده را به مردم 

شرح دهند.
اهميت عذرخواهي در تقويت 

اعتماد عمومي چقدر است ؟
من معقتدم در جاهايي كه قصوري 
سر مي زند عذرخواهي حتما بايد 
به گوش مردم برســد و با مردم 
دربــاره آن حرف زده شــود 
و مشــكالت را باآنها درميان 
گذاشــت.حرف زدن با مردم 
بــراي حــل و چــاره جويي 
مشكالت ضروري است و مردم 
وقتي صداقت و تالش مسئوالن 
را ببينند به آنها اعتماد مي كنند 
و اين اعتماد سبب انسجام داخلي 

بيشتر مي شود.

 ۲۲بهمن، پيروزي انقالب اسالمي وارد ۴۲سالگي 
خود مي شود، زمينه ساز انقالب 57فساد سيستمي، ايجاد 
فاصله مردم با حاكميت و فقدان نظام مردم ساالري يا فقدان 
دمكراسي بود. به نظرتان در اين سال ها نظام جمهوري اسالمي 

دراين 3 حوزه كارنامه قابل قبولي داشته است؟
 انقالب 57انقالب مردمي بود كه با شعار شنيدن صدا و خواسته 
مردم به پيروزي رسيد و زمينه ساز استقرار نظام جمهوري اسالمي 
شد. در كنار جايگاه واليت فقيه چه در زمان امام )ره( و چه در زمان 
رهبري حضرت آيت اهلل خامنه اي كه نقشي پدرانه و راهگشا داشته 
و دارند، برگزاري انتخابات 12دوره رياســت جمهوري و 11دوره 
مجلس شوراي اسالمي و 5دوره شوراهاي شهر و روستا طي اين 
4 دهه هويدا مي كند كه اســاس و پايه نظام جمهوري اســالمي 
مشاركت مردم، حق رأي و انتخاب مردم بوده و براساس آن -يعني 
رأي و خواست مردم- امور را پيش برده است. در همه اين سال ها 
مسير اجرا و انتخاب راه با خود مردم بوده است. بدان معنا كه مردم 
با انتخاب مسئوالن از طريق مشاركت سياسي در بعد جمهوريت 
نظام فعال بوده اند. لذا در اين سيســتم شــايد انتقاداتي بعضا به 
عملكرد مسئوالن وارد شود و در برهه اي مردم احساس عدم رضايت 
كنند اما اين عدم رضايت همواره در بزنگاه انتخابات بعدي جبران 
شده و مردم انتخاب ديگري را به عمل آورده اند و اين روند منجر به 
همگرايي و نزديكي مردم به مسئوالن شده است. در بحث مقابله 
با فساد خوشبختانه ما شاهد ريشه گرفتن فساد سيستمي در اين 

ايام نبوده ايم و اگرچه فسادهاي اقتصادي 
يا سوء اســتفاده از جايگاه بعضا در ميان 
بوده اســت اما با ورود بموقــع و برگزاري 
دادگاه هاي علني مبارزه با فساد اقتصادي، 
نظام نشــان داده در بحث مقابله با فساد 

عزمي جدي دارد.
 با اين اوصــاف در 3 زمينه 
مذكور كارنامه نظام را قابل قبول ارزيابي 

مي كنيد؟
 روند امور شايد در اين 4دهه كاستي هايي 
داشته باشد و نيازمند اصالح در برخي امور 
و به ويژه رويه هاي مديريتي باشيم اما در 
كل روند قابل قبول و مبتني بر حق انتخاب 
و خواســت مردم بوده اســت. چرخش 
دولت ها و مجلس شــوراي اســالمي كه 
نمودي عيان از تفكر و خواسته مردم است 

خود گواه بر اين مسير است.
 در ســال هاي اخير شاهد 
بروز اعتراضات مردمي بوده ايم ازجمله 
اعتراضات دي ماه96 و آبان98 نسبت 
اين اعتراض ها را بــا روند كلي چطور 

مي بينيد؟
 ســال هاي اخير، به دليــل تحريم هاي 

ظالمانه آمريكا و فشارهاي متحدان 
غربي و شــيطنت هاي متحدان 
منطقه آنها، سال هاي دشواري 
بوده است. تمركز آنها بر آسيب 
زدن به اعتماد عمومي و زير 
سؤال بردن بعد جمهوريت 
نظام ســبب شكل گيري 
دشــواري هاي بســيار 
شده است، مردم از نظر 
اقتصــادي و معيشــتي 
روزهاي خيلي دشواري 
را پشت ســر گذاشته اند 

و همزمان كه مردم شــاهد 
كوچك شــدن سفره هايشان 

بوده انــد و از نظر طبقــه اقتصادي تنــزل كرده انــد، مانورها و 
سرمايه گذاري هاي عظيمي براي ايجاد گسست و شكاف بين دولت 
به معناي حاكميت و ملت انجام شــده است. سرمايه گذاري هاي 
همه جانبه فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي كه مغرضانه 
ماهيت نظام جمهوري اسالمي، دستاوردها ، اميد و اعتماد مردم 
به آن را نشانه گرفته اند. نمي خواهم منكر اعتراض بجا و بحق مردم 
به ضعف ها و برخي ناكارآمدي ها و ضعف مديريت ها شوم، اما اين 
حجم مانور تبليغاتي عليه نظام بي ســابقه بوده است، تبليغاتي 
كه وقتي اعتراضات مســالمت آميز مردم نمود بيروني و خياباني 
مي گيرد از سوي آنها و مهره هاي داخلي شــان مصادره مي شود 
و به بيراهه مي رود و پيامد اين اعتراضات خود به عامل نارضايتي 

ديگري بدل مي شود.
 در اين موقعيت كه احتمــال مصادره اعتراضات 
خياباني مردم مي رود، پس چطور بايد صداي مردم را شنيد 

و به آن پاسخ داد؟
 در همين اعتراضات هم جنس و ســبك مطالبات مردمي عيان 
بود، اما متأســفانه مسير به ســمتي رفت كه جامعه آسيب ديد. 
اين دست اعتراضات كه حق مردم اســت در چارچوب مشخص 
و معين آن بايد ديده شــود. حق اعتراض مسالمت آميز و تجمع 
براساس قانون به مردم داده شــده و اين حق هرگز از مردم سلب 
نشده است، از سوي ديگر نظامي كه مردمي است سازوكار ارتباط 
با مردم را دارد. گروه هاي فعال اجتماعي، ان جي او ها، تشكل هاي 
صنفي و اجتماعي و دانشجويي و كرسي هاي آزاد انديشي در همه 
اين ســال ها فعال بوده اند و همواره نقد و اعتراض شان را به گوش 
مسئوالن و به صورت مشخص نمايندگانشان رسانده اند. در فضاي 
مقابل مجلس در اكثر روزها اعتراضات و تجمعات مردمي برپاست 
بدون تنش و ساختارشــكني! مردمي مي آيند و اعتراض شان را 
بيان مي كنند، فرقي نمي كند بازنشستگان، معلمان، ايثارگران، 
دانشجويان، معترضان به بورس و... همواره اگر گاليه و اعتراضي 
دارند در مقابل بهارستان جمع مي شوند و بعد نماينده اي از مجلس 
كه در حيطه اعتراض پيگير و صاحب نظر است در ميانشان حاضر 
مي شود و حرف هاي آنها را مي شنود و براي رفع آن تالش مي كند. 
در بحث اعتراضات كارگري هم مجلس به جد فعال است. همانطور 
كه در خبر ها هم شــنيديم جمعي از نمايندگان كميته تشكيل 
داده اند و به محل اعتراضات مثل تجمعات كارگران نيشكر هفت تپه 
رفته اند. االن هم بستر خوبي در شبكه هاي اجتماعي براي شنيدن 
صداي مردم شــكل گرفته اســت، مي بينيد در كوتاه ترين زمان 
ممكن مورد توجه مســئوالن قرار مي گيرد و اگر بجا و بحق باشد 
حتما پاسخ مناسبي دريافت مي كند، البته بايد توجه داشت در اين 
مسير شاخص قضاوت براساس درستي و صحت و راستي آزمايي 
مطالبه است، مطالباتي كه مطرح مي شوند 
حتما راستي آزمايي مي شوند واگر صحت و 
ضرورت آن عيان شود حتما پاسخ درستي 

دريافت مي كنند.
 شــنيدن صداي مردم چه 
اهميتي دارد؟چطور بايد به خواســت 

مردم پاسخ داد؟
 نظام هاي مردمي بــر پايه اعتماد مردمي 
استوارند و بقاي نظام به حضور و حمايت 
مردم است. شــنيدن صداي بحق مردم 
وظيفه حكومت هاست و بايد همواره صداي 
مردم بجا شنيده شود و بدون درنگ پاسخ 
مناسبي دريافت كند. به رسميت شناختن 
تفــاوت آرا، عقايد، مذهــب و تكثر مردم 
اساس كار حكومت هاي مردم ساالر است 
و مهم ترين فاكتور براي بقاي آنهاســت. 
در نمونه كشــوري مانند ايران كه انقالب 
اسالمي با تالش و عزم مردم به ثمر رسيد و 
نمونه همه جانبه يك انقالب مردمي است، 
استمرار، دوام و قوام نظام هاي بر آمده از آن 
در ارتباط دو سويه مردم و حاكميت تعريف 
شده است.پس شنيدن مردم و ارائه جواب 
مناسب به آن اصل بقاي انقالب هاي مردمي 
است و خوشبختانه نظام جمهوري اسالمي 
كه برآمده از انقالب مردمي سال57 است 
در اين زمينه موفق عمل كرده و در برابر 
خواست مردم و نيازهاي آنها منفعل 
نبوده است. هرچند كه نيازمند رفع 
جدي برخي كاستي ها و ضعف هاي 
مديريتي اســت و بايد با شناسايي 
ناكارآمدي ها نسخه اي به روز براي 
اقناع مردم و حل مســائل آنها ارائه 
كند. در اين بيــن اصل گفت وگو با 
مردم و نامحرم تلقي نكردن آنها در 
امور نيز اصل مهم و قابل اعتنايي است 
كه بايد در دستوركار مسئوالن اجرايي 

و نمايندگان مردم باشد.

محسن پيرهادي، عضوهيأت رئيسه مجلس در گفت وگو با همشهري:احمد مازني در گفت وگو باهمشهري:

شبكه هاي اجتماعي بستر شنيدن صداي مردم استبراي حل مسائل، از مردم كمك بگيريم
احمدي مازني، نماينده ادوار مجلس مي گويد: امروز نخستين مسئله اين است كه مردم را به عنوان صاحبان رأي به رسميت 
بشناسيم و در وضعيت فعلي براي حل مسائل اقتصادي سياسي و... از مردم كمك بگيريم و همواره ذائقه و خواست مردم را در 

امور بسنجيم تا هم آرمان هاي انقالب حفظ شود و هم نظامي مبتني بر وعده هاي اساسي خود داشته باشيم.
او تاكيد مي كند: اينكه جناح هاي سياسي بخواهند مشكالت را متوجه هم كنند و يكديگر را مقصر معرفي كنند آسيبي است 
كه نه به گروه هاي سياسي بلكه متوجه نظام مي شود، چرا كه مردم مسئوالن را جدا از هم نمي دانند، نارضايتي مردم از مسئوالن 

و حاكمان هم دستاوردي جز كاهش مشاركت سياسي نخواهد داشت.
با اين نماينده ادوار مجلس درباره اهميت جايگاه و نقش مردم در انقالب ها و دوام حاكميت ها به گفت وگو نشستيم مشروح اين 

گفت وگو به شرح زير است:

محسن پيرهادي، نماينده تهران با تأكيد بر اينكه بايد صداي مردم را بجا و بموقع شنيد و تكثر مردم را به رسميت شناخت، 
مي گويد: شايد انتقاداتي بعضا به عملكرد مسئوالن وارد شود و در برهه اي مردم احساس عدم رضايت كنند اما اين عدم رضايت 
همواره در بزنگاه انتخابات بعدي جبران شده و مردم انتخاب ديگري را به عمل آورده اند و اين روند منجر به همگرايي و نزديكي 

مردم به مسئوالن شده است.
 دبيركل جمعيت پيشرفت و عدالت ايران اسالمي تأكيد مي كند: نمي خواهم منكر اعتراض بحق مردم به برخي ناكارآمدي ها و 
ضعف مديريت ها شوم، اما در سال هاي اخير اين حجم مانور تبليغاتي عليه نظام بي سابقه بوده است، تبليغاتي كه وقتي اعتراضات 
مسالمت آميز مردم نمود بيروني و خياباني مي گيرد از سوي دشمنان نظام و مهره هاي داخلي شان مصادره مي شود، به بيراهه 

مي رود و به خشونت كشيده مي شود، درنهايت هم خود به عامل نارضايتي ديگري بدل مي شود.

 بي اعتمادي عمومي
معلول بي مسئوليتی هاست

انقالب اسالمي57، يك انقالب مردمي 
بود، اما شاهد هستيم كه در گذر زمان 
نقــش مــردم در تصميم گيري هاي 

حاكميت كمرنگ شده است؛ در انتخابات شاهديم كه مسئوالن 
پس از گرفتن آرا و حمايــت مردم و نهايتا تصدي مســئوليت، 
خواســته ها و مطالبات مردم را فراموش كرده و در مواقعي منافع 
شخصي خود را در اولويت قرار داده و نسبت به منافع مردم و ملت 
بي توجهي مي كنند. تكرار اين تجربه براي مردم، موجب كاهش 
اعتماد مردم به مســئوالن شده و ســرمايه اجتماعي حاكميت 

تضعيف مي شود. 
بخشــي از عملكرد مســئوالن به عدم صداقت آنها بازمي گردد؛ 
به طوري كه شكل، ســطح، ســبك و نوع و واقعيت زندگي آنها 
متفاوت از آن چيزي اســت كه بروز مي دهنــد و ادعا مي كنند. 
بنابراين، آنها از درك و فهم مشــكالت مردم و چالش هاي واقعي 
مردم عاجز هســتند. مســئله مهمي كه وجود دارد اين است كه 
بخش قابل توجهي از مسئوالن به مســئوليت ها و موقعيت هاي 
خود به عنوان يك دستاورد شــخصي مي نگرند و به همين دليل 
خود را به مردم پاسخگو نمي دانند، يا به قول حضرت علي)ع( به 
آن مسئوليت به عنوان يك چراگاه نگاه مي كنند. عملكرد ناموجه 
و غيرقابل قبول بخشي از مسئوالن موجب مي شود كه مردم اين 
شرايط را به همه مســئوالن تعميم دهند و درنهايت  يك تصور 
غيرواقعي درباره مسئوليت ناپذيري مسئوالن شكل خواهد گرفت 

كه به بي اعتمادي بيشتر مي انجامد.
بخشي از بي توجهي ها به منافع و مشــكالت مردم، به دنياطلبي 
مســئوالن بازمي گردد؛ دنياطلبي، زراندوزي و انبان كردن منابع 
مالي از سوي مسئوالن باعث زاويه گرفتن آنها با مردم خواهد شد. 
مسئله مهم تر اين است كه اين دســته از مسئوالن صرفا مسئول 
عملكرد خود نيســتند و درواقع بي اعتمادي مردم به اين دسته 
از مســئوالن به بي اعتمادي عمومي منجر خواهد شد. به همين 
دليل اســت كه مردم حتي به افرادي كه داعيه خدمت دارند نيز 
اعتماد نمي كنند. گسترش بي اعتمادي عمومي در مواقع حساس 
و در شرايطي كه مردم از حاكميت انتظار رفع مشكالت را دارند، 
مي تواند به شكل گيري چالش هاي جدي در اداره كشور بينجامد.

تعارض هاي سياسي و اجتماعي 
محصول ناكارآمدي هاست

انقالبي كه كامال مغاير با ماهيت نظام 
سلطه بين المللي برپا شــد و خارج از 
دو قطبي غرب و شرق در انتهاي دهه 7۰ 

ميالدي شكل گرفت و به پيروزي رسيد، يك پديده منحصر به فرد 
بود. تداوم حيات چنين انقالبي، با وجود بحران هاي سنگيني نظير 
جنگ هاي داخلي، تجاوز نظامي و تحميل سنگين ترين تحريم هاي 
خارجي، نشان دهنده قوت اين انقالب است. مهم ترين نقطه قوت 
انقالب، همراهي مردم با رهبري انقالب است كه توانسته كشور را 
از همه جنگ ها، تجاوزها و تحريم ها، با وجود آسيب هاي وارده به 

سالمت عبور دهد.
اتكا به مردم در دفاع، سياست و امنيت، ايجاد روحيه خودباوري در 
مردم، پيشرفت هاي علمي بزرگ، توسعه زيرساخت هاي عمراني 
و دسترسي بسياري از اقشار محروم و مناطق دوردست به برخي 

امكانات ازجمله موفقيت هاي اين 42 سال است.
با اين حال، ناكارآمــدي در نظام اداري، وقوع برخي فســادها و 
ناكارآمدي ها در بين بخشي از مديران، ضعف در شكل دهي به يك 
نظام اقتصادي مطلوب و برخي تعارض هاي سياســي و اجتماعي 
بين مســئوالن و بين بخش هايي از جامعه با يكديگر از مهم ترين 

نقاط ضعف 42 سال اخير است.
مهم تريــن اولويت  دهــه پنجم، تقويت اقتصاد اســت. شــبكه 
در هم تنيده اي از مسائل اقتصادي، از اشكاالت ساختاري بودجه 
تا فضاي نامساعد كسب وكار، موجب شــده است تا اقتصاد ايران 
فهرســت بلندبااليي از مشــكالت مختلف را به شكل يك كالف 
پيچيده و در هم تنيده داشته باشــد. اولويت دهه پنجم بايد اين 
باشد كه بتواند همزمان مشكالت متعدد اقتصادي را در برنامه اي 
هماهنگ و با زمانبندي مشــخص ســامان دهد. به عنوان مثال، 
اصالحات ساختاري بودجه با شــاخص هايي از جمله كاهش تراز 
عملياتي منفي، كاهش وابستگي به درآمد نفت و افزايش نسبت 
درآمدهاي مالياتي به منابع بودجه بايد به تدريج طي ســال ها با 
هدف گذاري كمي و تعيين الزامات آن از جمله اصالحات الزم در 

قوانين و مقررات، اجرايي شود.
در هر صورت بايد براي نحوه حكمراني در دهه پنجم انقالب، در 
شرايطي كه معضالت اقتصادي در هم تنيده اي وجود دارد و توسعه 
فضاي مجازي، بســياري از اقتضائات اداره كشور را عوض كرده 
است، تدبيرهاي جديدي انديشيد و نظام اداره كشور را متناسب با 

تحوالت دنياي ديجيتال به روز كرد.

نظام هــاي مردمي بــر پايه 
اعتمــاد مردمي اســتوارند 
و بقــاي نظام بــه حضور و 
حمايت مردم است. شنيدن 
صداي بحق مــردم وظيفه 
حكومت هاست و بايد همواره 
صداي مردم بجا شنيده شود 
و بدون درنگ پاسخ مناسبي 

دريافت كند

مــن معقتــدم در جاهايي 
كه قصــوري ســر مي زند 
عذرخواهي حتمــا بايد به 
گوش مردم برسد و با مردم 
درباره آن حرف زده شــود و 
مشــكالت را باآنها درميان 
گذاشت.حرف زدن با مردم 
براي حــل و چــاره جويي 
مشــكالت ضروري است و 
مردم وقتي صداقت و تالش 
مســئوالن را ببينند به آنها 
اعتماد مي كنند و اين اعتماد 
سبب انسجام داخلي بيشتر 

مي شود

ديدار ساالنه مداحان اهل بيت)ع( با 
رهبرمعظم  انقالب، مجازی برگزار مي شود

ديدار ســاالنه مداحان اهل بيت)ع( با حضرت آيت اهلل خامنه ای در 
سالروز ميالد حضرت زهرا)س( امسال به صورت مجازی برگزار خواهد 
شد. بناســت جمعی از مداحان در مكانی در تهران گردهم آيند و به 
صورت ويدئوكنفرانس با رهبر معظــم انقالب ديدار كنند. اين ديدار 

روز چهارشنبه 15بهمن  از حدود ساعت 1۰ صبح برگزار خواهد شد.
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 صحبت هاي زيادي درباره نخستين 
برنامه دخل و خرج اداره شــهر تهران گزارش

در قرن 14 مطرح مي شود؛ اما آنطور 
كه پيداســت ارقــام بودجــه براســاس نيازها و 
ضرورت هــاي شــهر و كيفيــت و بهبــود زندگي 
شهروندان تدوين شده است. پيروز حناچي، شهردار 
تهران، يكشــنبه گذشــته، اليحــه بودجه حدود 
37هزارميليارد توماني پايتخت را به شــوراي شهر 
برد.  بودجه اي كه البته رقمش همراه با تبصره ها به 
49 هزار ميليارد تومان رســيد. برنامه دخل و خرج 
تهران قرار اســت بعــد از بررســي و چكش كاري 
تخصصي توسط نمايندگان مردم در پارلمان شهري 
به تصويب نهايي برسد. نقشــه راه مديريت شهري 

براي اداره تهران تا پايان سال14۰۰، 4موضوع اصلي 
را به عنوان ضرورت ها و نيازهاي شــهروندان مورد 
توجه قرار داده اســت. بهبــود حمل ونقل و كاهش 
ترافيك، شادي و نشاط   اجتماعي، عدالت در شهر و 
توســعه محله اي و ايمني و مديريت بحران ازجمله 
رويكردهاي مهمي است كه در بودجه 14۰۰ ديده 
شده و همواره درنظرسنجي  ها نخبگان و شهروندان 
جزء نيازها و اولويت هاي شهر تهران اعالم شده اند و 
بر همين اساس، بيشترين سهم را در بودجه14۰۰ 

به خود اختصاص داده اند.
گزارش توزيع اعتبارات بودجه14۰۰ در 6سرفصل 
اصلي تنظيم شده است؛ ســرفصل هايي كه هر يك 
بنا بر وظايف، اختيارات و ماموريت هاي شهرداري 
پيش بيني شده، بخش هاي مختلفي را در بر مي گيرد. 
بــراي روشن تر شــدن اعــداد و ارقام ايــن اليحه 
775صفحه اي، مهم تريــن موضوعات و محورهايي 

كه اولويت هاي شهر به حســاب مي آيند را بررسي 
مي كنيم.

حمل ونقل و ترافيك 
با وجود اينكه حل مشــكل ترافيــك و آلودگي هوا 
سال هاست در صدر اولويت هاي تهراني ها قرار دارد، 
اما بحران كرونا در يك سال گذشته فشارهايي روي 
اين ناوگان را كه به دليل عــدم تخصيص اعتبارات 
مناسب در طول ســال هاي گذشــته با مشكالت 
بسياري مواجه بوده، بيشتر نشان داد. حاال بيش از 
هر زمان ديگر كمبود واگن هاي مترو و نياز به خريد 
اتوبوس هاي جديد در كالنشــهر تهران احســاس 
مي شــود. بر همين اســاس و براي بهبود وضعيت 
ناوگان حمل ونقل عمومي شــهر، شهرداري تهران 
37درصــد از بودجه14۰۰ تهران را بــه اين حوزه 
اختصاص داده اســت. شــبكه حمل ونقل عمومي 
تهران )متــرو و اتوبــوس( كمتــر از 4۰درصد از 
سفرهاي درون شــهري را بر عهده دارد. اين رقم با 
افزايش واگن هاي مورد نياز و افتتاح كامل خطوط 
جديد متــرو و همچنيــن نوســازي اتوبوس هايي 
كه 61درصدشــان باالي 12ســال عمــر دارند، 
مي تواند تا 7۰درصد هم افزايش پيدا كند. افزايش 
جابه جايي شــهروندان با اتوبوس و مترو و كاهش 
تردد خودروهاي تك سرنشــين، بخشي از معضل 
چندين ســاله ترافيك تهران را برطــرف مي كند و 
كاهش ترافيك، بخشــي از آلودگي هواي شــهر را 

بهبود مي بخشد.

نشاط اجتماعي
در سرفصل »اجتماعي و فرهنگي« اعتبارات بودجه 
سال آينده، شهرداري پايتخت مثل 3سال گذشته، 
نگاه ويژه اي به پر كردن اوقات فراغت شــهروندان و 
ايجاد شادي و نشاط بين شهروندان دارد؛ نگاهي كه 
از همان ابتدا با اجراي ويژه برنامه هاي روزانه، فصلي 
و مناسبتي در محله ها، بوستان ها و فضاهاي عمومي 
شهر دنبال شد، سال آينده هم با تمركز بر شادي و 
نشاط اقشار مختلف تداوم دارد. به ويژه اينكه امسال 
چالش هايي مثل بحران كرونا، آلودگي هوا، ترافيك، 
مشــكالت اقتصادي و... بر روحيه شهروندان سايه 
انداخته و مردم بيش از هــر زمان ديگري به اجراي 

برنامه هاي شاد و مفرح نياز دارند.
اجراي پروژه بزرگ تهــران 14۰۰ ) با ورود به قرن 
جديد(، اجراي دستورالعمل رنگ در شهر، برگزاري 

جشنواره تابستاني، برنامه هاي نوروزي و استقبال از 
بهار، برگزاري تورهاي تهرانگردي، ويژه برنامه هاي 
بزرگداشــت هفته تهران و... از برنامه هاي متنوعي 
اســت كه مديريت شــهري بــراي ســال آينده 

برنامه ريزي كرده است.

ايمني و مديريت بحران
تهران، شهر مخـاطرات غيـرقابل پيش بيني است؛ 
شهري كه پرشتاب توســعه پيدا كرده و سايه انواع 
خطرات را باالي ســر خود مي بيند. ســيل، زلزله 
و فرونشســت زمين، پايتخــت را در معرض خطر 
قرارداده است. بر همين اساس اين شهر هميشه بايد 
براي رويدادهايي كه از پيش خبر نمي كنند، آماده 
باشــد. عالوه بر آن، ايمني ســاختمان ها و بنا هاي 
بلند مرتبــه اي كه بــا كمترين الزامــات ايمني در 
سرتاسر شهر در سال هاي قبل قد كشيده اند هم در 
كنار مخاطرات طبيعي، سالمت شهروندان را  تهديد 
مي كند. فاجعه پالسكو و كلينيك سينا اطهر 2 مورد 

از اين دست تهديدات است.
توجه بــه ايمني شــهر و مديريت بحــران با انجام 
اقدامات پيشــگيرانه در تهران، اولويت دوچنداني 
دارد كه طبيعتا اين اولويت ها در بودجه هاي هرسال 

شهر بايد به آن توجه شود.
مهم ترين اقداماتي كــه در زمينه مديريت بحران و 

ايمني در دستور كار مديريت شهري قرار دارد: 
  توســعه تجهيزات و تقويت سيســتم ايمني و 

آتش نشاني 
  نصــب ســامانه هاي هشــدار ســريع در زمان 

بحران هايي مثل زلزله و سيل 
  احداث پايگاه هاي پشتيباني مديريت بحران در 

زمان وقوع مخاطرات
  صدور شناسنامه ايمني براي 32۰۰ ساختمان 

باالي 8طبقه
  شناســايي ســاختمان هاي ناايمن و نظارت بر 

ايمن سازي   آنهاست.

عدالت شهري و توسعه محله ها
اجراي پروژه هاي توسعه محله اي در پايتخت در قالب 
طرح هاي كوچك، از رويكردهاي اصلي شــهرداري 
تهران در اين دوره بوده است. طرح هايي كه برخالف 
رويه گذشــته توجه به محله هاي كم برخوردار تر را 
مورد توجه قرار داده و با پيگيري عدالت در شــهر 
بر خواسته ها و نيازهاي ساكنان اين محالت تمركز 
كرده است. با اين حســاب و با تمركز بيشتر بر اين 
رويكرد، در ســال هاي نه چنــدان دور مي توان در 
مرز بندي شــمال، جنوب پايتخت كه سال هاست 
شهر را به دو بخش باالشهر و پايين شهر تقسيم بندي 
كــرده، تغييراتي ايجاد كرد. طرح هــا و برنامه هاي 
ويژه اي در راستاي عدالت شهري و توسعه محله ها  
در بودجه 14۰۰ شــهرداري ديده شــده اســت؛ 
برنامه هايي كه در اولويت اقدامات مديريت شهري 

قرار گرفته و در سال آينده هم  پيگيري مي شود:
   تقويت جايگاه شوراياري ها و پيگيري مطالبات 

مردم از طريق مديريت محله ها 
   اجراي طرح هاي بازآفريني شــهري و نوسازي 

بافت هاي فرسوده
   توجه به رفع مشكالت فضاي سبز و بوستان  هاي 
محلي و ايجــاد حداقل يك بوســتان در هر محله 

تهران 
   ساخت پالزاها و ميدانگاه ها در محله هاي تهران 

تحول بودجه شهر  با شفافيت و عدالت مناسبت

آيين هاي چهل و دومين ســالگرد پيروزي انقالب اسالمي،امسال 
به دليل شيوع كرونا متفاوت  از ســال هاي قبل برگزار مي شود و در 
اين بين شهرداري تهران برنامه هاي گســترده و ويژه اي را از امروز 
12بهمن تا 22بهمن ماه در سطح شــهر برگزار مي كند. به گزارش 
همشهري، برنامه هاي شهرداري تهران با 23عنوان و با نام »آينده 
روشن« شروع مي شود. بسته برنامه هاي »آينده روشن« در 3 محور 
تقويت باورهاي عمومي براي اميد به آينده انقالب اسالمي، ترويج و 
گسترش نمادهاي هويت ملي و افزايش آگاهي مردم از تاريخ انقالب 

اسالمي پيش بيني شده است.
پوئم  سمفوني »آينده روشن« يكي  از سه گانه اي است كه معاونت 
هنري سازمان فرهنگي و هنري در  ســال 99 طراحي كرده است. 
برنامه »ســه رنگ ســربلندي« نيز به ترويج نماد پرچم و ســرود 
جمهوري  اســالمي ايران مي پردازد و در 4 بخش ســرود كودك و 
نوجوان، مسابقه طراحي پوســتر ويژه پرچم ايران، مسابقه عكس 
موبايلي از نصب پرچم در سطح شهر و مسابقه اجراي نمايش »تاج 
شاه و كاله ها« توسط كودكان برگزار مي شود. همچنين پويش »متا« 
به منظور معرفي مدير تراز انقالبي پيش بيني شــده و مردم در اين 
پويش به معرفي مديران و مسئوالن نمونه اي كه در ادارات و مكان 
های مختلف با آنها برخورد دارند، مي پردازند. اصغر عطايي، مديركل 
خدمات شهري شهرداري تهران درباره برنامه هاي شهرداري در دهه 
فجر به همشهري مي گويد: »آنچه كه دهه فجر امسال را نسبت به 
سال گذشته متفاوت مي كند، مســئله كروناست. طبق اعالم ستاد 
ملي مبارزه با كرونا قرار نيست امســال اين مراسم مانند سال هاي 
قبل همراه با راهپيمايي باشــد. در واقع دهه فجر امسال به صورت 
موتوري برگزار مي شود؛ يعني اينكه خودروها و موتورها بيايند و در 
آن مسير اصلي )ميدان امام حسين، ميدان انقالب و ميدان آزادي( 
حركت كنند. همچنين مسيرهاي 1۰گانه اي هست كه همه ساله 
شــهروندان تهراني پياده آن  را طي مي كردند و ما امســال تالش 
كرديم اين مســيرها و به خصوص از ميدان انقالب تا ميدان آزادي 
را با آذين بندي، چراغاني، طاق نصرت، نقاشــي، بيلبورد، بنر و... با 
مضمون دهه فجر، انقالب اسالمي آماده سازي كنيم.« عطايي يادآور 
مي شود: » امروز مســيري كه امام)ره( از فرودگاه مهرآباد تا بهشت 
زهرا طي كردند نيز آذين بندي و چراغاني شده است. حتي در بهشت 
زهرا شهرداري برنامه هايي را در محل جلوس امام تدارك ديده است 

كه امروز برگزار مي شود.« 
فعاليت هاي ســازمان فرهنگي و هنري در حوزه توليد محصوالت 
مجازي با شيوع ويروس كرونا رشــد قابل توجهي داشته است. اين 
فعاليت ها در دهه فجر در قالب محصوالتي در 8 محور تاريخ شفاهي 
پهلوي، مقايســه انقالب ايران با ســاير انقالب هاي جهان، معرفي 
دستاوردهاي انقالب اسالمي، معرفي شهداي انقالب، روايت تاريخ 
شفاهي مردم از پيروزي انقالب، روايت انقالب از بيان غيرايرانيان، 
انقالب ايراني در عصر ظهور و انديشه و گفتمان انقالب اسالمي توليد 
و در فضاي مجازي منتشر مي شود. عالوه بر اين محصوالت، 3 كليپ 
»خط ويژه«، »چهل ســردار« و »فازمترمديا« در اين ايام توليد و 

منتشر خواهد شد.

برنامه هاي دهه فجر انقالب اسالمي
   4دستگاه اتوبوس و يك ميني بوس كتابگرد »هدهد« با حضور در 
روستاهاي محروم اطراف تهران به اجراي برنامه و برگزاري مسابقه 

مي پردازند.
   در محل جلوس حضرت امام خميني)ره( در بهشــت زهرا)س( 

غرفه هاي متعددي به مدت 1۰ روز فعاليت خواهند كرد.
   پويش »هر خانه يك پرچم« با تحويل پرچم ايران به شهروندان 
داوطلب و با نصب رايگان برگزار مي شــود و بــراي هماهنگي آن 

شهرداري با 1۰۰ مسجد شهر تهران همكاري دارد.
   برنامه تلويزيوني »مثبت 4۰« در 1۰ قسمت به موضوع رسانه در 

انقالب اسالمي مي پردازد و از شبكه 4 روي آنتن مي رود.
   افتتاح محفل ترانه خانه شعر در فرهنگســراي ارسباران ديگر 
برنامه اي است كه در دهه فجر برگزار مي شود و در اين محفل جلسات 

تخصصي شعر و ترانه برپا خواهد شد.
   نمايش ميداني »فجر انقالب« با 42 اجرا در نقاط مختلف شهر 

تهران ازجمله در ايستگاه هاي مترو ميزبان شهروندان است.
   در حوزه هنرهاي تجسمي نيز نمايشگاه مجازي »خاطره 57« با 

نمايش عكس هاي تاريخي از انقالب اسالمي برپا مي شود.
   برنامه »فصل رويش« امســال با تجليــل از رويش هاي انقالب 
اسالمي در عرصه رسانه برگزار مي شود و در آن چند چهره رسانه اي 

كه بعد از سال 1357 متولد شده اند، تجليل مي شوند.
   نمايشــگاه »ايران ما، انقالب ما« نيز در ســالن انتظار فرودگاه 
مهرآباد برپا مي شود و آثار هنري با موضوع انقالب اسالمي در آن به 

نمايش در مي آيد.
  »مهرآيين« به عنوان يكي از برنامه هاي باسابقه سازمان فرهنگي 
و هنري، در دهه فجر در ديدار با خانواده شهداي انقالب اسالمي و 

رسيدگي به مشكالت آنها برگزار مي شود.
  نورافشاني در 42 نقطه شهر تهران در شب 22 بهمن ماه و پويش 
»اهلل اكبر« نيز با مشاركت انجمن اســالمي دانش آموزي در سطح 
كشور برگزار مي شود و در آن نوجوانان از سنت حسنه تكبير در شب 
پيروزي انقالب اسالمي فيلم و عكس تهيه مي كنند و با اين پويش 

همراه مي شوند.
  با توجه به اينكه راهپيمايي روز 22 بهمن مانند هر ســال برگزار 
نمي شود، سازمان فرهنگي و هنري 2 كاروان ويژه براي حركت در 

مسير راهپيمايي و اجراي برنامه آماده خواهد كرد.
  »كتاب ماه« ديگر برنامه دهه فجر اســت كه مسابقه كتابخواني 
با موضوع انقالب اســالمي در 2 بخش كودك و نوجوان و بزرگسال 
خواهد بود كه در ســايت dtlib.ir برگزار مي شود و اپليكيشن هاي 

حوزه كتابخواني هم در برگزاري آن مشاركت دارند.
   كليپ هاي »كتاب دان« با معرفــي 1۰۰ كتاب در حوزه انقالب 

اسالمي منتشر مي شود.

   روح اهلل شهيدي پور، مدير كل  برنامه و بودجه شهرداري تهران
اشتباهي كه درتحليل بودجه1400 به عنوان نخستين بودجه قرن جديد رخ مي دهد، اين 
است كه اين اليحه بودجه با بودجه سال99 و سال هاي قبل مقايسه مي شود. اين در حالي 
است كه بودجه1400 تحول ساختاري داشته و مهم ترين اتفاقي كه در اين زمينه رخ داده 

اين است كه تبصره هاي بودجه كه قبال شفاف نبود و اعداد و ارقام كلي و غيردقيقي داشت، با اعداد و ارقام دقيق تري 
در رديف هاي بودجه جاگرفته است. اين رقم 11هزارو523ميليارد توماني در سال قبل هم حدود 13هزار ميليارد تومان 
بود كه به نوعي كاهش تبصره ها به حساب مي آيد. جاگرفتن تبصره ها در رديف هاي بودجه، مبتني بر تكليف شوراي 
شهر و دستورالعمل بودجه اي وزارت كشور بوده است. با اين اوصاف، اگر بودجه1400 با بودجه سال قبل و با همان ساختار 
سال99 مقايسه شود، درواقع رقم بودجه، 36هزارو333ميليارد تومان مي شود كه 19درصد افزايش را نشان مي دهد. 
بحث ديگري كه در بودجه اهميت دارد، عدالت در شهر است. كار مهمي كه در بودجه1400 پيش بيني شده، اليحه اخذ 
عوارض ساختماني براساس مرغوبيت ملك است كه اليحه آن در شوراي شهر در حال بررسي است. مبناي برآوردهايي 
كه در بودجه آمده همين موضوع است. اگر اين اليحه و اليحه بودجه در شوراي شهر به تصويب برسد، معنايش اين است 
كه از سال آينده تفاوت هايي كه امالك شهر به لحاظ مرغوبيت مكاني دارند، در محاسبه عوارض لحاظ خواهد شد. بر اين 
اساس، عالوه بر تفاوت منطقه اي، تفاوت در محالت و حتي تفاوت در كوچه ها و پالك هاي مختلف در يك كوچه هم در 
محاسبه عوارض ديده مي شود. ارزش مكاني و مرغوبيت اين امالك با هم متفاوت است؛ بنابراين همين موضوع، عدالت در 
اخذ عوارض ساختماني را ارتقا مي دهد. بودجه توسعه محله اي كه در اليحه بودجه امسال شهرداري تهران 2450ميليارد 
تومان پيش بيني شده، در راستاي برقراري عدالت خواهد بود. در تخصيص بودجه به مناطق و محالت مختلف هم شاخص 
كم برخورداري محله درنظر گرفته شده و محالت كم برخوردار تر بيشتر از اين بودجه استفاده خواهند كرد. از سوي 
ديگر، مميزي امالك نيز به عنوان يكي از پروژه های بزرگ و جدي شهرداري تهران در سال1400، باعث مي شود اطالعات 
دقيق تري از وضعيت امالك در دسترس شهرداري قرار بگيرد. اين اطالعات دقيق مي تواند مبناي شهرداري براي اخذ 
انواع عوارض از ساختمان ها و امالك در شهر باشد. موضوع ديگري كه در بودجه1400 وجود دارد، بودجه توسعه محلي 
است كه در سال99 هم به مناطق كم برخوردار اختصاص داشت. وي ژگي خاصي كه بودجه توسعه محلي دارد اين است 
كه محالتي كه برخورداري كمتري دارند، بودجه بيشتري به آنها تعلق مي گيرد. البته نقش مردم و شوراياري ها هم در 
اين زمينه مؤثر است. درواقع شوراياران به عنوان نمايندگان مردم محالت بايد پيشنهادهای خود را در زمينه پروژه هاي 
توسعه محلي به شهرداري مناطق ارائه بدهند. بر اين اساس، مناطقي كه شوراياري هاي فعال تري داشته و پيشنهادهای 

عملي و اجرايي بهتري را ارائه داده اند در جذب بودجه توسعه محلي موفق تر بوده اند.

تحول ساختاري در بودجه1400

  مجيد جباري
خبر نگار

 توزيع
  اعتبارات

  به تفكيك 
 مهم ترين

 ماموريت ها

خدمات شهري: 
  توسعه و نگهداري فضاي سبز شهري و پيراشهري

  احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري
  مناسب سازي  و تجهيز بوستان ها و فضاي سبز

  نگهداري فضاي سبز
  مديريت پسماند

  رفت و روب شهري

 حمل ونقل و ترافيك: 
  توسعه،  تجهيز و نگهداري سامانه هاي حمل ونقل ريلي )مترو(
  احداث و توسعه خطوط حمل ونقل ريلي درون شهري)مترو(

  مديريت و بهره برداري از حمل ونقل ريلي )مترو(
  توسعه،  تجهيز و نگهداري سامانه هاي حمل ونقل غيرريلي )اتوبوس و ميني بوس(

  توسعه و نوسازي ناوگان حمل ونقل عمومي غيرريلي)اتوبوس و ميني بوس(
  مديريت و بهره برداري از حمل ونقل ريلي)اتوبوس و ميني بوس(

توسعه مديريت و هوشمند سازي 
  تحول اداري و مديريت عملكرد

  ديون و تعهدات
  ارائه سرويس هاي اينترنت، امنيت و مانيتورينگ شبكه

  توسعه شهر الكترونيك و ارتقای زيرساخت ها و فناوري هاي نوين
  آموزش شهروندان در حوزه حمل ونقل عمومي

  آموزش و پژوهش هاي كاربردي
  ديون و تعهدات هزينه اي سال هاي قبل

 شهرسازي و معماري: 
  ساماندهي و نوسازي بافت هاي فرسوده و تاريخي
  تهيه، نظارت و راهبري طرح هاي توسعه شهري 

  ساماندهي سيما و نماي شهري
  شناسايي، برخورد و رسيدگي به تخلفات ساختماني در محدوده شهر

  نظارت بر مميزي امالك
  توسعه محالت در حوزه شهرسازي و معماري

  توسعه و ساماندهي پهنه اي واجد ارزش فرهنگي و طبيعي 

 ايمني و مديريت بحران: 
  توسعه و تقويت سيستم ايمني و آتش نشاني

   تخصيص اعتباري براي اسكان موقت شهروندان در زمان بحران
  تهيه و اجراي طرح هاي ايمني و كاهش خطرپذيري شهر

  افزايش ايمني اماكن
  احداث پايگاه هاي پشتيباني مديريت بحران

 اجتماعي و فرهنگي: 
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مديرعامل سازمان پسماند شهرداري تهران به اظهارات 
اخير رئيس ســازمان محيط زيســت مبني بر ســهم پسماند

45درصدي آرادكوه در انتشــار بوي نامطبوع جنوب 
تهران واكنش نشان داد.

به گزارش ايلنا، صدرالدين عليپور، مديرعامل ســازمان پسماند شهر 
تهران درباره اظهارات اخير رئيس ســازمان محيط زيست مبني بر 
سهم 45 درصدي آرادكوه در انتشار بوي نامطبوع جنوب تهران، گفت: 
مطالعاتي كه در 2سال گذشته روي آرادكوه انجام شده، با همكاري 
اداره كل محيط زيست استان تهران بوده است و مطالعات به صورت 
مشترك در بازه يك ســال و نيمه به صورت مطالعه ميداني به همراه 

آزمايش ها و نمونه گيري  انجام شد.
او با بيان اينكه ايــن مطالعات در كارگروهي در اســتانداري تأييد و 
براساس جلسات مرتبط با اســتانداري صورت گرفت، ادامه داد: در 
پي اين مطالعات، 24كانون شناسايي شــده است كه در انتشار بوي 
نامطبوع قسمت هاي جنوبي پايتخت نقش دارند. البته  3كانون ازجمله 

آب و فاضالب، مجتمع هاي دامي، كشاورزي، لبني و آرادكوه به عنوان 
3كانون اصلي انتشار بوي نامطبوع شناسايي شدند.

عليپور با بيان اينكه 2۰كانون ديگر نيز در منشا اين بو نقش داشتند، 
ادامه داد: مطالعه ديگري نيز از سوي آب و فاضالب انجام شد كه نتايج 

آن تحقيق نيز تقريبا در همين حدود بررسي ها قرار دارد.
مديرعامل سازمان مديريت پسماند شــهرداري تهران با بيان اينكه 
مطالعه ديگري در آن منطقه انجام نشــده، ادامه داد: شهرداري در 
مديريت پسماند تنهاست و عمال با هزينه هاي زيادي كه بيشتر آن از 
مردم دريافت مي شود هم در بحث پسماند عادي، پزشكي و ساختماني 
در اين روزهاي كرونايي بدون حتي يك روز وقفه، شرايط را پيش برده 
است. نمي توان بدون مطالعات و نمونه برداري دقيق و توجه به اقدامات 
تخصصي كه توسط گروه هاي دانشگاهي انجام شده، رقم ديگري را 
در سهم يك مجموعه ذكر كنيم. او با بيان اينكه اظهارنظر بدون توجه 
به مطالعات انجام شــده، مانند اتفاقي است كه در زمينه آلودگي هوا 
رخ داده است، ادامه داد: با اين شــرايط، بحث سهم كانون ها در بوي 

نامطبوع جنوب تهران مانند آلودگي هوا مي شود. سال ها خود سازمان 
حفاظت محيط زيست آمار و اطالعاتي مي داد كه براساس آن خودروها 
6۰درصد از منبع آلودگي هوا بودند و بعد از مدتي گفتند، خودروهاي 
ديزل باالي 4۰درصد در آلودگي نقش دارند و امســال يكباره اعالم 
مي كنند كه مازوت و كارخانه ها بيشــترين سهم را در آلودگي هواي 
تهران دارند. عليپور تأكيد كرد كه نبايد آمارها بدون استدالل و بررسي 
ارائه شوند. او به نتيجه چنين اقدامي اشاره كرد و افزود: ارائه آمار بدون 
استدالل باعث مي شود در منشايابي بوي نامطبوع جنوب تهران هم 
مانند آلودگي هوا به ارائه آمارهاي متفاوت روي مي آوريم و از آنجايي 
كه ديتا، آزمايش و مطالعه دقيقی پشــت آن نيست، مشكل الينحل 

باقي مي ماند؛ چراكه با عدم شناخت علل، امكان حل آن وجود ندارد.
او با تأكيد بر اينكه در مسئله بوي نامطبوع عالوه بر اطراف فرودگاه امام 
خميني، داخل شهر تهران نيز به همين گونه است، ادامه داد: آرادكوه 
2۰ تا 3۰كيلومتر خارج از شهر تهران است و اكنون چند سال است 
كه داخل شهر تهران نيز با مسئله بوي نامطبوع روبه رو هستيم كه حل 
نشده باقي مانده است و سازمان محيط زيست در 4سال اخير نتوانسته 

يك بررسي دقيق داشته باشد.
مديرعامل ســازمان پســماند شــهر تهران با تأكيد بر اينكه بايد به 
مطالعات معتبر انجام شــده تمكين كرد، گفت: در بحث بوي اطراف 

فرودگاه بايد به مطالعات معتبري كه توسط چند مجموعه دانشگاهي 
انجام شده است، تمكين كنيم. اين مطالعات توسط تيم هاي دانشگاهي 
برتر انجام و براي آن هزينه شــده و نمي شود بدون درنظر گرفتن آن 

سهم آرادكوه را يكباره 45درصد اعالم كرد.
عليپور ادامه داد: بيش از 5۰سال اســت كه از آرادكوه به عنوان مركز 
دفن تهران اســتفاده مي شود. ســازمان حفاظت محيط زيست هم 
مي تواند در اين موضوع جا معرفي كند و مــا مقاومت و مخالفتي در 
اين كار نداريم، ولي بحث بر اين است كه با اين كار، صورت مسئله را 
پاك مي كنيم. مي توان به جاي جابه جايي و پاك كردن صورت مسئله 
و آلوده كردن جايي ديگر، با يك ششــم هزينه جابه جايي، دفن را به 
حداقل رساند و تبعات قبلي را نيز از بين برد و به الگويي رسيد كه دفن 
نداشته باشيم. او در پاسخ به اين سؤال كه تأثيرات اجراي طرح كاپ را 
در مناطق مختلف تهران چطور ارزيابي مي كنيد، گفت: در طرح كاپ 
نگاه سيستمي به حوزه مديريت پسماند در 6مرحله ايجاد شده است. 
يك مرحله در مبدا و بحث مخازن است، اقدام بعدي در ايستگاه هاي 
مياني اســت كه آنها را به دستگاه هاي شــيرابه گير مجهز كرديم و 
شيرابه كامال دريافت و تجزيه مي شــود. در مراحل بعدي جداسازي 
پسماندهاي حجيم است كه شيشه و... را جداگانه جمع آوري می كنيم 

و ديگر به آرادكوه نمي رود.

واكنش مديرعامل سازمان پسماند تهران  به اعالم سهم آرادكوه در انتشار بوي نامطبوع:

  24كانون در انتشار بوي نامطبوع نقش دارند
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تهران دردهه فجر 
برنامه هاي شهرداري  تهران همزمان با بزرگداشت مراسم چهل و دومين 

سالگرد پيروزي انقالب اسالمي با 23عنوان از امروز آغاز مي شود

نگاهي به جزئيات 6محور اصلي بودجه 14۰۰شهر تهران
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   نظريه عمومي كارآفريني شين
براســاس نظريه عمومي كارآفريني شين، شــاخص ملي محيط 
كسب وكار ايران در پاييز1399، عدد6.07 )عدد 10 بدترين ارزيابي 
است( به دست آمده است كه بهتر از وضعيت اين شاخص در ارزيابي 
فصل گذشته )تابســتان 1399با ميانگين 6.15( است. ميانگين 
ارزيابي محيط اقتصادي عدد6.29 است كه در ارزيابي فصل گذشته 
عدد6.39 حاصل شده بود و ميانگين ارزيابي محيط نهادي عدد5.89 
است كه در فصل گذشته عدد5.96 ارزيابي شده بود. بر اين اساس، 
همانند فصل گذشته محيط جغرافيايي با عدد5.23 و محيط مالي با 
عدد8.29 به ترتيب مساعدترين و نامساعدترين محيط ها براساس 
نظريه عمومي كارآفريني شين بوده اند. الزم به ذكر است كه شاخص 
شــين به دليل درنظر گرفتن وزن عوامل مختلف در محاسبه، از 
دقت بيشتري نســبت به شاخص كل كشــور برخوردار است. در 
 بين رشته فعاليت هاي اقتصادي برحســب طبقه بندي استاندارد
ISIC.rev4 در فصل پاييز، فعاليت هاي »اداري و خدمات پشتيباني 
شامل آژانس هاي توريستي و مســافرتي، مؤسسات حمل مسافر 
و مؤسسات كرايه لوازم، ابزار و ماشين آالت )8.85(«، »تأمين جا 
و غذا شامل هتل ها، اقامتگاه ها و رستوران ها و تاالرهاي پذيرايي 
)8.58(« و »هنر، سرگرمي و تفريح )7.93(« بيشترين آسيب را 
از شيوع ويروس كرونا متحمل شده و در مقابل رشته فعاليت هاي 
»آبرساني، مديريت پسماند، فاضالب و فعاليت هاي تصفيه )4.71(«، 
»مالي و بيمه )5.34(« و »استخراج معدن )5.61(« كمترين آسيب 
را از شيوع ويروس كرونا نسبت به ساير فعاليت ها متحمل شده اند. 
همچنين در فصل بهار1399، ميزان آسيب وارده بر كسب وكارها از 
شيوع ويروس كرونا در استان هاي اردبيل )7.88( كرمانشاه )7.58(، 
مازندران )7.44( و لرستان )7.34(، بيشترين مقدار و در استان هاي 
سمنان )5.04(، خراسان جنوبي )5.22(، قم )5.29( و البرز )5.41(، 
كمترين مقدار نسبت به ساير اســتان ها توسط فعاالن اقتصادي 

ارزيابي شده اند.

كسب و كار

 بهبود نسبي فضاي كسب وكار 
در پاييز كرونايي

56 هزارميليارد تومان  زيان به خزانه
اعضاي كميسيون تلفيق بودجه 
براي نخستين بار در قالب بودجه 
يكساله كشور جهت سال1400 
به طرحي رأي مثبت داده اند كه 
براساس آن قرار است ساالنه 2ميليون تن گاز مايع به 
سبد سوخت خودروهاي كشور افزوده و جايگزين بنزين 
و گازوئيل شــود. اين تصميم در حالي گرفته شده كه 
برآوردها نشان مي دهد اين طرح  زياني بالغ بر 56هزار 

ميليارد تومان به خزانه دولت وارد مي  كند.
جايگزين كردن گاز مايع ال پي جي در حالي از ســوي 
برخي نماينــدگان به عنوان يك دســتاورد بزرگ ياد 
مي شــود كه دســت كم بيش از يك دهه اســت كه 
وزارت نفت براســاس قانون سياست جايگزين كردن 
ســوخت گاز  ســي ان جي را به اجرا گذاشته و بخش 
زيادي از خودروهاي سواري و باري بنزين سوز كشور 
به خودروهاي دوگانه سوز تبديل شده اند كه نتيجه آن 
صرفه جويي در مصرف بنزين و ارزآوري براي كشور از 

محل صادرات بنزين بوده است.

از قير سياه تا گاز مايع
به گزارش همشــهري، نمايندگان مجلس كه تصميم 
آنها براي توزيع قير رايگان با انتقادهاي شديدي مواجه 
شده و كارشناســان از اين مصوبه به عنوان رانت سياه 
قير ياد مي كنند، بر اين نظر هســتند كه ســال آينده 
هم وزارت نفــت را مكلف كنند تا 2ميليــون تن قير 
رايگان رانتي در كشــور توزيع كند. وزارت نفت با اين 
تصميم به شدت مخالف است و حتي كارشناسان مركز 
پژوهش هاي مجلس هم از اين تصميم مجلس انتقاد 
كرده اند اما پافشاري نمايندگان باعث شد تا سرانجام 
شوراي نگهبان اين مصوبه را تصويب و به قانون تبديل 
كند. حاال نمايندگان عضو كميسيون تلفيق بودجه به 
مصوبه اي رأي داده اند كه درصورت تصويب نهايي آن در 
صحن علني مجلس، وزارتخانه هاي نفت و كشور موظف 
مي شوند امكان احداث جايگاه ها و زيرساخت استفاده 

قانونمند از سوخت گازمايع موســوم به ال پي جي در 
ناوگان حمل ونقل را با اولويت ناوگان عمومي و حمل 
بار، به كمك بخش هاي خصوصي و عمومي، تا ســقف 

مجموع 2ميليون تن در سال فراهم كنند.
اگر اين تصميم به قانون تبديل شــود، وزارت نفت از 
طريق شــركت هاي تابعه ذيربط مجــاز خواهد بود تا 
گازمايع از كشورهاي ديگر را خريداري كند و با بنزين و 
گازوئيل از شركت ملي نفت ايران و يا ساير شركت هاي 
تابعه وزارت نفت تهاتر كند و به جاي آن معادل وزني 
گاز مايع خريداري يا تهاتر شده با كشورهاي ديگر، نفت 

گاز يا بنزين صادر كند.
كميســيون تلفيــق در مصوبه  خود تأكيــد دارد كه 
قيمت هركيلوگرم گازمايع تحويلي به شــركت هاي 
توزيع كننــده برابر دوســوم قيمت يــك ليتر بنزين 
ســهميه اي تعيين خواهد شــد و كل پولي كه از اين 
محل به خزانه دولت واريز مي شود ابتدا به عنوان يارانه 
ســوخت گازمايع براي خانوارهاي ساكن در مناطق 
فاقد لوله كشي گاز طبيعي و باقي مانده آن براي توسعه 
زيرساخت اســتفاده از گازمايع در ناوگان حمل ونقل 
استفاده مي شود. با اين تصميم سازمان برنامه و بودجه 
كشــور موظف اســت به هر فرد از خانوارهاي ساكن 
مناطق فاقد لوله كشــي گاز طبيعي يارانه اي معادل 
33كيلوگرم گازمايع در هر ماه اختصاص دهد و يارانه 
هر كيلوگرم گازمايــع به انــدازه مابه التفاوت قيمت 
تمام شده هر كيلوگرم از آن براي مصرف كننده نهايي 
در مناطق مختلف جغرافيايي معادل قيمت نصف ليتر 
بنزين سهميه اي محاسبه مي شود و به حساب بانكي 
سرپرست خانوار واريز مي شــود و صرفا جهت خريد 
گازمايع قابل اســتفاده اســت. همچنين وزارت نفت 
موظف است خودروهاي داراي اولويت براي استفاده از 
سوخت مايع و همچنين كارمزد جايگاه هاي توزيع آن 
را تعيين كند و آيين نامه اجرايي اين مصوبه ظرف مدت 
2ماه پس از ابالغ اين قانون، توسط وزارتخانه هاي نفت 

و كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

مخالفت شديد دولت
نمايندگان دولت ازجمله كارشناســان وزارت نفت و 
سازمان برنامه و بودجه به شدت با اين تصميم كه براي 
نخستين بار صورت مي گيرد و در اليحه دولت پيش بيني 
نشده بود مخالف هستند و معتقدند كه زيان سنگيني به 

خزانه كشور وارد خواهد شد.
هزينه تخميني نمايندگان مجلــس حدود 6ميليارد 
تومان براي احداث يك جايگاه برآورد شده كه گواه بر 
ميزان غيركارشناســي بودن طرح دارد زيرا ايجاد يك 
جايگاه غيراســتاندارد و با حداقــل تجهيزات بيش از 
22ميليارد تومان هزينه مي برد و احداث يك جايگاه در 
كالس جهاني به حدود 3ميليون دالر اعتبار نياز دارد. 
بررسي هاي كارشناسي وزارت نفت و سازمان برنامه و 
بودجه نشان مي دهد كه اطالعاتي كه به احتمال زياد 
توسط برخي ذي نفعان اين طرح در اختيار نمايندگان 
مجلس قرار گرفته داراي ابهام و نقص هاي جدي است 
به گونه اي كه بسياري از تجهيزات الزم ازجمله تجهيزات 
آتش نشاني، ديزل ژنراتور، هزينه شيرآالت در محاسبات 
احداث يك جايگاه معمولي ديده نشده است. به گونه اي 
كه قيمت برآورد شده در طرح پيشنهاد شده به مجلس 
به روزرساني نشده و براي توجيه نمايندگان، بسياري از 
هزينه هاي طرح كمتر برآورد شده تا نمايندگان به طرح 
رأي مثبت دهند. اين گزارش مي افزايد: براي تاسيس 
يك جايگاه گاز ال پي جي جهت مصــرف خودروها با 
استانداردهاي روز جهان نظير جايگاه بيهقي به دليل 
ضرورت ايمني و خطر اشــتعال گاز مايع نســبت به 
بنزين حــدود 3ميليون دالر بودجه الزم اســت كه با 
احتساب دالر به نرخ نيمايي 25هزار توماني به بودجه اي 
75ميليارد توماني نياز است نه 22ميليارد و 760ميليون 
توماني مــورد ادعــاي كارشناســان و ذي نفعاني كه 

به احتمال زياد به البي با نمايندگان روي آورده اند.

انتظار طوالني بازگشت سرمايه
براساس محاسبات صورت گرفته مقدار فروش روزانه 
يك جايگاه گاز مايع 40تن و حق العمل جايگاه داران 
به ازاي هــر تن فــروش گاز مايع 150هــزار تومان 
برآورد شــده كه در يك ســال حق العمل جايگاه دار 
2.2ميليارد تومان خواهد بود. درحالي كه هزينه هاي 
جاري و عمومي ســاالنه يك جايــگاه 400ميليون 
تومان محاسبه و سود خالص ســاالنه جايگاه دار هم 
1.8ميليارد تومان برآورد شده اســت. بر اين اساس 
هزينه ســرمايه گذاري ثابت براي احداث يك جايگاه 
22ميليارد و 700ميليــون تومان در كمترين برآورد 
خواهد بود و بازگشت ســرمايه هم 12.6سال فرض 
شده اســت. اين در حالي اســت كه به دليل زمان بر 
بودن فرايند تبديل، فــروش گاز مايع به خودروهاي 
به صورت فوري رخ نمي دهد و دست كم 2سال طول 
خواهد كشــيد و يك جايگاه دار در 2ســال نخست 
سرمايه گذاري به دليل نبود مشتري ضرر خواهد كرد 
و با فرض تبديل سوخت 2ميليون خودرو به گاز مايع، 
جايگاه داري كه سرمايه گذاري كند، 12سال بايد صبر 

كند تا سرمايه  اصلي اش برگردد.

دولت ضرر مي كند
كارشناسان در ارزيابي زيان اين طرح از منظر ارزآوري 
براي كشور با فرض ميانگين نرخ 5سال گذشته بنزين 
و گازوئيل به اين نتيجه رسيده اند كه حداقل دولت با 
اجراي اين طرح جنجالي 200ميليارد تومان در همان 
گام نخست ضرر خواهد ديد، چراكه با اجراي اين طرح 
قرار است 2ميليون تن گاز مايع به سبد سوخت كشور 
اضافه و به جاي آن 1.9ميليون تن بنزين يا گازوئيل آزاد 
شود. درحالي كه ميانگين 5ساله قيمت هر تن بنزين و 
گازوئيل صادراتي 480دالر و ميانگين هر تن گاز مايع 
صادراتي هم 460دالر برآورد شده است. به اين ترتيب 
اگر هر دالر 25هزار تومان حســاب شود، درآمد ناشي 
از بنزين و گازوئيل 912ميليون دالر و درآمد ناشي از 
صادرات گاز مايع 920ميليون دالر خواهد بود و تفاوت 

ريال آن دست كم 200ميليارد تومان برآورد مي شود.
افزون بر اينكه خودروهاي بنزين سوز فعلي براي تبديل 
به گاز مايع ال پي جي با كاهش مصرف سوخت مواجه 
نمي شــوند بلكه حداقل 5درصد افزايش مصرف را به 
ارمغان مي آورند چرا كه خودروهاي توليدي در كشور 
هم اكنون پايه بنزين سوز هستند و به همين دليل پس 
از تبديل سوخت به گاز مايع بخشي از هيدروكربن گاز 
مايع به صورت نسوخته از اگزوز خودروها خارج مي شود 
كه افزايش مصرف گاز مايع نسبت به بنزين را به دنبال 
دارد البته زيان برآورد شــده به دولت حداقلي برآورد 
شده و شامل زيان ناشي از هزينه ساخت جايگاه تبديل 
خودروها به دوگانه سوز، سرمايه گذاري كالن در صنعت 

خودروســازي براي اجراي اين طرح، سرمايه گذاري 
هنگفت براي اضافه كردن تانكرهاي حمل كننده گاز 
مايع به شبكه توزيع ســوخت خودروهاي و همچنين 
احداث كارخانه هاي توليدكننده مخازن گاز مايع و... 

نمي شود.

خالي شدن خزانه كشور
به گزارش همشهري، گذشته از اينكه چنين تصميمي 
از ســوي نمايندگان با قانون اصــالح الگوي مصرف و 
سياست هاي كالن اقتصاد كشــور براي كم كردن از 
شدت مصرف انرژي و افزايش بهره وري انرژي در اقتصاد 
مغايرت دارد، برآورد مي شود كه زياني بالغ بر 56هزار 
ميليارد تومان به خزانه كشور با لحاظ نرخ فعلي نفت گاز، 

بنزين و گاز مايع تحميل مي شود.

زيان سنگين به اقتصاد ايران
ارزيابي ضرر مصوبه كميسيون تلفيق مجلس به گونه اي 
است كه با اجراي اين طرح هزينه اي بالغ بر 32.7هزار 
ميليارد تومــان بدون درنظر گرفتــن هزينه ها جهت 
ايجاد زيرساخت براي توليد خودروهاي ايمن و ايجاد 
كارخانه هاي توليد مخزن، كيت گاز مايع و.. به كشور 
تحميل مي شود كه زيان اين طرح با قيمت هاي فعلي 
فرآورده هاي نفتي 56هزار ميليارد تومان، با مبناي قرار 
دادن ميانگين قيمت هاي سال گذشته 40هزار ميليارد 
تومان و با لحاظ ميانگين قيمت 5سال گذشته حدود 

200ميليارد تومان خواهد بود.

نتايج پايش ملي محيط كسب وكار ايران در فصل پاييز از بهبود نسبي 
فضاي كسب وكار نسبت به فصل قبل حكايت دارد درحالي كه شيوع 

كرونا يكي از عوامل منفي مؤثر بر فعاليت هاي اقتصادي بوده است.
به گزارش همشــهري، بررســي هاي مركز پژوهش هاي اتاق ايران 
نشان مي دهد شاخص ملي محيط كســب وكار ايران در فصل پاييز 
به 5.93 )نمره بدترين ارزيابي 10 اســت( رسيده كه نسبت به فصل 
تابستان1399 )با ميانگين 6.05( حدود 1.98درصد مساعدتر است. در 
اين فصل همچنان فهرست نامناسب ترين مؤلفه هاي محيط كسب وكار 
ازنظر فعاالن اقتصادي ثابت مانده و برخي عواملي تكراري از بهتر شدن 

وضعيت جلوگيري كرده است.

مؤلفه هاي خرابكار
بررســي ها نشــان مي دهــد در پاييــز1399، فعــاالن اقتصادي 
مشاركت كننده در اين پايش، به ترتيب سه مؤلفه »غيرقابل پيش بيني 
بودن و تغييرات قيمت مواداوليه و محصوالت«، »بي ثباتي سياست ها، 
قوانين و مقررات و رويه هاي اجرايي ناظر بر كسب وكار« و »دشواري 
تأمين مالي از بانك ها« را نامناسب ترين مؤلفه هاي محيط كسب وكار 

كشور نسبت به ساير مؤلفه ها ارزيابي كرده اند.

بهبود توليد زير سايه كرونا
براساس يافته هاي طرح، ميانگين ظرفيت توليدي )واقعي( بنگاه هاي 
اقتصادي شــركت كننده در طرح در فصل پاييز معادل 40.8درصد 
بوده كه نســبت به همين ميزان در تابستان گذشته )37.31درصد(، 
با افزايش تقريبي 3واحدي مواجه شده است. فعاالن اقتصادي به طور 
متوسط، ميزان تأثير كرونا بر كسب وكار را 6.49 ارزيابي كرده اند. الزم 
به ذكر است كه شاخص كل كشور، شاخص استاني و ساير شاخص ها 

نيز در اين فصل با درنظر گرفتن اين عامل محاسبه و گزارش شده اند.

سمنان، شاگرداول محيط كسب وكار شد
براســاس يافته هاي اين طرح در پاييز1399، استان هاي چهارمحال 
و بختياري، سيستان  و بلوچستان و گلستان به ترتيب داراي بدترين 
وضعيت محيط كسب وكار و استان هاي سمنان، زنجان و آذربايجان 
غربي به ترتيب داراي بهترين وضعيت محيط كسب وكار نسبت به ساير 
استان ها ارزيابي شده اند. براســاس آمارها، استان سمنان با شاخص 
كسب وكار 5.04 در فصل پاييز بهترين شرايط را براي فعاالن اقتصادي 
داشته و در مقابل در اســتان چهارمحال و بختياري با شاخص 6.27، 

بدترين شرايط براي فعاليت هاي اقتصادي ايجاد شده است.
بررســي اطالعات منتشــر شــده در قالب نتايج پايش ملي محيط 
كســب وكار نشــان مي دهد در فصل پاييز امسال شــاخص محيط 
كســب وكار در 29اســتان كشــور بهبود پيدا كرده اما اين شاخص 
در اســتان هاي مازندران، گلســتان و تهران به ترتيب 3.23، 0.25 و 
0.2درصد نسبت به فصل تابستان نامساعدتر شده است. از اين منظر، 
ميان 31 استان كشــور، اســتان مازندران ازنظر ميزان بهبود فصل 
شاخص محيط كسب وكار در فصل پاييز امســال، بدترين شرايط را 
تجربه كرده و در مقابل استان زنجان با بهبود 9.12درصدي شاخص 
محيط كسب وكار نسبت به فصل تابســتان بهترين عملكرد را داشته 
است. بررسي ها نشان مي دهد در پاييز امسال، گرچه شاخص محيط 
كسب وكار كشــور به طور ميانگين 1.98درصد نسبت به فصل قبل 
بهبود داشته اما ميزان بهبود اين شاخص در 14استان كمتر از متوسط 

كشور بوده است.

وضعيت كسب وكار در بخش هاي مختلف اقتصاد
براساس نتايج اين پايش در پاييز1399، وضعيت محيط كسب وكار 
در بخش كشاورزي )5.83( در مقايسه با بخش هاي خدمات )5.92( 
و صنعت )5.86( مناسب تر ارزيابي شده است. همچنين در بين رشته 
 ،ISIC.rev4 فعاليت هاي اقتصادي برحســب طبقه بندي استاندارد
رشــته فعاليت هاي »هنر، ســرگرمي و تفريح«، »تأمين جا و غذا« و 
»اطالعات و ارتباطات« داراي بدترين وضعيت محيط كسب وكار و رشته 
فعاليت هاي »مالي و بيمه«، »سالمت انسان و مددكاري اجتماعي« و 
»ساير فعاليت هاي خدماتي« بهترين وضعيت محيط كسب وكار را در 

مقايسه با ساير رشته فعاليت هاي اقتصادي در كشور داشته اند.
وضعيت محيط كسب وكار كشور برحســب تعداد كاركنان شاغل در 
بنگاه هاي براساس نتايج به دست آمده به صورت بنگاه هاي با 6 تا 10نفر 
كاركن )5.96( داراي بدترين وضعيت و بنگاه هاي داراي 200كاركن 
و بيشتر از آن )5.75( داراي بهترين وضعيت محيط كسب وكار نسبت 
به ساير بنگاه ها ارزيابي شده اند. همچنين وضعيت محيط كسب وكار 
كشور برحسب سال تأسيس بنگاه اقتصادي در كارگاه هاي 3 تا 5سال، 
بدترين وضعيت )5.97( و در كارگاه هاي بيشــتر از 16ســال، داراي 

بهترين وضعيت )5.75( ارزيابي شده اند.

 فضاي كسب وكار فصل پاييز امسال، 1/98درصد 
نسبت به فصل تابستان بهتر شده است

هزينه احداث يك جايگاه معمولي غيراستاندارد ال پي جي در شهر تهران
قيمتارزشتجهيزات

2000ميليون تومان1000ميليون تومان2دستگاه مخزن 25تني با شيرآالت مخصوص
500ميليون تومان250ميليون تومان2دستگاه كمپرسور گاز مايع با متعلقات

300ميليون تومان150ميليون تومان2دستگاه الكتروپمپ گاز مايع ايراني براي سوختگيري با 4نازل
2800ميليون تومان700ميليون تومان4دستگاه ديسپنسر 2نازله

250ميليون تومان80ميليون تومانشيرهاي نئوماتيك حداقل 3دستگاه
500ميليون تومان500ميليون تومانساير شيرآالت و تجهيزات پايپينگ

يك ميليارد تومانيك ميليارد تومانالكتروپمپ آتش نشاني و سيستم آتش نشاني
500ميليون تومان300ميليون تومانديزل ژنراتور اضطراري

150ميليون تومان150ميليون تومانسنسور گاز و تابلوها
200ميليون تومان100ميليون تومان2دستگاه جت فن

3.5ميليارد تومان-محوطه سازي، استخر، مخازن و ساختمان اداري
150ميليون تومان75ميليون تومانسيستم اندازه گيري ديجيتال و تابلوها 2عدد

يك ميليارد تومان-ساير تابلوهاي برق و كابل كشي روشنايي
10ميليون تومان-انواع شيلنگ هاي تخليه و بارگيري

100ميليون تومان-دوربين هاي مدار بسته
10000ميليون تومان1000مترزمين

22.760ميليارد تومانجمع كل

جدول برآورد هزينه هاي اجراي طرح مجلس
2ميليون تنمقدار گاز مايع توزيعي براي استفاده خودروها

150جايگاهتعداد ميانگين جايگاه هاي تحويل اتوگاز در كشور
75ميليارد تومانميانگين هزينه احداث يك جايگاه با استانداردهاي جهاني

22ميليارد تومانحداقل ميانگين هزينه يك جايگاه بدون استانداردهاي جهاني
11.2هزار ميليارد تومانكل هزينه ايجاد جايگاه هاي اتوگاز با استاندارد جهاني

3.3هزار ميليارد تومانكل هزينه ايجاد جايگاه هاي اتوگاز بدون استاندارد جهاني
500ميليارد تومانهزينه كرايه حمل گاز مايع با تانكرها

2ميليون دستگاهتعداد خودروهاي تبديلي
10ميليون تومانقيمت تبديل هر خودرو

20هزار ميليارد تومانهزينه كل تبديل خودروها به دوگانه سوز گاز مايع
23.8هزار ميليارد تومانكل هزينه ها با درنظر گرفتن احداث جايگاه هاي بدون استاندارد جهاني

32.7هزار ميليارد تومانكل هزينه ها با درنظر گرفتن احداث جايگاه هاي استاندارد
56هزار ميليارد تومانزيان كشور با قيمت هاي فعلي فرآورده هاي نفتي

40هزار ميليارد تومانزيان كشور با ميانگين قيمت سال گذشته
3هزار ميليارد تومانزيان كشور با ميانگين قيمت 5سال گذشته

آماده  باش دالر
يكي از نكاتي كه بايد در مورد تحوالت اقتصادي ماه هــاي اخير و كاهش تنش بازار ارز 
موردتوجه قرار گيرد اين اســت كه همه اين تحوالت مستقيم يا غيرمستقيم به تغيير 
شرايط سياسي ايران و آمريكا گره خورده و به واسطه احتياط فعاالن بازار به كاهش نرخ 
ارز و توقف رشد تورم انتظاري منجر شده است. روي ديگر اين سكه، متشنج شدن بازارها 
به واسطه نااميدي از تحوالت مثبت سياسي و اقتصادي است كه مي تواند كل ثبات سه ماهه 
اخير را نابود كند و دوباره صاحبان نقدينگي را به ميدان رقابت تبديل ريال و حفظ ارزش 
دارايي ها فرابخواند. هشدار نسبت به وقوع اين اتفاق، به وضوح در تحوالت اخير بازار ارز و 
نوسانات قيمتي دالر مشهود است و بي توجهي به آن در تصميم گيري و سياستگذاري كالن 
مي تواند آثار زيانباري به همراه داشته باشد. اين در حالي است كه اگر باوجود اختالف نظر 
ميان دولت هاي ايران و آمريكا در مورد نحوه و تقدم بازگشت به تعهدات برجامي، الاقل در 
داخل كشور رويكردي منسجم و شفاف در مورد اين اتفاق وجود داشته باشد، تكانه هاي 

بازار به حداقل خواهد رسيد و از نااطميناني هاي موجود در اقتصاد كاسته خواهد شد.

ث
مك

بازار ارز با ترديد نسبت  ارز
به سرنوشت برجام در 
ماه هاي پيش رو، وارد 
رونــدي نوســاني و 
صعودي شــده است؛ در اين شــرايط دالر 
آمريكا كه پنجشــنبه گذشته در معامالت 
بــازار آزاد تهــران روي قيمــت 23هزار و 
800تومان آرام گرفته بــود، كار خود را در 
گشــايش بازار ديروز با قيمــت 24هزار و 

800تومان آغاز كرد.
به گزارش همشهري، اظهارات ضد ونقيضي 
در مورد سرنوشت برجام در ماه هاي پيش رو 
وجود دارد و همين  به سردرگمي و ترديد 
بازار ارز دامن زده اســت. تحــوالت فعلي 
بازار ارز از جنس همان ســردرگمي هايي 
است كه در نخســتين روز پس ازانتخابات 
آمريكا دامن گير بازار ارز شــد و قيمت دالر 
در بازار تهــران را گرفتار نوســان از 28تا 
31هزار تومان كــرد. حاال دوبــاره دالر با 
هراس از مشكل سازي براي برجام و تداوم 
محدوديت ها و تحريم ها در ماه هاي آينده، 
گرفتار نوساناتي نامشخص و ناپايدار شده 

كه فعاًل به رشد قيمت آن منجر شده است.

صعود نامطمئن دالر
ديروز در گشايش معامالت بازار ارز، قيمت 
هر دالر آمريكا 24هزار و 800تومان قيمت 
خورد و تا باالي 25هزار تومان نيز افزايش 
پيدا كــرد؛ آن هم در شــرايطي كه آخرين 
قيمــت دالر در معامالت روز پنجشــنبه  
23هزار و 800تومان ثبت شده بود. در ادامه 
معامالت ديروز بازار ارز، صرافي ملي به عنوان 
كارگزار بانك مركزي در ايــن بازار قيمت 
خريد هر دالر آمريكا را 22هزار و 920تومان 
و قيمت فروش آن را 23هزار و 720تومان 
اعالم كرد كه از نظر بازار نشــانگر ريسك 
باالي معامالت و ناپايــداري قيمت ها بود. 
اين امر توانســت تا حدودی فضاي ملتهب 
بازار ارز را كنترل كند و قيمت دالر در شبكه 
صرافي را كه از 25هزار تومان نيز عبور كرده 
بود، دوباره به حوالي 24هزار و 500تومان 
برگرداند. البته محــدوده قيمتي 25هزار 
تومان، محدوده حساس و پرمقاومتي براي 
دالر محسوب مي شود. در جريان معامالت 
دو ســه ماه اخير نيز بارها در اين محدوده با 
مقاومت روبه رو شده اســت؛ بر اين اساس، 
بخشــي از عقب نشــيني قيمــت دالر در 

معامالت امروز مي تواند ناشي از برخورد با 
اين محدوده باشد كه نتايج آن در معامالت 

هفته جاري مشخص تر خواهد شد.

بازار بالتكليف
پس از برگــزاري انتخابــات اياالت متحده 
آمريكا در روز 13آبان امســال، چالش اول 
بازارهاي اقتصاد ايــران به خصوص بازار ارز 
اين بود كه دونالد ترامــپ برنده انتخابات 
اعالم مي شــود يا جو بايدن. نتايج پيروزي 
اين دو به قــدري در تقابل با يكديگر بود كه 
در جريان شمارش آرا، هر  شايعه اي مبني 
بر پيشي گرفتن يكي از آنها به نوساني عميق 
در نرخ ارز منجر مي شد. ســاير بازارها نيز 
به واسطه حساسيت موضوع در ركود كامل 
به سر مي بردند و تقريباً همه منتظر مشخص 
شــدن نتيجه اين انتخابات بودند. در ادامه 
وقتي باوجود جوسازي هاي ترامپ، احتمال 
پيروزي بايدن در انتخابات رياست جمهوري 
آمريكا تقريباً مســجل شــد، بازار آزاد ارز 
تهران به ريزش قابل توجه قيمت ها تن داد 
و دالر كه تا باالي 33هزار تومان نيز رسيده 
بود ظرف چند روز تا حوالي 20هزار تومان 

بي قراري دالر در اختالفات برجامي

افت كرد. پس ازآن، نوبت به تجزيه وتحليل 
تبعات و ثمرات رياســت جمهوري بايدن 
براي برجام و در نتيجه اقتصاد ايران رسيد و 
نوسان دوباره نرخ ها در بازار از سر گرفته شد. 
در اين ميان، وقتي از سوي واشنگتن چنين 
اعالم شد كه پيش شرط بازگشت آمريكا به 
تعهد برجام، برگشت فوري ايران به تعهدات 
اين معاهده اســت و ايران نيز همين شرط 
را در قبال آمريــكا مطرح كرد، تحليل هاي 
متفاوتي در مورد آينده برجام شكل گرفت. 
نتيجه آن در بازار ارز رشد نامطمئن و متزلزل 

قيمت ها بود.

جاي خالي گشايش ارزي
در روزگار پســاترامپ، گرچــه شــر 
ديوانه بازي هاي ترامپ از سر اقتصاد جهان 
و به ويژه ايران كم شــده؛ امــا اين موضوع 
براي ثبات در اقتصاد ايران كافي نيســت. 
در حقيقت ثبات بازارهاي ايران منوط به 
ثبات قيمت ارز است. اين مهم تحت تأثير دو 
عامل اصلي مي تواند محقق شود. عامل اول 
اين است كه دورنماي سياسي و اقتصادي 
مانند سال1392روشــن و اميدواركننده 
باشد تا ضمن فروكش  كردن تورم انتظاري، 
بازار ارز و كاالهاي سرمايه اي نيز با ركودي 

مدت دار و آرامش قيمتي مواجه شــوند. 
عامل دوم اين است كه گشايش هايي بزرگ 
در تجارت بين الملــل و ورود درآمدهاي 
ارزي به اقتصاد ايران رخ دهد تا از مســير 
افزايش عرضه ارز و بهبود وضعيت اقتصاد 
كالن، بازارها و نرخ ارز نيز به آرامش برسند. 
اين در حالي اســت كه در شــرايط فعلي، 
گرچه هر دو عامل به طور بالقوه در اقتصاد 
ايران مطرح اســت كه در عمل هيچ كدام 
از نظر فعاالن بازار به اثبات نرســيده و بر 
همين اساس ثبات قيمتي در بازارها و نرخ 
ارز ماندگار و ادامه دار نيســت. به گزارش 
همشهري، تالش هاي بانك  مركزي براي 
وصول مطالبات ايران از كشــورهاي ديگر 
و آزاد كــردن منابع ارزي بلوكه شــده در 
خارج از كشور، گرچه موفقيت هاي مقطعي 
داشــته و بخشــي از نيازهاي ارزي كشور 
را جبران كرده اســت،اما هنوز نتوانســته 
به عنوان يك عامل قوي بر مناسبات بازار ارز 
اثرگذار باشد. از سوي ديگر گرچه ترامپ از 
مناسبات قدرت آمريكا حذف شده و احياي 
برجام يكي از اولويت هاي كاري جو بايدن، 
رئيس جمهور جديد اياالت متحده عنوان 
شده؛ اما نامشــخص بودن كيفيت و زمان 
اين اتفاق باعث شده بازار ارز در وضعيت كژ 
دار و مريز باقي بماند و حتي واكنش هاي 

شديد تري به تحوالت نشان دهد.

رئيس كل بانك مركزي كه روز گذشته از مجموعه »ايران خودرو« بازديد كرده 
بود، با بيان اينكه محدوديت هاي ناشي از تحريم موجب شد خودروسازان ما 
به ارتقاي توانمندي هاي خود در صنعت خودرو دست يابند، تصريح كرد: در 
يكي،دوسال اخير اقدامات خوبي در زمينه داخلي سازي  توليد خودرو انجام 
شده و البته در اين راســتا حمايت هاي نظام بانكي تا حد امكان از صنعت خودروسازي در راستاي 

جهش توليد ادامه خواهد داشت.
 به گزارش همشــهري، عبدالناصر همتي تأكيد كرد: نظام بانكي،حمايت هاي خود از اين صنعت را 
ادامه خواهد داد و بر اين اســاس تامين مالي به ميزان 10هزار ميليارد تومان از طريق اوراق گام و 
5هزار ميليارد تومان منابع بانك ها براي 2خودروساز اصلي كشور درنظر گرفته شده است. وي گفت:  
شــوراي پول و اعتبار مصوبات خوبي براي حمايت از صنعت خودروسازي و قطعه سازي داشته كه 
باعث شده بخش زيادي از مشكالت اين صنعت برطرف شود. همتي گفت: در عين حال اميدواريم 
خودروسازان نيز به وعده هاي خود عمل كنند كه منجر به افزايش رضايت مشتريان و ارتقاي توليد 
داخلي خودرو شود. به گفته رئيس كل بانك مركزي، »اصالح نظام قيمت گذاري«، »نظام عرضه و 
فروش خودرو«، »واگذاري اموال مازاد شركت هاي خودروسازي« و »نظام زنجيره تامين مالي« 4 
اصلي است كه اگر در صنعت خودروسازي كشور به خوبي رعايت شود شاهد شكوفايي بيش از پيش 

اين صنعت خواهيم بود.

شرط شارژ پولي خودروسازان

خودرو

انرژی

همشهري پشت پرده طرح مجلس براي جايگزيني بنزين و گازوئيل با گاز مايع را بررسي مي كند
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اعداد و ارقام موز
ساالنه 570هزار تن موز در ايران مصرف مي شود كه با توجه به ميزان بسيار كم توليد داخل بيشتر تقاضاي 
بازار در حدود 450هزار تن، از طريق واردات از كشورهايي مثل اكوادور، فيليپين و هند تامين مي شود. 
توليد موز در ايران البته در سال هاي اخير رشد داشته، اما در بهترين شرايط اكنون به 120هزار تن رسيده 
است. موز در 5 استان كشور شامل سيستان و بلوچستان، هرمزگان، جنوب استان كرمان، فارس و بوشهر 
در حال كشت است كه ۹۸ درصد توليد اين محصول با ســطح زيركشت  4هزار و ۸۳5 هكتار مربوط به 

استان سيستان و بلوچستان است.

ث
مك

رئيس هيأت مديره اتحاديه مرغ 
تخم گذار اســتان تهران: باتوجه 
به آمپــر 100 تــا 600مگاواتي 
برق مورد اســتفاده در واحدهاي 
مرغداري، رصد ميزان مصرف برق 
اين واحدها با كنتورهاي هوشمند 
و نيــاز ماينرها به بــرق حداقل 
100آمپري، اســتخراج برق در 
اينگونه واحدها اتهامي ناروا توسط 

افراد ناآگاه است

توليد كنندگان دام و طيور با  كشاورزی
رد برخي ادعاهــاي مطرح 
شــده در مورد اســتخراج 
بيت كويــن در اين گونــه 
واحدهاي توليدي تأكيد مي كننــد كه برخي از 
مســئوالن ناآگاه با اعالم چنين مطالبي، آدرس 
غلط براي مشكالت و وضعيت كنوني توليد گوشت 

و مرغ مي دهند.
به گزارش همشــهري، افزايش مصــرف برق در 
فصول سرد سال و قطعي برق برخي كارگاه هاي 
صنعتي، مشــاغل و حتي خانوارها موجب شده 
تا انگشــت اتهام كمبود برق به سمت استخراج 
بيت كوين توســط برخــي ماينرهــاي قانوني 
و غيرقانوني نشــانه رود. بر اين اســاس، انتشار 
خبرهايي مبني بر افزايش استخراج بيت كوين در 
استان هاي يزد و فارس و در واحدهاي مرغداري، 
دامداري ها، گلخانه ها و برخي صنايع كوچك مانند 
كارخانه هاي كاشي و سراميك و مزارع كشاورزي، 
واكنش اين فعاالن صنفي را به دنبال داشته است.

اســتخراج بيت كويــن در برخــي مرغداري ها 
و گاوداري هــاي كشــور و گمانه زني هاي مطرح 
در مــورد تأثير ايــن موضوع بر كاهــش توليد و 
افزايش قيمت گوشت، مرغ و تخم مرغ با واكنش 
توليد كنندگان مواجه شده است؛ توليد كنندگاني 
كه در گفت وگــو با خبرنگار همشــهري اينگونه 
اظهارنظرها را ناشي از بي اطالعي مسئوالن مذكور 
قلمداد كرده و تأكيد مي كنند كه امكان استخراج 
بيت كوين در اينگونه واحدها وجود ندارد و توليد 
مواد پروتئيني از ابتداي امسال تا كنون در مقايسه 
با مدت مشابه سال گذشته نه تنها كاهش نداشته، 
بلكه با وجود مشكالت تامين نهاده ها، توليد مرغ، 
تخم مرغ و گوشت قرمز در كشورمان سير صعودي 

داشته است.

از استخراج بيت كوين تا مرغ ۹هزار توماني
چندي پيش رئيس كميسيون انرژي مجلس در 
گفت وگو بــا ايلنا با بيان اينكه متأســفانه بعضي 
از افراد با نصــب دســتگاه در مكان هايي مانند 
مرغداري، گاوداري، كارخانه هاي كاشي و سراميك 
اين واحدهــا را به كارخانه توليــد رمز ارز تبديل 
كرده انــد، گفت: دولت به بخــش صنعت، دامي، 
كشاورزي، فرهنگ و... يارانه زيادي مي دهد و اگر 
قرار است تا دولت به ازاي اين يارانه، پول كمتري 
دريافت كند، بايد در مرحله نخست هزينه قبض 
برق را به صــورت واقعي محاســبه كند. فريدون 
عباســي دواني، نماينــده كازرون و كوه چنار در 
مجلس شوراي اسالمي افزود: استخراج رمز ارز در 
تمام نقاط كشور انجام مي شود و براي جلوگيري 
از ايــن اقدامات بايد هزينه انــرژي به مرور زمان 
واقعي شود و واقعي شدن قيمت برق، گاز و... سبب 
مي شود تا ديگر كمبودي در اين بخش ها نداشته 
باشــيم. عالوه بر آن اظهارنظر اخيــر محمدباقر 
قاليباف، رئيس مجلس شوراي اسالمي مبني بر 
قيمت 9هزار توماني هر كيلوگرم مرغ موجب شد 
تا تشكل هاي صنفي در گفت وگو با همشهري به 

انتقاد از اين ديدگاه بپردازند.

فهرست مزارع بيت كوين مرغداري ها را منتشر كنيد
ناصر نبي پور، رئيــس هيأت مديره مرغ تخم گذار 
استان تهران در گفت وگو با همشهري با بيان اينكه 
در همه جاي دنيا در بخش توليد نيز افراد متخلف 
وجود دارند، گفت: اما تبديل مرغداري ها به مزارع 
اســتخراج بيت كوين با توجه بــه ماهيت توليد 
و ميزان بــرق مصرفي دروغ محض اســت. ناصر 
نبي پور، افزود: استخراج بيت كوين نيازمند مصرف 
برق بااليي است و درصورت صحت چنين ادعايي 
مسئوالن مي توانند با توجه به ميزان مصرف برق 
واحدهاي مختلف را تشخيص دهند. او افزود: در 
كشور حدود 24 تا 25هزار واحد مرغداري وجود 
دارد و مصرف برق نيز با كنتورهاي ديجيتال قابل 
كنترل اســت. همچنين 99درصد مرغدارهاي 
تخم گذار بــراي تامين برق ژنراتــور دارند و اگر 
قصد توليد نداشتند به جاي استخراج بيت كوين، 
همانند برخي توليد كنندگان ديگر سرمايه خود را 
راهي بازارهاي سرمايه اي مانند سكه، دالر، خودرو 
و... مي كردند. سخنگوي اتحاديه مرغداران ميهن، 
در واكنش به ديدگاه رئيس مجلس در مورد قيمت 
مرغ و رئيس كميسيون انرژي در زمينه استخراج 
بيت كوين در مرغداري ها گفت: متأسفم كه رئيس 
مجلس به طور غيركارشناسي اظهارنظر مي كند؛ 
اين در حالي است كه برخي توليد كنندگان مرغ 
براي واگذاري واحدهاي بــزرگ مرغداري بدون 
دريافــت اجاره بها و همــكاري در توليد با رئيس 
مجلس براي عرضــه مرغ 9هــزار تومانی اعالم 
آمادگي كرده اند، اما متأســفانه حتي كميسيون 
كشاورزي مجلس نيز اطالعات درستي از شرايط 
توليد مرغ و تخم مرغ ندارد و اين افراد غيرمطلع، 

مشاوران خوبي نيز ندارند.
او افزود: مرغداري ها حداقل توسط بازرسان وزارت 
جهادكشاورزي، دامپزشــكي و... از صبح تا شب 
رصد مي شوند و امكان اســتخراج بيت كوين در 
اين واحدها وجود ندارد؛ گرچه ممكن اســت در 
برخي بخش هاي كشاورزي كه داراي مصرف باال 
و برق بيش از هزار آمپر هستند، امكان استخراج 
بيت كوين وجود داشته باشــد، اما متوسط برق 
مصرفي مرغداري ها 200 تا 300آمپر است، ولی 
استخراج بيت كوين نيازمند برق حداقل هزار آمپر 

به باالست. نبي پور افزود: بهتر است مسئوالني كه 
چنين ادعايي دارند، اسامي واحدهاي مرغداري 
متخلــف را اعالم كنند؛ چراكــه حتي واحدهاي 
بــزرگ مرغداري با 2تا  3آســياب نيــز كمتر از 
600آمپر برق دارند و عالوه بر آن، توليد در محيط 
كارگري به گونه اي است كه همه از كوچك ترين 
تخلفي در توليد مطلع مي شوند. او افزود: حداقل 
قيمت تمام شــده هر كيلوگرم تخم مرغ با تامين 
60درصد ذرت و 22درصد سويا توسط دولت)رويه 
كنوني( در مرغداري 15هزارو733تومان، اما نرخ 
مصوب 2 ماه پيش ستاد تنظيم بازار 14هزار تومان 
است؛ اين در حالي است كه مرغدار مجبور است 
بين 7 تا 10درصد ســوياي مورد نيــاز را از بازار 
بخرد. عالوه بر اين دو قلم نهاده نرخ 20درصد بقيه 
نهاده ها نيز سر به فلك كشيده است؛ به نحوي كه 
قيمت واكســن آنفلوآنزا به 6هزار تومان و جوجه 
يك روزه از 3 تا 4هزار به 12هزار تومان رســيده 
است. نبي پور نوسان توليد را ناشي از مشكل تامين 
و گراني نهاده ها و عدم صرفه مرغداران براي تداوم 
توليد و كشتار مرغ هاي مولد دانست و گفت: توليد 
تخم مرغ در نقطه سر به سر است و از ابتداي امسال 
تا كنون هنوز متوسط قيمت تخم مرغ در كارخانه 

به 12هزار تومان نرسيده است.

طرح ادعاهاي بدون سند 
نايب رئيس كانون سراســري مرغداران گوشتي 
كشور در گفت وگو با همشهري، ضمن رد استخراج 
بيت كوين در مرغداري ها گفــت: ميزان مصرف 
برق واحدهاي مرغداري مشــخص است و اداره 
برق نيز از طريق قبوضي كه صادر مي كند به طور 
مداوم بر اين مصرف نظارت داشته و رشد بي رويه 
مصرف برق در واحدهاي مرغداري به راحتي قابل 
رصد و پايش اســت. حبيب اســداهلل نژاد، افزود: 
كساني كه از اســتخراج بيت كوين در واحدهاي 
مرغداري بدون ارائه سند و مدرك خبر مي دهند، 
خوددرگيري دارند و بهتر است اين افراد اگر مدرك 
مستندي دارند به مراجع ذي صالح ارائه كنند تا 
بررسي شــود، اما در غيراين صورت، بهتر است از 
توهين به مرغداراني كه در سخت ترين شرايط به 
توليد مشغول هستند، خودداري كنند. او افزود: 
اكثر واحدهاي مرغــداري داراي ترانس حداكثر 
100آمپر هستند كه اصال مناسب براي استخراج 

بيت كوين نيســت. اســداهلل نژاد با بيــان اينكه 
توليد كنندگان طيور ادعاي استخراج بيت كوين 
در واحدهاي مرغــداري را قويــا رد می كنند، با 
تأسف نسبت به اظهارنظر اخير رئيس كميسيون 
انرژي مجلس، گفت: يكي از داليلي كه كشورمان 
با بن بست هاي اقتصادي مواجه مي شود، آن است 
كه برخي از افراد مسئوليت هايي را قبول مي كنند 
كه در آن تخصص الزم را ندارند. او همچنين با رد 
كاهش توليد مرغ، گفت: توليد ماهانه مرغ براساس 
برنامه مصوب ستاد تنظيم بازار صورت مي گيرد. 
اكنون برنامه ريزي براي توليد 120ميليون قطعه 
مرغ است و در  ماه گذشته نيز توليد 110ميليون 
قطعه محقق شــد و به اندازه نياز بازار مرغ توليد 
مي شود؛ اين در حالي اســت كه متأسفانه برخي 
واحدهــاي مرغداري به دليــل زياندهي ناچار به 
تعطيلي يا به اشتراك گذاشتن واحد توليدي شده 
و در اين شــرايط مطرح كردن چنين حرف هايی 

منطقي نيست.
 برومندچهار آييــن، عضو هيأت مديــره كانون 
سراسري مرغداران گوشــتي هم افزايش قيمت 
مرغ را ناشي از رشد قيمت تمام شده توليد و اصرار 
مسئوالن بر تثبيت قيمت 20هزارو400توماني 
مصوب 20مهر ماه امسال ستاد تنظيم بازار دانست 
و افزود: اين در حالي اســت كه پــس از اين نرخ 
مصوب، ســتاد تنظيم بازار قيمت رسمي ذرت را 
14درصد، سويا را 20درصد و نرخ جوجه يك روزه 
را 50درصد گران كرده و حداقل قيمت تمام شده 
هر كيلوگرم مرغ را به 24هزار تومان افزايش داده 
است. با وجود اين، ســتاد تنظيم بازار با كوتاهي 
در عمل به وظايف خــود بر اجراي قيمت مصوب 

20هزارو400توماني مرغ اصرار دارد.
او افزود: در چنين شــرايطي برخي از مسئوالن 
مانند رئيس كميســيون انرژي مجلس نيز براي 
سرپوش گذاشــتن بر ناتواني متوليان تامين برق 
با افزايش مصرف آن، انگشــت اتهام را به سمت 
توليدكنندگاني نشانه مي روند كه در سخت ترين 
شرايط و حتي با زياندهي به توليد مشغول هستند.

مسئوالني كه آدرس غلط مي دهند 
احمد مقدسي، رئيس هيأت مديره انجمن صنفي 
گاوداران در گفت وگو با همشهري با رد ادعاهاي 
مطرح شــده در مورد اســتخراج بيت كوين در 
گاوداري ها، صحت چنين خبري را نشانه وضعيت 
بحراني توليد كنندگان دانست و گفت: استخراج 
بيت كوين نيازمند برق با آمپر باالست و درصورت 
تامين برق مورد نياز ممكن اســت بيت كوين در 
خانه، مرغداري، كارخانه و... نيز اســتخراج شود، 
اما نكته اصلي آن است كه بايد مسئوالن محترم به 
فكر بيفتند كه چرا توليد كننده بايد به جاي تمركز 
بر توليد به سمت انجام چنين فعاليت هايي برود تا 

بتواند هزينه تمام شده توليد را جبران كند.
احمد مقدســي با تأكيد بر اينكــه تا كنون حتي 
نشــنيده ام كه در واحدهاي گاوداري، بيت كوين 
اســتخراج شــود، افزود: نياز واحدهاي گاوداري 
داراي 2هــزار راس گاو به بــرق حداكثر 8آمپر و 
ميانگين گله هاي گاو موجــود در گاوداري هاي 
كشور 150راس است. او افزود: با وجود اين كمتر 
از 100واحد گاوداري كه بايد روزانه باالي 100تن 
شير تامين كنند، داراي برق هزار آمپر هستند، اما 
همه اين واحدها فعال و در حال توليد هســتند؛ 
مگر اينكه تمام گاوها را فروخته، اما فعاليت آنها 
ادامه داشته باشد، كه چنين احتمالي نيز عقالني 
نيســت. او با بيان اينكه امســال در توليد شير و 
گوشت نه تنها كاهش نداشــته ايم، بلكه افزايش 
هم داريم، گفت: اكنون مازاد توليد شــير داريم 
و شير خشك روي دســت توليد كنندگان مانده، 
اما اجازه صادرات نمي دهنــد. همچنين با وجود 
توقف واردات گوشــت، دام زنده سبك و سنگين 
روي دست دامداران مانده و تقاضاي صدور مجوز 
صادرات دارند. مقدســي افزود: پيش بيني توليد 
گوشت قرمز تا پايان امســال باالي 950هزار تن 
بوده و به گفته مسئوالن حداكثر نياز بازار داخلي 
920هزار تن اســت. همچنين توليد روزانه شير 
11ميليون و500هزار تن اســت كه يك ميليون 
تن تبديل به فرآورده هاي لبني و صادر مي شود، 
10ميليون تن مصرف داخلي است و 500هزار تن 

نيز براي توليد شير خشك استفاده مي شود.

قيمت موز براي سومين بار در  بازار
طول ســال جاري حاشيه ساز 
ميــوه  در  اســت.  شــده 
فروشي هاي سطح شهر تهران 
قيمت هر كيلوگــرم موز به 55تا 60هــزار تومان 
رسيده، نرخنامه سازمان ميادين ميوه و تره بار شهر 
تهران قيمت هر كيلو موز را همچنان 22هزار تومان 
نشان مي دهد، اما در بيشــتر ميادين ميوه و تره بار 
به دليل قيمت بسيار باال، اصال موزي عرضه نمي شود 
و اگر باشــد هم قيمتش كمتر از 45هــزار تومان 
نيست. در شهرستان ها وضع از تهران هم بدتر است. 
رئيس ميــدان مركزي ميوه و تره بــار مازندران از 
قيمت 65تا 70هزار توماني مــوز در بازارهاي اين 
استان و افزايش 10هزار توماني قيمت اين ميوه در 
ميادين ميوه و تره بار اين استان تنها در فاصله يك 
روز خبر داده است. ميوه فروشي هاي مناطق مختلف 
تهران از كاهش چشــمگير خريد موز مي گويند و 
سيني هاي نيمه خالي در بسياري از مغازه ها با چند 
موز كه رنگشان به تيرگي مي زند حكايت از اين دارد 
كه كاهــش تقاضا انگيــزه اي براي پركــردن اين 

سيني ها باقي نگذاشته است.

داستان تكراري موز
موز، امســال را با قيمت 15تا 20هزار تومان آغاز 
كرد اما در فاصله ســه ماه به 40هزار تومان رسيد. 
افت بسيار شديد تقاضا به علت تعطيلي رستوران ها 
و ســالن هاي پذيرايي و در كنار آن تنوع ميوه هاي 
تابستاني باعث شد نخستين بحران موز طي امسال 
خيلي دنباله دار نشود و زود فروكش كند، اما آذرماه 
و به دنبال افزايش قيمت موز در ميوه فروشي ها به 
45هزار تومان، بحران دوباره آغاز شــد. مسئوالن 
صنفي مشكالت بر سر راه واردات اين ميوه را عامل 
گراني دانستند و براي نخستين بار عالوه بر داستان 
ممنوعيت ثبت سفارش واردات، قرار داشتن انحصار 
واردات موز در دست چند واردكننده خاص مطرح 
شد. مسئوالن دولتي اما در اين زمينه سكوت كردند 
و تا اين لحظه نيز كه در آستانه عيد، شاهد سومين 
بحران قيمت موز هســتيم هيچ يك از مســئوالن 
دولتي و تصميم گيران حوزه واردات و صادرات در 

اين زمينه اظهارنظري نكرده اند.

ممنوعيت واردات 
ثبت ســفارش واردات موز به دليل قرار گرفتن اين 
ميوه در گروه هفتم اولويت هاي كااليي ممنوع شده 
است. اين ممنوعيت در حالي است كه 4ميوه موز، 
نارگيل، انبه و آناناس از قانــون ممنوعيت واردات 
ميوه كه از سال 90به منظور حمايت از توليد داخلي، 
به اجرا در آمد، مستثني شــده اند و وارداتشان به 
كشور طي ســال هاي اخير آزاد بوده است. كمبود 
منابع ارزي به دليل مشــكالت ناشي از تحريم هاي 
اقتصادي سياست ها و اولويت هاي تجاري را از سال 
گذشته تغيير داد و به ويژه از ابتداي امسال به منظور 
صرفه جويي ارزي، بســياري از كاالهايي كه توليد 
داخلي نداشته اند نيز از فهرست مجاز واردات حذف 
شــده اند. »واردات موز« در ازاي »صادرات سيب« 
سازوكاري است كه با توجه به توليد بسيار كم اين 
محصول در داخل كشور مدتي است براي تامين نياز 
بازار مورد اســتفاده قرار گرفته است. راهكاري كه 
به نظر مي رسد در تامين بازار يا دست كم در كنترل 

بازار موفق نبوده است.

قيمت هاي نجومي
آمارها نشــان  مي دهــد با وجــود ممنوعيت ثبت 
سفارش موز از ارديبهشت امســال، تاكنون 308 
هزار و 970 تن موز وارد كشور شــده كه تقريبا به 
اندازه كل واردات ســال 97و 98 بوده اســت. اين 

حجم از واردات نشان مي دهد بازار به لحاظ تامين 
كاال نبايد با كمبود مواجه باشــد و طبق مشاهدات 
صورت گرفته مشكل اصلي نه كمبود، بلكه قيمت 
آن است. براســاس آمارهاي گمرك ايران، هركيلو 
موز با هزينه اي كمتر از 70 سنت وارد ايران مي شود. 
با درنظر گرفتن نرخ كنوني دالر در بازار كه حدود 
23 هزار تومان است، هر كيلو موز وارداتي نزديك به 
16 هزار تومان براي واردكننده تمام مي شود كه با 
محاسبه سود 20تا 30درصدي عوامل توزيع، قيمت 
براي مصرف كننده نهايي نبايــد از 30هزار تومان 
باالتر باشــد. اين درحالي اســت كه قيمت موز در 
ميدان مركزي ميوه و تره بار در حدود 1.5برابر اين 

قيمت است و در مغازه ها نزديك به 3 برابر.

قيمت موز از 60هزار تومان هم بيشتر مي شود
رئيس اتحاديه بارفروشــان ميدان مركزي ميوه و 
تره بار تهران در گفت وگو با همشــهري از قيمت 
45هزار توماني موز در ميــدان مركزي مي گويد و 
هشدار مي دهد كه اگر ثبت ســفارش واردات آزاد 
نشود، قيمت از 60هزار تومان هم فراتر خواهد رفت. 
مصطفي دارايي نژاد با اشاره به صادر نشدن مجوز 
ثبت ســفارش واردات موز از سوي وزارت صنعت، 
معدن و تجارت مي گويد: در جلســاتي كه يك ماه 
پيش براي حل مشــكل واردات موز برگزار شــد 
مسئوالن براي رفع ممنوعيت ثبت سفارش واردات 
قول همكاري دادند، اما هيــچ كاري در اين زمينه 
انجام نشد و به همين دليل نه تنها محموله 3هزارتني 
موز كه يك ماه پيش در حال ورود به بنادر كشــور 
بود سر از تركيه درآورد، بلكه هم اكنون بين  75تا 
100كانتينر موز نيز به دليل نداشتن مجوز واردات 

پشت مرز بازرگان معطل و سرگردان مانده اند.

انحصار واردات را برداريد
تفاوت قيمت واردات تا قيمت مصرف كننده نشان 
مي دهد يك جاي زنجيره توزيع دچار اشكال است. 
هم اكنون قيمت موز مرغوب اكوادور و فيليپين در 
ميدان مركزي تره بار تهران 45هزار تومان و قيمت 
موز هندي بين 38تا 40هزار تومان است. ميانگين 
قيمت 42.5هزار توماني موز در ميدان مركزي در 
حالي است كه واردات هركيلو موز براي واردكننده 
در حدود 16هــزار تومان هزينه دربر داشــته و با 
محاسبه تمام هزينه هاي فراوري، انبارداري، حمل 
و كارگر از 25هزار تومان براي هركيلوگرم بيشــتر 
نمي شود. در چنين شــرايطي قيمت هر كيلو موز 
در ميدان مركــزي نبايد از 30هــزار تومان فراتر 
برود. پس اين اختالف 15هزار توماني از كجا ناشي 

مي شود؟ 
رئيس اتحاديه بارفروشــان ميــدان مركزي ميوه 
و تره بــار تهــران انحصــار در واردات را عامل اين 
اختالف قيمت مي داند و با اشاره به اينكه 3 ماه قبل 
افزايش قيمت موز را پيش بيني كرديم و درباره آن 
به مسئوالن هشــدار داديم، مي گويد: دولت بايد يا 
واردات موز را براي همه ممنوع و يا مجوز واردات را 
براي همه صادر كند چراكه نتيجه واردات انحصاري 
براي 4يا 5نفر چيزي جز شــرايط موجود نخواهد 
بود. به گفته دارايي نژاد، هم اكنون تعداد معدودي 
مجوز واردات دارند كه اين واردكنندگان انحصاري، 
امتياز ثبت ســفارش خود را مي فروشند و همين 
عامل، قيمت موز را تا اين حد افزايش داده اســت. 
او همچنين ســازوكار واردات موز به جاي صادرات 
ســيب را نيز ناكارآمد مي داند و مي افزايد: ما 70تا 
80قلم ميوه و سبزيجات داريم كه در ازاي صادرات 
مازاد آنها مي توانيم موز وارد كشور كنيم، اما تمركز 
روي ســيب، باعث شــده قيمت اين محصول نيز 
افزايش داشته باشــد. به گفته اين مسئول صنفي، 
اگر ثبت ســفارش براي عموم آزاد شود قيمت موز 
به 20هزار تومان مي رسد، اما اگر واردات با همين 
روال كنوني ادامه يابد قيمت اين محصول در بازار از 

قيمت كنوني نيز بيشتر خواهد شد.

توليد كنندگان دام و طيور در گفت وگو با همشهري اتهام استخراج رمز ارزها را رد كرده اند
رئيس اتحاديه بارفروشان ميدان مركزي تهران: موز از اين هم گران تر مي شود

 فروش امتياز ثبت سفارشرفع اتهام از مرغداري ها و گاوداري ها
موز را گران كرد

فصل داغ شيشه پاك كن ها
كم كم به روزهاي پايان سال نزديك مي شويم و  سوپرماركت
هرچه پيش تر مي رويم بوي عيد و سال نو بيشتر 
به مشام مي رسد، اما در خانه هاي ايراني هرسال 
قبل از بوي عيد اين بوي خانه تكاني است كه به 
مشام مي رسد. بازار شــوينده ها از حاال به بعد داغ مي شود و يكي از 
مهم تريــن و پرفروش تريــن شــوينده ها در ايــن وقــت ســال، 

شيشه پاك كن ها هستند. 
پاك كردن شيشه ها و آينه هاي خانه هميشه يكي از پردردسر ترين 
مراحل تميزكاري خانه ها بوده و در نبود شيشه پاك كن، استفاده از آب 
و كف و اسفنج مخصوصا در آپارتمان ها، آن را به پروسه اي خسته كننده 
و خطرناك تبديل مي كند. اما خوشبختانه شيشه پاك كن ها حاال با 
رايحه ها و رنگ هاي مختلف و مزيت هايي مثل ضد حساسيت بودن 
و ضدبخار بودن در ســوپرماركت ها در دسترس هســتند و يكي از 
دشوارترين كارهاي خانه تكاني را به كاري كم دردسر و نسبتا راحت 
تبديل كرده اند. البته مزيت ضدبخار بودن مايع شيشه شوي بيشتر 
براي شيشه اتومبيل كاربرد دارد و مورد توجه است و براي شيشه ها 
و آينه هاي خانه به نظر مي رسد شيشه پاك كن هاي معمولي كفايت 
مي كنند. در سوپرماركت ها دركنار نام هاي قديمي مثل بوژنه و گلرنگ 
نام هاي جديدتري از قبيل راپيدو، اكو، هوم كر، اكتيو، فديشه، مهرتاش 
و كلين هم ديده مي شــود كه البته معروف ترها مثل اكتيو و آنهايي 
كه تبليغات گستره تري دارند مثل هوم كر، سهمشان هم از بازار اين 
محصول بيشتر است. در ميان برندهاي مختلف قيمت شيشه پاك كن 
كلين كه برندي وارداتي و محصول كشور تركيه است، با اختالف زيادي 
از سايرين باالتر اســت و يك بطري 500ميلي ليتري آن قيمتي 3تا 

4برابر بيشتر از برندهاي ايراني دارد.

قيمت فروش برخي از انواع شيشه پاكن ها در سوپرماركت هاي تهران
قيمت- تومانمشخصاتبرند

50025.500ميلي ليتري- دوبلراپيدو
21.500آبي - يك ليترياكو

21.900گياهي- 800ميلي ليتريمهرتاش
13.000سبز- 500ميلي ليتريهوم كر

5018.900ميلي ليترياكو
18.500صورتي- ضدبخار- 500ميلي ليترياكتيو
29.300ژل شيشه پاك كن- 500ميلي ليتريايدرا

25.000در رنگ هاي زرد، صورتي، سبز، آبي و بنفش- 1.2ليتريفديشه
13.500سري خانه رويايي- قرمز- 500ميلي ليتريگلرنگ
14.500ضدبخار- 500ميلي ليتريرافونه
51.000با رايحه ليمو- 500ميلي ليتريكلين

 افزايش قيمت بعضي از محصوالت
در ميادين ميوه و تره بار

همزمان با رشــد قيمــت برخــي از ميوه ها و  تره  بار
محصوالت فرنگي در ميدان مركزي و مغازه ها 
قيمت اين محصوالت در ميادين نيز طي هفته 

گذشته اندكي افزايش يافت. 
به گزارش همشهري و براساس نرخنامه سازمان ميادين ميوه و تره بار 
شهرداري تهران، طي هفته گذشته از ميان محصوالت پرمصرف قيمت 
سيب قرمز، پرتقال تامسون شــمال و جنوب، بادمجان، كدو مسما و 
حلوايي و همچنين قيمت سبزي هاي برگي نسبت به نرخ هفته گذشته 
افزايش داشته است. در ميان صيفي جات بيشترين افزايش قيمت با 
1.400تومان مربوط به بادمجان و در ميان ميوه ها بيشترين رشد با 
1.000تومان مربوط به پرتقال تامسون جنوب بوده است. البته قيمت 
برخي محصوالت هم با كاهش مواجه بوده و به طور مثال گالبي نسبت 
به هفته گذشته 1.900تومان ارزان تر شده است. با اين حال مقايسه 
قيمت ها نشان مي دهد درمجموع ميوه و محصوالت فرنگي در ميادين 

ميوه و تره بار 35درصد ارزان تر از مغازه هاست.

مقايسه قيمت انواع ميوه در ميادين ميوه و تره بار با مغازه ها )تومان(
درصد اختالفقيمت در مغازه ها قيمت در ميادين نام محصول
8.90015.00041.5سيب قرمز
10.50017.00038سيب زرد

11.30017.50035.5پرتقال تامسون شمال
14.50022.50034پرتقال تامسون جنوب

12.80019.50035.5نارنگي شمال
12.00018.50035نارنگي جنوب

14.70022.00033انار
17.00027.00037گالبي
13.50023.50042.5انگور
13.20020.00034كيوي

128.400203.50037جمع 10قلم ميوه

مقايسه قيمت انواع محصوالت فرنگي در ميادين ميوه و تره بار با مغازه ها )تومان(
درصد اختالفقيمت در مغازه هاقيمت در مياديننام محصول
9.10013.50032.5خيار رسمي
10.30015.50033.5خيار رويال

6.5008.50023.5گوجه فرنگي بوته اي
8.90011.50022.5گوجه فرنگي گلخانه اي

7.20011.50037.5بادمجان
8.00011.50030.5كدو مسمايي
7.50011.00032كدو حلوايي
4.5006.00025سيب زميني

4.4006.50032پياز زرد
7.00011.00036.5سبزي هاي برگي

1073.400106.50031قلم سبزي و صيفي

فرخنده رفائي
خبرنگار

استخراج رمزارزها اين روزها جنجال آفرين شــده اما وزارت نيرو مي گويد مزارع غيرمجاز استخراج 
رمزارزها را تعطيل كرده و جلوي فعاليت واحدهاي مجاز را تا اطالع ثانوي گرفته است.

احمد مقدســي، رئيــس هيأت 
مديره انجمن صنفــي گاوداران: 
كمتر از 100واحــد گاوداري با 
توليــد روزانه 100تن شــير در 
كشور وجود دارد كه داراي مصرف 
برق هــزار آمپر اســت و باتوجه 
به نظارت هاي موجــود و عرضه 
روزانــه محصــوالت توليدي در 
اين واحدها، امــكان توقف توليد 
براي استخراج بيت كوين در اين 

واحدها وجود ندارد
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امير قلعه نويي همچنان در نشســت هاي خبري غايب اســت 
و انتظار خبرنگاران براي مصاحبه با او به جايي نمي رســد. در 
شرايطي كه اين هفته طلسم شكست و گل گهر با پيروزي خفيف 
برابر سايپا سروساماني به نتايجش داد، باز اميرخان افتخار ندادند 
نشست خبري را مزين بفرمايند. خب البته قلعه نويي انتخاب هاي 
بهتري براي حرف زدن دارد؛ مثال آن برنامه تلويزيوني كه باكس 
برنامه 90 را غصب كرده و ژنرال مي تواند نيم ساعت در آن عليه 
همه داوران كشــور نطق آتشــين انجام بدهد. مجري هم كه 
نداريم، يعني داريم، اما برخالف مجري قبلي كه در مدار نبود، 
اين يكي كامال در مدار است و فرمايشات گهربار ميهمان را تأييد 
مي كند. يادش به خير؛ روزگاري دوشنبه شب ها زمان مالقات با 

برنده ها بود و حاال به اشغال بازنده ها در آمده!

نه؛اينجاكهنميآيند!

مجيد جاللي را آورده اند نساجي را نجات بدهد، اما فعال 2 بازي 
اولش را باخته. بازي دوم را در شرايطي واگذار كرد كه ذوب آهن 
45دقيقه 10نفره بازي كرد. اين نخستين برد ذوب بود و رحمان 
رضايي صدقه سر آقا مجيد در تيم اصفهاني ماندگار شد. جاللي 
هم كه نمي دانيم چرا سال هاست در هيچ تيمي نتيجه نمي گيرد 
و چرا تيم بعدي را به او مي دهند، در نشســت خبري گفته: »از 
همين فردا نســاجي را ترميم مي كنيم.« خب اخوي تا امروز 
داشتي چه كار مي كردي؟ نكند فكر كردي براي »تفريح« آمدي 
كه ترميم را شروع نكردي؟ بعد هم خاطره خوب همه تيم هايي 
كه در اين سال ها ترميم كردي در حافظه جمعي فوتبال دوستان 
باقي است. نساجي را همينطوري ول كني شانس بيشتري براي 

موفقيت دارد!

پستاامروزداشتيچهكارميكردي؟

حميد مطهري، مربي پرســپوليس كه اوج فني حرف زدنش 
تأكيد بر عبور از فشــردگي هر 16تيم ليگ برتري اســت، در 
نشست خبري پيش از بازي با ماشين سازي به نكته اي اشاره كرد 
كه حيف مان آمد بي تفاوت از كنارش عبور كنيم. استاد در پاسخ 
به اين سؤال كه چرا كادر فني پرسپوليس مدام در حال فرافكني 
و بهانه جويي است فرمودند: »اين مسئله اصال در مرام ما نيست و 
هميشه پاسخگوي عملكردمان هستيم.« يعني بعد از حرف هاي 
حميدخان مرام كش شديم رفت پي كارش. بهانه گيري اصال در 
قاموس اينها نيســت. حاال گاهي به رسول پناه و زمين چمن و 
داوري و برنامه ليگ و اليو رامين رضاييان و خبر بخشــودگي 
آل كثير و مصاحبه مربيان حريف و... اشاره كرده اند. شما اسم 

اينها را مي گذاري بهانه گيري؟ اصاًل و ابدا.

درمرامشماكهاصاًلنيست

نكته بازي

 بوديمير؛كليد پرسپوليسي شدن ترابي 
باشگاه پرسپوليس كه در اين سال ها پرونده هاي مختلفي در كميته انضباطي فيفا 
داشــته، حاال فقط يك روز فرصت دارد تا با پرداخت بدهی ماريو بوديمير، مانع از 
اعمال محروميت نقل و انتقاالتی شود. اين در حالي است كه سرخپوشان در همين 
روزها در صدد انجام يك خريد بزرگ هستند و مي خواهند مهدي ترابي را به ليست 

در گفت و گو تيم شان اضافه كنند. ديروز امير ساعد وكيل باشگاه پرسپوليس 
با تسنيم اعالم كرد برخالف شــايعات منتشر شده پنجره 

نقل وانتقاالتی باشگاه پرسپوليس به دليل پرداخت نکردن 
مطالبات بوديمير به صورت اتوماتيك بسته نخواهد شد 
و كميته انضباطی فيفا پس از پايان مهلت سرخپوشــان 
)12 بهمن ماه( در اين باره تصميم گيری خواهد كرد. او در 
واكنش به اينکه گفته می شود احتماالً فيفا دوباره حدود 

30روز به باشگاه پرســپوليس زمان خواهد داد، گفت: 
»همانطور كه گفتم در ايــن زمينه بايد منتظر تصميم 
فيفا بمانيم.«در همين روزها باشــگاه سپاهان هم به 
شــکل جدي خواهان جذب ترابي است ولي ترابي به 
سپاهان پيغام داده كه مي خواهد براي پرسپوليس بازي 
كند. روز گذشته با يکي از مربيان پرسپوليس در خصوص 

پرداخت طلب بوديمير صحبت كرديم. او به خبرنگار 
همشهري خبر داد كه باشگاه در تالش است تا طلب 
بوديمير را به حساب اين بازيکن واريز كند. حتي 
يکي از اعضاي هيات مديــره هم به گل محمدي و 
همکارانش قول داده كه طلــب بوديمير پرداخت 

خواهد شــد. قطعا پرداخت اين بدهي بهترين خبر 
ممکن براي پرسپوليسي ها خواهد بود.

 دياباته برگشت
 اما شايد برود

شيخ دياباته روز گذشــته به تمرينات اســتقالل بازگشت، 
مهاجمي كه باشــگاه مي گويد به دليل مصدوميت بازي با نفت 
مسجدسليمان را از دســت داده اما برخي از رسانه ها مدعي 
هســتند او به دليل عدم دريافت مطالباتش قهر كرده و حاضر 
نشده به جنوب سفر كند. البته اين مهاجم روز گذشته زير نظر 
كادر پزشــکي تمرين كرد تا به نوعي شايعه قهرش را تکذيب 
كرده باشد. با اين وجود گفته مي شود دياباته هنوز بابت پرداخت 
نشدن دستمزدش ناراحت است و اين موضوع را با مديران باشگاه 
در ميان گذاشته است. البته اين طور كه خبرگزاري تسنيم مدعي 
شده اين بار باشگاه استقالل در اين قضيه چندان مقصر نيست 
و خود دياباته بايد مشکلش را حل كند. براساس آنچه از باشگاه 
استقالل خبر رسيده، مسئوالن اين باشگاه در چند نوبت قصد 
واريز پول براي دياباته را داشــته اند اما حساب اين بازيکن در 
امارات به مشکل خورده و امکان واريز به آن وجود نداشته است. 
ظاهرا دياباته بايد شخصا به امارات برود و اين مشکل را حل كند 
اما او تصميم گرفته در مرحله اول وكيلش را به امارات بفرستد تا 
فرصت حضور در تمرينات را از دست ندهد. اگر مشکل حساب 
دياباته به دست وكيلش حل نشود، او بايد خودش به امارات برود 
و اين بدترين خبر براي استقاللي ها خواهد بود. دياباته در صورت 
اضافه شدن به تمرينات گروهي استقالل در روزهاي آينده اين 

شانس را خواهد داشت كه جمعه مقابل نساجي به ميدان برود.

انتقام كالسيك
 بارسلونا امشب فرصت دارد انتقام 3 شكست اخيرش

 از بيلبائو را در كالسيكو بگيرد
در فاصله دو هفته اي مانده به مرحله حذفي ليگ قهرمانان اروپا فعال 
تيم ها هفته اي يك بازي دارند مگر آنکه در جام حذفي هم به ميدان 
بروند. شنبه و يکشنبه اين هفته ليگ بود و سه شنبه و چهارشنبه 

جام حذفي ايتاليا و اسپانيا در پيش است.

  اسپانيا
بارســلونا كه در ادامه جام حذفي به قرعه گرانادا خورده، ساعت 23:30 
امشب فرصت دارد تا انتقام كام بك خوردني ديگر در فينال سوپرجام را 
در يك »كالسيكو« ي ديگر از اتلتيك بيلبائو بگيرد؛ داربي بين كاتالونيا 
و باسك جدايي طلب. آن كام بك وارونه به قيمت از دست رفتن نخستين 
جام پس از 2 سال تمام شد، اما انتقام از آن باخت 3 بر 2مي تواند بارسا را 
در كورس نگه دارد؛ هر چند اتلتيكو مادريد بيش از اندازه از ديگر مدعيان 
فاصله گرفته و به نظر مي رسد كم كردن اين فاصله از عهده رئال و بارسا 
خارج باشد. بارسلونا فصل قبل هم 2 بار به بيلبائو باخت. اتلتيك اين هفته 
ختافه را 5 بر يك در هم كوبيد اما سال2021 براي بارسايي ها هم خوب 
آغاز شده و آنها از ۷بازي تنها يك تساوي و يك باخت داشته اند و بقيه را 
برده اند. مسي هم به روزهاي زياد گلزني اش برگشته و 5گل زده؛ به عالوه 
اينكه در كاتالونيا همه در حال تمجيد از دي يونگ هســتند و معتقدند 
ورژن جديد او از دي يونگ آژاكس هم بهتر است. كوتينيو، فاتي، پيكه و 
احتماال روبرتو همچنان غايب و مصدوم اند؛ بوسكتس هم محروم است. 
در 230رويارويي گذشــته 115برد از آن بارسلونا شده و اتلتيك ۷۷بار 
برده. بيلبائو يكي از حريفان محبوب مسي است و اين بازيكن 26بار به اين 

حريف گل زده است.
   انگليس

بازي حساس هفته را ديشب آرسنال و يونايتد برگزار كردند اما امروز هم 
4 مدعي قهرماني بازي دارند. چلسي كه بعد از بركناري فرانك لمپارد و 
آمدن توخل به تيمي ديگر تبديل شده و مقابل ولوز ۷9درصد مالكيت و 
نزديك به 900پاس داشت، مقابل برنلي براي كسب نخستين برد در دوران 
پسافرانكي به ميدان مي رود. اين بازي ســاعت 15:30 برگزار مي شود. 
لستر- ليدز جدال 2 تن از بهترين مربيان حال حاضر جهان يعني برندن 
راجرز و بيلسا است. لستر روي كاغذ هنوز مدعي قهرماني است. ليورپول 
هم پس از شكستن طلسم گل نزني و برد 3 بر يك مقابل تاتنهام مورينيو 
به مصاف وستهام مي رود كه از قضا يكي ديگر از بهترين مربيان اين فصل 
را روي نيمكت خود مي بيند. وستهام با ديويد مويس جزو تيم هاي باالي 
جدول است. آنها به تازگي لينگارد را قرضي از منچستر گرفته اند. برايتون 
هم با يا بدون جهانبخش از تاتنهام ميزباني مي كند كه اين بازي را مي توانيد 

ساعت 22:45 ببينيد.
  ايتاليا

آتاالنتا و التزيو همين هفته گذشته در يك چهارم جام حذفي به مصاف 
هم رفتند و آن بازي فوق العاده را تيم آتاالنتا 3 بر 2برد. حاال در ليگ هم 
ساعت1۷:30 با هم بازي مي كنند. هر دو تيم پديده هاي ليگ فصل قبل 
بودند و آتاالنتا همچنان در حال درخشــش و از پاي در آوردن حريفان 
است. اين حتما بهترين بازي هفته فوتبال ايتاليا خواهد بود. ساعت20:30 
هم ناپولي با پارما مي تواند بازي قشنگي باشد. سري آ اين هفته زير سايه 
محروميت يك جلسه اي زالتان و لوكاكو در جام حذفي پس از آن دعواي 
وحشيانه بود. معلوم نيست چرا فوتبالي ها مثل گذشته درست و حسابي 

محروم و جريمه نمي شوند. 

جهان

بهروز رسايلي| محمود فكري قشنگ به يكي از آن 
مربيان فوتبال ايران تبديل شده كه حاضر نيستند 
مسئوليت افت و خيزهاي تيم شــان را قبول كنند. 
سرمربي استقالل از اين نظر همپا و دوشادوش يحيي 
گل محمدي همتاي پرسپوليسي اش در حركت است. 
از نظر اينها همه، از زمين و زمان تا داوري و رسانه ها 
مي توانند مقصر باشــند جز خودشــان. با احتساب 
توقف برابر نفت مسجدســليمان، استقالل تا اينجا 
در ليگ بيســتم 13بازي كرده، 6بار برنده بوده كه 
طبيعتا فكري از همه  چيز ابراز رضايت كرده و ۷ بار 
هم ناموفق بوده كه خالصه نشست هاي خبري بعد 
از هر ۷ بازي را براي تان جمع كرده ايم. محمود فكري 
طوري خودستايي مي كند كه آدم ياد شعار »ما خيلي 
باحاليم« در برنامه خندوانه مي افتد. اين شما و اين نفر 

اول بهترين كادر فني ايران!
 30آبان، بعد از شکست برابر فوالد: »به عنوان 
نفر اول كادرفني تيم از هواداران بابت اين شكســت 
عذرخواهي مي كنم و اين باخت را به گردن مي گيرم.« 
چنان كه مي بينيد مصاحبه رســمي فكري بعد از 
بازي كامال حرفه اي و حساب شده بود، اما در حاشيه 
اين مسابقه ويدئويي از توهين او به كادرفني حريف 
منتشر شد كه نشــان مي داد سرمربي استقالل باور 

قلبي ديگري دارد.
  11آذر بعد از توقف برابــر پيکان: فكري در 
اين بازي محروم بود و صمد مرفاوي، دســتيار او در 
نشست خبري گفت: »زمين مسابقه براي هر دو تيم 
بد بود. بازيكنان نتوانستند استارت هاي الزم را بزنند. 
توپ خيلي خوب حركت نمي كرد و بازيكنان راحت 
نبودند.« محمود فكري هم چند روز بعد در نشست 
خبري پيش از بازي با نفت آبــادان گفت: »اينكه به 
استقالل هجمه وارد مي شود، يعني اين تيم دارد راه 
خودش را درست مي رود. بعضي ها ماموريت دارند از 

نيمكت استقالل فيلم بگيرند!«
 17آذر، بعد از توقف برابر نفت آبادان:» از سد 
حريف گذشتيم، اما از سد اشتباهات داوري نتوانستيم 
بگذريم. داور وســط با ما لجبازي مي كرد. متأسفانه 

يك جورهايي شمشير را از رو براي ما بسته اند. معلوم 
است همه  چيز از كجا آب مي خورد. همه جوره تالش 
مي كنند استقالل نتيجه نگيرد ولي ما تالش مي كنيم 

تا با خيلي ها بجنگيم.«
 28آذر، بعد از توقف برابر ذوب آهن:» متأسفانه 
يك ســري كارشناســان داوري با تيم هاي مختلف 
قرارداد دارند و به اصطالح مشاورشان هستند. اينها 
نظرات اشــتباه مي دهند. من از آقاي وزير خواهش 
مي كنم به اين داســتان ورود كنند. متأسفانه با ما 
لجبازي مي كنند. نمي توانيم چيزي هم نگوييم. االن 

چند بازي است كه براي ما پنالتي نمي گيرند.«
22دي بعد از توقف برابر پرسپوليس: »داور استرس 
داشت و سوت هايي كه در نيمه اول مي زد، بيشتر به 
سود پرسپوليس بود. اگر پنالتي ما گرفته مي شد، روند 
بازي تغيير مي كرد. از نظر فني هم بعد از بازي همه 
كارشناس مي شــوند و نظر مي دهند. بهتر است در 

كارهاي ديگران دخالت نكنيم.«
 4بهمن بعد از شکســت برابر سايپا: »من 
احســاس مي كنم خيلي ها از صدرنشيني استقالل 
ناراحت هستند. اتفاقاتي كه در فوتبال مان رخ مي دهد 
مشخص است. دوست ندارند ما صدرنشين باشيم و با 
آرامش كار كنيم. دوستان همه تالش خود را مي كنند 
تا استقالل را پايين بكشند اما ما همه تالش خود را 
مي كنيم تا فضايي كه عليه ماست را با نتيجه گرفتن، 

جواب دهيم.«
 10بهمــن بعــد از توقــف برابــر نفت 
مسجدســليمان: »اين خيلي خوب است كه از 
ما ايراد مي گيرند و نشــان دهنده اين است كه تيم 
ما خوب كار مي كند و حركتش رو به جلو اســت. ما 
بهترين كادر فني ايران را داريم. هركس در خيابان 
حرفي مي زند، شما از من مي پرسيد؟ ما وقتي مي بريم 
و مي خواهيم صحبت كنيم، سؤالي از ما نمي شود و اين 
نشان مي دهد كه اين مسائل برنامه ريزي شده است. 
ما مشكالت زيادي داريم، ولي همه فكر مي كنند كه 
استقالل هميشه بايد برنده بيرون بيايد. مشكالتي كه 

ما داريم حتي نفت مسجد سليمان هم ندارد.«

ما خيلي با حاليم؛خيلي!
 مو به مو با 7فرافکني محمود فکري بعد از ناكامي هاي اين فصل استقالل

   پنجره زمستاني 
را به روي خودش بست
  مورد عجيب حسين حسيني، در آستانه نقل وانتقاالت 

بزرگ ترين سورپرايز محمود فكري براي تركيب استقالل در بازي با نفت مسجدسليمان بيرون 
نشاندن رشيد مظاهري و استفاده از حسين حسيني در ارنج اصلي بود. اين تصميم در شرايطي 
اتخاذ شد كه گويا رشيد مشكل خاصي نداشت و هر آنچه در ذهن فكري گذشته، تنها جنبه 
فني، رواني يا انضباطي داشته است. سرمربي استقالل در پايان مسابقه در اين مورد توضيح 
خاصي ارائه نداد، اما مهم اينجاست كه نمايش حسيني در بازگشت به دروازه اسفبار بود. او يك 
ارسال بسيار ساده را درون دروازه تيم خودي جا داد تا در ادامه حداكثر تقالي هم تيمي هايش 
صرفا به بازگشت يك امتياز از 3امتياز بازي منجر شــود. اينكه رشيد چرا بيرون بود روشن 
نيست، اما از حاال به بعد معلوم است كه حسيني حتي در مواقع ضروري هم اعتمادبه نفس كافي 
براي حضور در دروازه را نخواهد داشت. به عالوه، اين مدت زمزمه هاي زيادي در مورد جدايي 
حسيني از استقالل و حضورش در يك تيم ديگر به گوش مي رسيد، اما اشتباه عجيب او باعث 
شد پنجره نقل وانتقاالتي زمستان براي اين بازيكن تنگ شود. حسيني پيش از شروع فصل هم 
مشتري پر و پا قرص نداشت. در مقابل نام او از تراكتور ياد مي شد كه محمدرضا زنوزي، مالك 
باشگاه رسما اين موضوع را تكذيب كرد. حاال بعد از اين نمايش بد، حتماً اگر مشتري ديگري 
در كار بود، او هم دچار ترديد خواهد شد. در حقيقت تصميم عجيب فكري در اين مورد نه به 

نفع تيم تمام شد و نه به سود حسيني.

  اين ليگ
  قهرمان ندارد
  در هفته اي كه همه مدعيان متوقف 
شدند، پرسپوليس با گل نوراللهي 
 پيروز شد و با كسب 3امتياز
  به مرحوم ميناوند اداي احترام كرد

از هفته سيزدهم ليگ برتر ايران ديروز 5بازي در شهرهاي 
مختلف برگزار شــد و 8گل از خط دروازه ها گذشت. در 
هفته اي كه نفت مسجدسليمان با نتيجه تساوي استقالل را 
متوقف كرده بود، دو تيم ديگر خوزستان يعني فوالد و نفت 
آبادان هم مقابل رقباي خود به تساوي رسيدند. نفت آبادان 
ميهمان مس رفسنجان بود و فوالد از پيكان ميزباني مي كرد 
كه هر دو بازي بدون گل به پايان رسيد. قبل از بازي فوالد و 
پيكان اتفاقات عجيبي در فوالد آره نا رخ داد. مسئوالن پيكان 
به محض ورود به زمين متوجه شدند زمين چمن ورزشگاه 
بزرگ تر از هميشه است و بعد از اعتراض آنها مشخص شد 
تيم ميزبان با تغيير دادن محل خطوط، عرض زمين را زياد 
كرده و اطراف زمين را هم حسابي خيس كرده است! با توجه 
به اينكه پيكان از يك اوت انداز قهار به نام نادر محمدي بهره 
مي برد، اين كار احتماال براي محدود كردن اين نقطه قوت 
تيم پيكان انجام شــده بود. بعد از اعتراض پيكاني ها تيم 
ميزبان مجبور شد زمين را به همان شكل سابقش برگرداند 

و بازي دو تيم بدون گل به پايان رسيد.
  شکست مدعيان در خانه

اما در 3بازي ديگر اين هفته، مدعيان قهرماني نتايج جالبي 
گرفتند. تيم تراكتور بعد از برد روحيه بخش هفته گذشته 
مقابل گل گهر، اين بار ميزبان آلومينيوم بود و مي توانست با 
برتري مقابل اين تيم جايگاه خوبي در ميان صدرنشين ها به 
دست بياورد. اما آلومينيوم بعد از بردن پرسپوليس در كمال 
شــگفتي تراكتور را هم يك بر صفر برد تا رسول خطيبي 
تراكتور را از رسيدن به يك امتيازي صدرنشين محروم كند. 
به موازات اين اتفاق، در اصفهان هم شگفتي ديگري رخ داد 
و سپاهان كه مي توانســت با استفاده از توقف استقالل به 

تنهايي صدرنشين شود در كمال ناباوري با 3گل مغلوب 
ميهمانش شهرخودرو شد. تيم نويدكيا ابتدا با پنالتي سجاد 
شهباززاده از حريفش پيش افتاد و خودش را صدرنشين 
جدول ديد. اما در ادامه شهرخودرو هم از روي ضربه پنالتي 
به گل رسيد و در 20دقيقه پاياني شهرخودرو با 2گل احمد 
الجبوري بازي را از ميزبانش برد. در دقايق پاياني اين بازي 
درگيري هاي زيادي رخ داد كه اخراج گولسياني كاپيتان 

سپاهان را به دنبال داشت.
  پرسپوليس هوادارانش را كشت

در ادامه شگفتي هاي هفته سيزدهم و توقف مدعيان مقابل 
تيم هاي پايين جدول، ماشين سازي قعرنشين هم تا دقيقه 
آخر پرســپوليس را متوقف كرده و يك امتياز از اين تيم 
گرفته بود. اما پرسپوليسي ها خوش شــانس بودند كه با 
گل احمد نوراللهي در وقت هاي تلف شده به 3امتياز اين 
بازي رسيدند. پرسپوليســي ها در سوگ مهرداد ميناوند 
سياهپوش به ميدان آمدند و در دقيقه25 از حريف پيش 
افتادند. اما روند بازي دقيقا مانند بازي با ذوب آهن پيش 
رفت و اين بار هم حريف قعرنشين توانست در نيمه مربيان 
بر تيم يحيي مسلط شود. اين تسلط در نهايت باعث اعالم 
يك پنالتي به سود ماشين سازي و ثبت گل تساوي اين تيم 
در دقيقه83 شد. بعد از اين گل پرسپوليسي ها دوباره به 
خودشان آمدند و با چند حمله متوالي روي دروازه ميهمان 
باالخره با استپ سينه و ضربه روپاي نوراللهي در دقيقه93 
به پيروزي رسيدند. پرسپوليس با خوش اقبالي از چنگ تيم 
شانزدهم جدول گريخت اما روند بازي نشان داد اين تيم هم 
مثل سپاهان و استقالل الاقل در حال حاضر صالبت يك 

قهرمان را ندارد.
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   زمان مذاكره دوجانبه فرارسيده
 حميد ابوطالبي مشاور پيشــين رئيس جمهوري در 
حساب شخصي اش در توييتر در رشته توييتي نوشت: 
زمان تغييرات اساســي و حركت از 1+5 به دوجانبه 
فرارسيده است؛ اين مي تواند به مذاكره دوجانبه، گام 
برداشتن مرحله اي 2كشــور، و حل جامع  و دوجانبه 
مشكالت تبديل شود. برجام حاصل شرايطي اضطراري 
بود، و نه تنها ايران بلكه آمريكا هم آمادگي رســيدن 
به توافقي قطعي و جامع و تصويــب آن در كنگره را 
نداشــت، لذا طرفين به برنامه جامع اقدام مشترك 
رسيدند؛ برنامه اي وابسته به شرايط داخلي 2كشور، و 
حاصل تمايل ايران و آمريكا در برابر  كارشكني برخي 

كشورهاي 1+5 در مذاكره!

رئيس جمهور در جلسه ديروز  ستاد 
ملي مقابله با كرونا بــا بيان اينكه دولت

10روز ديگر به ســالگرد ويروس 
كرونا مي رسيم گفت: كرونا يك بيماري عادي نبود، 
واقعاً مشــكالت بســيار بزرگي را در همه جهان 
به وجود آورد منتها دنيا همه با هم بودند. اما ما تنها 
بوديم و كسي به ما كمك و ياري نكرد. همين االن 
هم كه مي خواهيم واكســن تهيــه كنيم با چه 
سختي ها و مشكالتي و عبور از پيچ هاي مختلف 
اســت. براســاس گزارش پايگاه اطالع رســاني 
رياست جمهوري، حســن روحاني با بيان اينكه 
بانك، پــول و معامالت دنيا آزاد اســت ولي ما با 
مشكالت ويژه اي مواجه هستيم، تصريح كرد: اگر 
مي خواهيم با ساير كشورها مقايسه كنيم، واقعاً 
كشور ما حتي با كشورهاي پيشــرفته در اروپا و 
آمريكا قابل مقايسه اســت. در كسب وكارها يك 
تصميم بسيار درستي از همان روزهاي اوليه اتخاذ 
كرديم كه همه كارخانجات و توليدگرهاي بزرگ با 
رعايت پروتكل ها به فعاليت شان ادامه دهند، حتي 
در دنيا عده اي مخالــف بودند ولي ما اين تصميم 
قاطع، صحيح و درســت را گرفتيم. كارخانجات 
عظيمي داشتيم كه چندين هزار كارگر داشت و 
اصاًل كسي مبتال نشد و اگر هم مبتال شد، عددش 
بسيار اندك بود و اصاًل مرگ وميري در توليدات و 

كارخانجات بزرگ نداشتيم.

بگذاريم عيد مناسبي باشد
روحاني درباره شيوع احتمالي موج چهارم بيماري 
كرونا در كشــور نيز يادآور شد: همه اصرار ما اين 
است كه در اين 2  ماه كاري كنيم تا موج چهارمي 
صورت نگيرد. يكي از داليلش اين است كه بلكه 
كسب وكار مردم مخصوصاً آنهايي كه در خدمات 
و گردشگري هستند در ايام عيد شرايط مناسبي 
داشته باشند و بتوانند ضررهاي پارسال را جبران 
كنند. ولي اگر در اين 2 ماه مراعات نشود و خداي 
ناكرده وارد موج چهارم شويم اينها از دست مي رود 
و ناچاريم بــاز هم محدوديت هــا را آن زمان هم 

اعمال كنيم.

سال آينده به واكسن داخلي مي رسيم
رئيس ستاد ملي مقابله با كرونا همچنين با اشاره 
به اينكه مسئوالن متخصص مطمئن هستند در 
نهايت در سال آينده به واكســن هايي كه توليد 
داخلي ماست مي رســيم و واكسيناسيون انجام 

خواهد شد، گفت: يك تفاوت اساسي با دنيا داريم. 
اگر دنيا مي گويد من توانستم از مشكالت كرونا تا 
حد زيادي عبور مي كنم، ما ادعايمان باالتر است 
ما در حال تحريم و فشار هستيم. ما رفتيم از يك 
بانك يا صندوق بين المللي براي خريد تجهيزات 
پزشكي مان در دوره كرونا وام بگيريم، آمريكا مانع 

شد و جلوي ما را گرفت.

نبايد از آبي به عادي بيفتيم
روحاني با بيان اينكه شــرايط خوب امروز نبايد 
مغرورمان كند، تأكيد كرد: اين شرايطي كه داريم 
نســبت به آمريكا و اروپا بســيار اميدواركننده و 
افتخارآميز اســت. منتها اگر اين اميد باعث شود 
كه ما از فضاي »آبــي« برويم به فضاي »عادي«، 
خطرناك اســت، فضاي آبي خيلي خوب است و 
فضاي عادي خيلي بد اســت. اگر از آبي به عادي 
بيفتيم شرايط ما خيلي سخت مي شود. ان شاء اهلل 
همه جا آبي شود و آنهايي كه زرد و نارنجي است 
هم به سرعت آبي شــوند اما در عين حال نبايد 
شرايط عادي و عادي انگاري شود و اينكه بگوييم 
همه  چيز گذشــته و تمام شــده و عبور كرده ايم، 
مي تواند بســيار خطرناك باشــد. واقعاً اگر يك 
خرده بي احتياطي كنيم، با مشكل مواجه خواهيم 
شد. امروز اعالم شــد كه رعايت پروتكل ها يك 
خرده كاهش پيدا كرده و بــه مراعات 80درصد 
رســيده ايم كه اين كم اســت، ما مراعات باالي 
95درصد را مي خواهيم. اگر پايين تر بيايد دچار 
مشكل مي شويم. خداي ناكرده اگر در ماه بهمن و 
اسفند خوب مراعات نكنيم، براي كسب وكارها و 

تفريح و زندگي هم به مشكل مي خوريم.

تصميمات خوب براي نوروز
رئيس جمهور با اذعان به اينكه ارتباطات، رفت وآمد 
و دورهمي هاي ايرانيان با كشــورهاي اروپايي و 
غربي فرق مي كند، گفت: ما بــه خاطر فرهنگ 
ايراني و اخالق اســالمي مان، هميشــه سفارش 
كرده ايم كه بيشتر همديگر را ببينيم و برويد سر 
بزنيد به پدر و مادر و اقوام و بر صله ارحام هميشه 
تأكيد كرده ايم. غربي ها در اين حد نيستند، ما يك 
مقدار فراتر از آنها هستيم. او با بيان اينكه شرايط 
كنوني درست خالف آن چيزي است كه همواره 
در طول تاريخ به مردم توصيــه كرده ايم، افزود: 
حــاال مي گوييم كه ســبك زندگي تان معكوس 
شود پس براي ما خيلي سخت تر و مشكل تر شده 
است. مردم از لحاظ روحي و رواني در فشار هستند 
يعني فرزندي كه پدر و مادرش را نمي بيند و پدر و 
مادري كه فرزندش را كه در شهرستان و در جاي 
دور است نمي تواند ببيند و رفت وآمد را نمي تواند 
انجام دهد يك فشار روحي و رواني بزرگي به مردم 
وارد شده اســت. اگر ان شــاء اهلل همه ما مراعات 
كنيم، اين شرايط يك مقداري سهل تر مي شود. 
مخصوصاً در شرايط عيد هم كسب وكار و تفريحات 
مردم مي تواند جبران شود. امروز تصميمات خوبي 
گرفتيم كه برخي از آن به ايام اســفند و خريد و 
فروش ها و ايام نوروز مربوط مي شــود. بعد براي 
مردم توضيح داده مي شــود كه ان شــاء اهلل اگر با 
يك موج جديدي مواجه نشويم اين چارچوب ها و 
مقررات مي تواند اجرا شود به شرط اينكه همه در 
كسب وكارهاي شب عيد و همچنين در تفريحات 
ايام عيــد همه چارچوب هايي را كــه امروز مقرر 

كرديم مورد مراعات قرار دهند.

نبايد از فضاي »آبي« به »عادي« برويم كوتاه از سياست

  ۴2هزار برنامه سالمت محور در دهه فجر
قائم مقام شوراي هماهنگي تبليغات اسالمي درباره برنامه هاي سالگرد 
جشن پيروزي انقالب اسالمي در سال57 گفت: چهل و دومين سالگرد 
پيروزي انقالب اســالمي را با بيش از 42هزار عنوان برنامه و مراسم 
سالمت محور با رعايت دقيق شيوه نامه هاي بهداشتي برگزار خواهيم 
كرد. به گزارش فارس، نصرت اهلل لطفي، قائم مقام شوراي هماهنگي 
تبليغات اسالمي كشور با اشاره به ســالگرد ورود تاريخي بنيانگذار 
انقالب به ميهن اســالمي گفت: ازجمله برنامه هــاي 12بهمن ماه 
امسال، رژه موتوري، گلباران مسير حركت امام از فرودگاه مهرآباد تا 
بهشت زهرا)س(، برگزاري مراسم ويژه در جوار حرم امام)ره( و آيين 
ويژه اي در بهشــت زهرا)س( در محل جلوس و سخنراني تاريخي و 
فراموش نشدني رهبر انقالب اســالمي و شست وشوي ضريح مطهر 
امام راحل با گالب ناب كاشان، به صدا درآمدن ناقوس كليساها و بوق 
كشتي ها و قطارها و پخش قرآن از مأذنه هاي مساجد است. نصرت اهلل 
لطفي افزود: برنامه ديگري كه در روز 12بهمن برگزار مي شود، آيين 
ويژه گلباران بيت امام خميني)ره( در خاستگاه انقالب اسالمي، شهر 

مقدس قم است كه بيت انقالب نام گرفته است. 

  1۹ اسفند؛ آغاز  اولين ثبت نام انتخاباتي
رئيس ستاد انتخابات كشور در نشســت خبري ديروزش به مراحل 
اجرايــي 4 انتخابات 28خردادماه ســال بعد كشــور اشــاره كرد و 
گفت: 19 اســفند فرايند اجرايي انتخابات شــوراهاي اسالمي آغاز 
مي شــود و ثبت نام ها آغاز و هيأت هاي اجرايي تشــكيل مي شــود. 
داوطلبان اين انتخابات بايد سوءپيشــينه ها را از حاال تهيه كنند. 8 
فروردين 1400 فرايند اجرايي انتخابــات ميان دوره اي مجلس آغاز 
مي شود و 21ارديبهشت نيز فرايند اجرايي انتخابات رياست جمهوري 
و ثبت نام ها آغاز مي شود. به گزارش ايســنا، جمال عرف در پاسخ به 
پرسشي درباره نحوه برگزاري انتخابات در دوره كرونا، گفت: ثبت نام ها 
قطعا الكترونيكي و از طريق اپليكيشن هايي كه معرفي مي شود، انجام 
خواهدشد و فقط يك پرسشــنامه را حضوري امضا مي كنند. تالش 
مي كنيم تبليغات با كمترين تجمعات انجام شــود. تبليغات موجب 
افزايش مشاركت مي شود اما همين تجمعات موجب تشديد بيماري 
خواهد شــد؛ بنابراين براســاس پروتكل هاي اعالمي از سوي وزارت 
بهداشت كمترين تجمعات را خواهيم داشــت و از فضاي مجازي و 
صداوسيما براي تبليغات استفاده مي كنيم. عرف درباره نحوه برگزاري 
انتخابات با توجه به شرايط كرونا در كشــور توضيح داد: انتخابات را 
براساس همه پروتكل هاي بهداشتي ازجمله افزايش شعب انتخابات 
و ايجاد فاصله اجتماعي در روز اخذ رأي برگزار مي كنيم. ساعات اخذ 
رأي را افزايش مي دهيم و زودتر آغاز مي كنيم چون قانون اجازه افزايش 
تعداد روزهاي رأي گيري را نداده است . تالش ما اين است كه انتخابات 
در فضاي ايمن برگزار شده و مردم دغدغه نداشته باشند. وي درباره 
آخرين بررسي طرح انتخابات شوراها، افزود: در آخرين جلسه اي كه 
با رئيس مجلس و هيأت نظارت مركزي و اســتان ها داشتيم، مطرح 
شد كه اين طرح به اين انتخابات نمي رسد و براساس قانون فعلي اين 

انتخابات برگزار مي شود. 

رئيس جمهور: در رعايت پروتكل ها به مراعات 80درصد رسيده ايم اما مراعات باالي 95درصد مي خواهيم
رابرت مالي با فرانسه و آلمان بر سر برجام رايزني كرد

محمدجواد ظريف، وزير امورخارجه در ادامه سفر منطقه اي خود به 5كشور جمهوري آذربايجان، ارمنستان، روسيه، 
گرجستان و تركيه، ديروز وارد نخجوان شد. نخجوان جمهوري خودمختار در آذربايجان است و همسايه ايران محسوب 

مي شود. بنا به اعالم وزارت خارجه، يكي از اهداف اين سفر بررسي مشكالت مربوط به ترانزيت است.
ظريف در ديدار با رئيس مجلس نخجوان در جمع خبرنگاران تصريح كرد: خوشــحالم كه ســفر منطقه اي خود را از 
آذربايجان شــروع كرده ام و در نخجوان تمام مي كنم. جمهوري خودمختار نخجوان براي آينده منطقه صلح دار قفقاز 

بسيار حياتي و مركزي خواهد بود.
او با بيان اينكه نقش اين منطقه براي آينده قفقاز بسيار حياتي و مركزي خواهد بود، ادامه داد: ما بايد كاري كنيم كه 
خاطره تلخ جنگ، ديگر در اين منطقه تكرار نشود و تنها راه آن همكاري مفيد كشورهاي منطقه با يكديگر است كه در 

اين فرايند، نخجوان و جاده هاي مواصالتي آن نقش مهمي را ايفا مي كند.
وزير امور خارجه ادامه داد: براساس گفت وگوهايي كه با مقامات 5كشور آذربايجان، روسيه، ارمنستان، گرجستان و تركيه 
داشته ايم اميدواريم بتوانيم يك همكاري همه جانبه براي اتصال در اين منطقه چه از طريق كريدور شمال به جنوب و چه 

از طريق كريدور جنوب به غرب ايجاد كنيم و از اين طريق خليج فارس را به روسيه و درياي سياه وصل كنيم.

به نظر مي رســد كه بايدن به عنــوان رئيس 
 سياست
جمهور آمريكا در سياست خارجي اين كشور خارجي

در قبال ايران دچار سرگشتگي شده است. به 
فاصله يك روز بعد از اظهارات وزير خارجه آمريكا كه از مسير 
طوالني در رابطه با برجام سخن گفته بود، مشاور امنيت ملي 

بايدن از فوريت بازگشت آمريكا به برجام سخن گفت.
جيك ساليوان، مشــاور امنيت ملي دولت جو بايدن گفت 
كه از ديدگاه ما يكي از اولويت هاي اوليه رسيدگي به بحران 
هســته اي رو به رشــد اســت. آنها )ايران( به داشتن مواد 
شكاف پذير الزم براي دسترسي به سالح نزديك و نزديك تر 
مي شوند. همزمان با اين اظهارات منابع خبري اعالم كردند 
كه رابرت مالي، نماينده ويژه بايدن در امور ايران  با مديران 
سياســي وزارت خارجه بريتانيا، فرانسه و آلمان گفت وگو 
كرده و اين گفت وگوها در راســتاي جمــع بند ي ها درباره 
توافق برجام و ارزيابي ديدگا ه هاي اين كشورها نسبت به اين 

موضوع بوده است.
در ديگر موضع گيري در دســتگاه ديپلماسي آمريكا، جن 
ساكي، سخنگوي كاخ سفيد در رابطه با تحوالت برجام تأكيد 
كرد كه آمريكا پيش از اتخاذ هرگونه تصميمي در رابطه با 

برجام ابتدا با شركا و متحدان خود مشورت خواهد كرد.
او در واكنش به اظهارات مجيد تخت روانچي، نماينده ايران 
در سازمان ملل متحد مبني بر اينكه آمريكا براي بازگشت 
به برجام فرصت زيادي ندارد نيز اعالم كرد: »من نمي توانم 
در زمان حاضر زمانبندي خاصي در اين زمينه ارائه كنم، اما 
واضح است كه ايران بايد به طور كامل از مفاد توافق هسته اي 

پيروي كند.«
2روز قبل امانوئل مكرون، رئيس جمهور فرانسه در گفت وگو 
با شبكه العربيه مذاكرات احتمالي با ايران براي احياي برجام 
را ســختگيرانه خواند، اما در عين حال اذعان كرد كه زمان 

براي دستيابي به توافق با ايران بسيار كوتاه است.
مكرون با بيان اينكه عربستان سعودي بايد بخشي از مذاكرات 
بر سر توافق با ايران باشد، اضافه كرد: »ما نبايد اشتباهي كه 
در سال2015 مرتكب شديم و كشورهاي منطقه را در توافق 

با ايران درنظر نگرفتيم، دوباره مرتكب شويم.«
2هفته قبل وقتي كه وزير خارجه فرانســه مشابه اظهارات 
مكرون را بيان كرده بود محمد جــواد ظريف، وزير خارجه 
ايران خشــمگين شد و در توييتر نوشــت:رهبران 3كشور 
اروپايي - كه براي اجراي تعهدات خود ذيل برجام بر امضا 
و اجازه كارگزاران اوفك )دفتر كنترل دارايي هاي خارجي 
خزانه داري آمريكا( متكي هستند - هيچ كاري براي حفظ 
برجام انجام نداده اند. او با اشــاره به اينكه آيــا ابتكار مرده 
زاده شده امانوئل مكرون يا خودداري انگلستان از پرداخت 
بدهي مقرر در حكم دادگاه را به ياد داريد؟ تأكيد كرد: اين 
به خاطر ايران است كه برجام زنده است، نه 3كشور اروپايي.

سردرگمي تيم بايدن در قبال برجام

ظريف: خليج فارس را به روسيه و درياي سياه وصل مي كنيم
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كرمان بعد از سيستان وبلوچســتان 
فقيرترين اســتان كشور محسوب گزارش

مي شود؛ استاني كه به دليل جغرافيا، 
ويژگي هاي اقليمي و ظرفيت هاي متفاوت به 2بخش 
شمالي و جنوبي تقسيم شده است. شهرستان هاي 
شمالي مانند كرمان، رفسنجان، سيرجان، زرند و 
راور به دليل ظرفيت هــاي بالقوه صنعتي و معدني 
شمايل صنعتي به خود گرفته اند. جنوبي ها اما به جاي 
صنعت، آب و هواي گرمسيري و مناسب كشاورزي 
دارند و مهم ترين توليدات كشاورزي استان يعني 
خرما و مركبات در همين منطقه توليد مي شود. با 
همه اينها از 23شهرستان كرمان، توسعه اقتصادي 
با معادن بزرگي چون مس سرچشــمه يا گل گهر 
سيرجان فقط سهم شمالي هاست و توليد ۴ميليون 
تن انواع محصوالت كشاورزي به جاي اينكه عاملي 
براي توسعه شهرســتان هاي جنوبي باشد، مورد 
غفلت واقع شده است. اين غفلت، محروميت هاي 
زيادي را براي جنوب و شرق به ويژه پنج گنج كرمان 
)قلعه گنج، كهنوج، رودبار، منوجان و فارياب( رقم 
زده است و شايد بتوان مهم ترين عامل رتبه استان 
در فقر را همين توسعه نيافتگي جنوب دانست. علي 
زيني وند، استاندار جديد كرمان مدتي پيش گفته 
بود تقسيم استان به 2بخش شمال و جنوب درست 
نيست و بايد توسعه متوازن را در پيش گرفت. اين در 
شرايطي اســت كه به اعتقاد مردم و كارشناسان، 
جنوب كرمان بدون رسيدن به حداقل هاي توسعه، 

نمي تواند در شرايط متوازن با شمال قرار گيرد.

محروميت ها در جنوب كرمان 
كرمان در 2۵ شــاخص از شــاخص هاي توسعه پايدار 
ازجمله بهداشت، فضاي آموزشي، درآمد ناخالص داخلي 
و درآمد سرانه از متوسط كشوري پايین تر است. همین 
اتفاق هم موجب شده جنوب و شرق استان با مشكالت 
زيادي دست و پنجه نرم  كنند. هرچند مسئوالن تأكید 
مي كنند در شمال اســتان هم مناطق محروم زيادي 
وجود دارد، اما خشكسالي و توفان شــن زندگي را در 
شهرهاي جنوبي و شــرقي با بحران مواجه كرده است؛ 
2عاملي كه به اعتقاد بســیاري از اهالي مانع اشتغال و 
توسعه اقتصادي منطقه شده اســت. خداداد، يكي از 
ساكنان رودبار جنوب از شهرستان هاي جنوبي كرمان 
اســت. او با بیان اينكه اين منطقه حدود 8 ماه از سال 
شاهد وقوع توفان هاي شن است به همشهري مي گويد: 

»توفان هر سال خسارت زيادي به خانه و زندگي مردم 
وارد مي كند و از سوي ديگر، كشاورزي و دامداري اهالي 
را از بین برده و آنها را بیكار كرده اســت. اغلب ساكنان 
روستاهاي منطقه براي كار به مركز شهرستان مي روند 
يا با يارانه زندگي مي كنند.« راشدي از اهالي عنبرآباد، 
يكي از شهرستان هاي جنوبي كرمان هم آب، راه، سرانه 
پايین آموزشي و بهداشتي و عدم دسترسي به اينترنت را 
از مهم ترين مشكالتي مي داند كه شهرهاي جنوبي با آن 
درگیر هستند. او در گفت وگو با همشهري تأكید مي كند، 
شهرهاي جنوبي عالوه بر كشاورزي ظرفیت هاي زيادي 
مانند كوير را در حوزه گردشــگري دارند كه درصورت 
توجه مسئوالن استاني مي تواند زمینه توسعه اين مناطق 
را فراهم كند. او هم مانند بسیاري از ساكنان شهرهاي 
جنوبي كرمان معتقد است میان 2بخش شمالي و جنوب 

استان تبعیض جدي وجود دارد.

هدايت تسهيالت اشتغال زايي به كشاورزي
عالوه بر شهرستان هاي جنوبي، شهرستان هاي شرقي 
مانند فهرج و ريگان هم از قطار توسعه استان جامانده اند. 
فرماندار فهرج، بخشــي از كمبودها و محرومیت هاي 
منطقه را تاريخي و ناشــي از بي توجهي به شــهرهاي 

جنوب و شرق كرمان مي داند.
امیر باقري، خشكسالي و توفان هاي شن را هم مزيد بر 
علت محرومیت توصیف مي كند و به همشهري مي گويد: 
»اقداماتي براي رفع محرومیت صورت گرفته، اما رسیدن 
به حداقل  امكانات نیازمند توجه بیشتر مسئوالن به ويژه 
در توزيع اعتبار است.« او با اشاره به تفاوت ظرفیت هاي 
شمال و جنوب استان از هدايت تسهیالت اشتغال زايي 
به سمت كشاورزي و دامداري خبر مي دهد و مي افزايد: 
»ايجاد ناحیه صنعتي فهرج، تســهیل شــرايط براي 

سرمايه گذاران و توجه به ظرفیت هاي گردشگري، راهي 
براي اشتغال زايي و جبران بخشي از محرومیت هاست.«
باقري از مســئوالن اســتاني كرمان مي خواهد تالش 
بیشتري براي جذب اعتبار به ويژه براي مناطق محروم 
داشته باشــند. تأكید بر جذب اعتبار و سرمايه گذاري 
در جنوب و شــرق درحالي است كه كل استان به دلیل 
بوروكراسي اداري مشكل جدي در جذب سرمايه گذاري 
دارد. بنابر اعالم رئیس سازمان مديريت و برنامه ريزي 
كرمــان در شــوراي فرماندهــي اقتصــاد مقاومتي، 
سرمايه گذاري در اســتان در ســال98 و 99 به صفر 

رسیده است.

انتخاب اشتباه مسئوالن استاني
يكي از اقداماتي كه در ســال هاي گذشته براي جبران 
محرومیت هاي جنوب آغاز شــد، امضاي تفاهمنامه با 
بنگاه هاي اقتصادي و تعییــن معین اقتصادي براي هر 
شهرســتان بود. هم اكنون 24معین در اســتان فعال 
هســتند و قرار اســت 273پروژه را با ايجاد 11هزار و 
700فرصت شغلي به ســرانجام برسانند؛ اين درحالي 
است كه كارشناسان، فعالیت معین هاي اقتصادي را براي 
توسعه جنوب كافي نمي دانند. مهم ترين ضعف اين طرح، 

تأكید بر درآمد واحدهاي صنعتي و اقتصادي شــمال 
استان اســت؛ درحالي كه هم مردم و هم كارشناسان 
اســتفاده از ظرفیت هاي جنوب را بهترين راهكار براي 
توســعه اين بخش مي دانند. مجید نعمت اللهي، فعال 
رسانه اي و كارشناس اقتصادي هم بر اين موضوع تأكید 
مي كند و به همشهري مي گويد: »استانداران كرمان در 
سال هاي گذشته بر ايجاد توازن توسعه میان شمال و 
جنوب تأكید داشــته اند، اما به دلیل تكیه اقتصادي بر 
معادن شمال اســتان اين اتفاق نیفتاده است. جنوب 
اســتان با ظرفیت هاي خوبي مثل كشاورزي مي تواند 
به شكوفايي برسد و نیازي هم به معادن شمال نداشته 

باشد.«

وعده 10ساله رفع محروميت
تمركز بر ظرفیت هاي موجود در جنوب كرمان كه مردم 
و كارشناسان اقتصادي بر آن تأكید مي كنند، نسبت به 
سال هاي گذشته جدي تر گرفته شده است و در بسیاري 
از طرح هاي توسعه ای در جنوب هم دنبال مي شود. در 
بودجه 1400هم مواردي چون توسعه و بهسازي راه هاي 
روستايي، تثبیت شن هاي روان، توانمندسازي جوامع 
محلي، افزايش محصوالت كشاورزي، خدمات درماني و 

آب روستايي با هدف توسعه مناطق محروم جاي گرفته 
است. با وجود اين، معاون عمراني استاندار كرمان افق 
رفع محرومیت در مناطق محروم كرمان را 10ســاله 
اعالم مي كند؛ افقي دور كه حتي تحقق آن هم به اعتقاد 
سیدمصطفي آيت اللهي موسوي به عوامل زيادي ازجمله 
اينكه همه  چیز خــوب پیش بــرود و اعتبار طرح هاي 

تعريف شده تخصیص يابد، بستگي دارد.
اين وعده دور در شرايطي داده مي شود كه حتي اعتبار 
محرومیت زدايي كرمان هم در سال هاي گذشته به طور 
كامل محقق نشده است. آيت اللهي موسوي در اين باره 
توضیح مي دهد: »اين اعتبار حدود 20درصد تخصیص 
يافته و به همین دلیل پروژه هاي تعريف شده در قالب 

اين اعتبار پیشرفت خوبي ندارند.«

پيگيري هاي خاص از مجلس 
معاون عمراني اســتاندار كرمان البته از پیگیري هاي 
خاص براي رفع برخي محرومیت هــا ازجمله راه، آب 
و بهداشت و درمان در بودجه 1400خبر مي دهد و به 
همشهري مي گويد: »اســتاندار كرمان در جلسه اي با 
رئیس سازمان برنامه و بودجه، پیگیري هايي در اين باره 
داشــتند و آقاي نوبخت هم دستور مســاعد داده اند. 
اگر مجلس موافقت كند، مي تــوان اعتبار خوبي براي 
محرومیت زدايي از محل عــوارض معادن و همچنین 
مازاد درآمد اســتان دريافت كرد.« آيت اللهي موسوي 
در بخش ديگري از ســخنان خود، فعال كردن صنعت 
طال در فارياب، امضاي تفاهمنامه با بنیاد مستضعفان 
براي محرومیت زدايــي در قلعه گنج، ايجاد كارخانه در 
جنوب، امضاي تفاهمنامه با قرارگاه خاتم االنبیا)ص( در 
مناطق سیل خیز براي حفاظت از محصوالت كشاورزي، 
جايگزيني واحدهاي مســكوني به جاي كپرها، توافق 
با كمیته امداد امام خمیني)ره( براي ايجاد ســرويس 
بهداشتي و حمام و لوله كشي منازل و افتتاح چند طرح 
آبرساني را طرح هاي در دست اجرا براي محرومیت زدايي 

جنوب و شرق استان معرفي مي كند.
  

كرمان، پهناورترين استان ايران است كه محرومیت هايي 
به گســتره جغرافیاي خود دارد؛ اين در حالي است كه 
براســاس گزارش »رشــد تولید ناخالص منطقه اي به 
تفكیك استان« مركز آمار ايران در سال گذشته، كرمان 
با 3/1 درصد از كل تولید ناخالص داخلي كشور، جايگاه 
نهم را در بین اســتان ها به خود اختصاص داده و تولید 
ناخالص داخلي آن در سال 98نسبت به سال قبل از آن 
36/2 درصد رشد داشته است. با اين اعداد، داشتن اعتبار 
ويژه  براي محرومیت زدايي و تامین حداقل هاي زندگي 
در مناطق محروم توقع زيادي از سوي كرماني ها نیست.

ترازوی توسعه در کرمان عادالنه نیست
سيده زهرا عباسي

خبر نگار

يادداشت

توسعه جنوب با محور جنوب 
كرمان، استان با ظرفیت و پهناوري است 
كه تنــوع اقلیمي و فرهنگــي زيادي هم 
دارد. البته همانطور كــه نگاه جمهوري 
اســالمي، نگاهي عادالنه به همه اقوام و 
فرهنگ هاســت بايد با بهره مندي از اين 
تنوع اقلیمي و فرهنگي به عنوان ظرفیت 

و سرمايه اي عظیم براي توسعه گام برداشت.
پهناور بودن و تنوع اقلیمي موجب شــده اســت در سال هاي گذشته 
توسعه يكدستي در اين استان اتفاق نیفتد و به همین دلیل بايد براي 
توسعه متوازن كرمان وقت گذاشــت و با تدوين طرح و برنامه و اسناد 

توسعه اي آيندگان را نیز متوجه اين مسئله كرد.
زيرساخت و اشتغال، مهم ترين مفاهیمي است كه در توسعه متوازن بايد 
مورد توجه قرار گیرد؛ كاري كه معین هاي اقتصادي در استان به ويژه در 
شهرستان قلعه گنج بر آن متمركز شده اند و مدل بعدي اين موفقیت هم 

در شهرستان منوجان و ساير شهرستان ها پیگیري خواهد شد.
معین هاي اقتصادي در 7شهرســتان جنوبي استان كرمان به صورت 
جدي فعالیت مي كنند تا بتوانند بخشي از مشكالت اشتغال اين مناطق 
را حل كنند. در شرق و شمال اســتان هم اين كار در حال انجام است، 
اما جنوب به توجه بیشــتري نیاز دارد. با اين همه، فعالیت معین هاي 
اقتصادي كافي نیست و جنوب به توسعه با محوريت جنوب نیاز دارد؛ 
محوريتي كه مي توان مهم ترين آن  را كشاورزي و معادن دانست. گرچه 
اين منطقه قابلیت تبديل شــدن به قطب جديد صنعتي را هم دارد، 
اما تقويت كشــاورزي به صورت مكانیزه، صنايع فرآوري براي افزايش 
ارزش افزوده محصوالت كشاورزي، تقويت زيرساخت هاي گردشگري و 
ساير حوزه ها و افزايش سرمايه گذاري مي تواند اين بخش از استان پهناور 

كرمان را زودتر به توسعه نزديك كند.
به همین دلیل اعمال مشوق هاي ويژه سرمايه گذاري در جنوب استان 
كرمان يكي از راهكارهاست و با توجه به اهداف تعريف شده براي رسیدن 
به توسعه متوازن، تمام دستگاه ها ملزم به ايجاد زيرساخت  و صدور مجوز 

در كوتاه ترين زمان ممكن در چارچوب قوانین شده اند.
محیط زيســت، منابع طبیعــي، امــورآب، میراث فرهنگي و ســاير 
دستگاه هايي كه مجوزشان براي طرح هاي سرمايه گذاري ضروري است 
بايد در كوتاه ترين زمان پاسخگو باشند. جنوب استان در دفاع از نظام 
و نقش آفريني در دفاع مقدس و پايداري در حفظ انقالب و نظام زبانزد 
است و شهداي بزرگي را تقديم انقالب كرده و پاي آرمان هاي امام راحل 
و رهبر معظم انقالب اسالمي همانند ديگر نقاط كشور ايستاده است. 
حاال براي توسعه اين خطه از ديار كرمان به كمك همه دستگاه ها نیاز 
است. راه تولید و خلق ثروت براي توسعه اين منطقه، داشته هاي طبیعي 
است. بايد اين داشــته هاي طبیعي را از طريق آموزش و برنامه ريزي 
فعال و مردم منطقه را با تكمیل كردن چرخه اشــتغال در اين بخش 
توانمند كنیم. براي رســیدن به اين هدف از همه سرمايه گذاران براي 
سرمايه گذاري در اين منطقه دعوت مي كنم. همه ما موظف هستیم در 

كنار سرمايه گذاران و كمك كننده به آنها باشیم.

علي زيني وند
استاندار كرمان 

بی توجهی به ظرفیت هاي گردشگری، كشاورزی و تكیه بر درآمد معادن شمال 
كرمان، جنوب اين استان را گرفتار محرومیت های تاريخی كرده است

درآمد سرانه کرمان در آينه آمار
كرمان با 3/1 درصد از كل توليد ناخالص داخلي كشــور، جايگاه نهم را در بين استان هاي كشور به خود 
اختصاص داده است. استخراج معدن و كشاورزي فعاليت هاي عمده كرمان و سهم اين فعاليت ها از توليد 
ناخالص داخلي استان 56/6 درصد است. درآمد سرانه كرمان در سال گذشته، 30/623ميليون تومان بود و 
كرمان در جايگاه پانزدهم در ميان استان ها قرار دارد. درآمد سرانه استان 8/۴97ميليون تومان با ميانگين 

درآمد سرانه كل كشور )39/120ميليون تومان( فاصله دارد.

ث
مك
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 طي 2دهه اخيــر كانون هاي 
گردوغبــار خوزســتان روند ريزگرد

نگران كننده داشــته اند و اگر 
بارش هاي سال98 و امسال نبود، شرايط به 
وخيم ترين زمان طي قرن اخير مي رســيد. 
اگرچه باران گاه و بيگاه به داد مردم خوزستان 
مي رســد، اما به محــض فاصلــه گرفتن از 
ناپايداري هاي جوي، شــرايط بــراي ورود 
ريزگردها فراهم مي شود. ديروز در شهرهاي 
اهواز، آبــادان، بندرامام، شــادگان، كارون، 
خرمشهر و ماهشهر شاخص باالتر از ۵00 و 
شرايط خطرناك اعالم شد كه نشان از وسعت 

پراكندگي ريزگردها داشت.

شرايطفوقبحرانيدر۱۴ميليونهكتار
هم اكنون نيمي از اراضي تحت تأثير بيابان زايي 
ايران در شــرايط فوق بحراني قرار دارند. پرويز 
گرشاســبي، معاون آبخيــزداري، امور مراتع و 
بيابان ســازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري 
كشــور در اين باره بــه همشــهري مي گويد: 
29ميليون هكتار از اراضي كشــور تحت تأثير 
بيابان زايي است كه 14ميليون هكتار از آن در 
شــرايط فوق بحراني قرار دارنــد. امروزه بحث 
تغيير اقليم، عدم جامع نگري در حوضه هاي آبريز 
و تخريب سرزمين باعث گسترش بيابان زايي و 
توســعه كانون هاي گردوغبار شده كه كشور ما 

هم از اين موضوع در امان نبوده است.
به گفته گرشاســبي، طي 2ســال اخير در 
يك ميليون و300هزار هكتــار از عرصه هاي 
فوق بحراني عمليات بيابان زدايي با اعتبار بالغ 
بر 8۵0ميليارد تومان و اشتغال زايي بيش از 
10هزار نفر انجام شــده اســت. البته استان 
خوزستان يكي از اســتان هاي پرمخاطره از 
نظر كانون هاي بيابان زا و گردوغبار است كه 
360هزار هكتار وسعت كانون هاي بياباني آن 
در سال139۵ بوده اســت. اين كانون ها كه 
منشــأ توليد گردوغبار و تهديدكننده اهواز 
و 80روستاي تابعه هســتند مورد مطالعه و 
اجرا و ارزيابي قــرار گرفته اند. به گفته معاون 
ســازمان جنگل ها، در اســتان خوزستان، 

69كيلومتر كانال اصلي و 10۵كيلومتر كانال 
فرعي براي مرطوب سازي  اراضي خشك شده 
و هورها تاكنون اجرا شــده همچنين بالغ بر 
24هزار هكتار جنگلــكاري و 1۵هزار هكتار 

پخش آب نيز انجام شده است. 
هم اكنــون 2۵0هــزار هكتــار از 3۵0هزار 
هكتار زمين هاي فوق حاد استان خوزستان 
تثبيت شــده اند. غالمرضا شريعتي استاندار 
خوزســتان در اين باره مي گويد: در اســتان 
خوزستان 20هزار هكتار زمين تثبيت شده 
به بهره برداري رســيد كه 6هزارو۵00هكتار 
كشت نهال بوده و 3هزارو۵00هكتار مديريت 
رواناب انجام شــده اســت. اين عمليات ها با 
مديريت رواناب ها، بوتــه كاري، نهال كاري و 
تكنولوژي هاي مختلف اســتفاده شده است. 
وي افزود: اميد است تا چند سال آينده تمام 
3۵0هزار هكتار زمين هاي فوق حاد تثبيت 
شوند و به سمت مناطق حاد حركت كنيم تا 
بتوانيم در بحث مبارزه با بيابان و بيابان زايي 
به خوبي عمل كنيم و امكان زيست بهتر را در 

استان براي مردم فراهم كنيم.

بحرانجديگردوغباردرجنوبغرب
مناطق خشك و نيمه خشك استان خوزستان 
ازجمله كانون هاي اصلي گردوغبار كشــور 
هســتند. عمده كانون هاي اين اســتان در 
مناطق كــم ارتفاع و نزديك به ســطح دريا 
است. مطالعات بسياري در جريان شناسايي 
اين كانون ها صورت گرفته كه اغلب مطالعات 

با مطالعه سازمان زمين شناسي و اكتشافات 
معدني جنوب باختري در سال94 انجام شد.

در اين دسته مطالعات، ۷كانون اصلي در استان 
شناسايي شد كه 2ناحيه 1۵هزار هكتاري در 
شرق اهواز و ناحيه جنوب و جنوب شرق اهواز 
با مساحتي بيش از 112هزار هكتار بزرگ ترين 
آنهاست. براساس پژوهش ســال94، عوامل 
انساني مخرب در محيط زيســت، مهم ترين 
شاخص افزايش توفان هاي ريزگردي هستند 
كه در اين ميان مي توان به تخريب پوشــش 
گياهي، اضافه برداشت از منابع زيرزميني آب، 
تخريب مراتع با عواملــي نظير احداث راه ها و 

حفاري هاي نفتي اشاره كرد.
پديده ريزگرد خوزســتان البته طي 2سال 
اخير به مدد افزايش نــزوالت جوي كاهش 
يافته اســت چون بارش نــزوالت جوي در 
سال هاي 98 و 99 توانســت روند فرسايش 
خاك و حذف پوشش گياهي منطقه را كاهش 

دهد.

20ميليوندالربرايمهارريزگردها
در آخريــن روز كاري هفته گذشــته 3هزار 
طرح منابع طبيعي و آبخيــزداري در غرب 
كشــور به صورت ويدئو كنفرانس به دستور 
رئيس جمهــوري بــه بهره برداري رســيد. 
همچنين ديروز عيســي كالنتــري، رئيس 
ســازمان محيط زيست كشــور خبر داد كه 
20ميليون دالر براي مهار گردوغبار در بودجه 

سال آينده كشور درنظر گرفته شده است.

معاون آبخيزداري سازمان جنگل ها: وضعيت نيمي از اراضي تحت تأثير بيابان زايي ايران فوق بحراني است

صداي نفس هاي بيابان در گوش خوزستان حيات وحش

آنفلوآنزايپرندگاندرطبيعتكنترلشد

آنفلوآنزاي فوق حاد پرندگان امسال 
از 3 نقطه در محيط زيســت راهي 
مرغداري ها شــد و هزاران مرغ را نابود كرد. البتــه مراكز درماني تاكنون 
گزارشي از ابتال به اين ويروس مســتعد انتقال به انسان منتشر نكرده اند. 
سازمان دامپزشــكي اعالم كرد: بيماري در مراكز پرورش طيور 3۵نقطه 
كشور شــامل آذربايجان شــرقي، البرز، تهران، قزوين، خراسان جنوبي، 
اردبيل، مركزي، كرمانشــاه و مازندران گزارش شد. علي صفر ماكنعلي، 
رئيس سازمان دامپزشكي نيز خسارت ناشــي از آنفلوآنزاي پرندگان در 
كشور را تاكنون 1.2ميليارد تومان اعالم كرد. اما مسئوالن سازمان حفاظت 
محيط زيست مي گويند بيماري در محيط زيســت مديريت شده است. 
مشاهده آنفلوآنزاي فوق حاد پرندگان در واحدهاي صنعتي پرورش طيور 
موجب معدوم شدن تمامي طيور و تخم مرغ ها و خروج اين مواد از چرخه 
مصرف انساني مي شود. اين فرايند در طبيعت نيز صورت مي گيرد ولي با 
شرايط دشوار، چون به  گفته شهاب الدين منتظمي، مديركل دفتر حفاظت 
و مديريت حيات وحش سازمان حفاظت محيط زيست، براي كشف الشه 
پرندگان در تاالب ميقان به دليل شرايط سخت تردد از هلي كوپتر استفاده 
شد. او به همشهري مي گويد: آنفلوآنزاي فوق حاد پرندگان در حيات وحش 
كنترل شــده اســت. بيماري آنفلوآنزاي فوق حاد پرندگان بين پرندگان 
و انسان مشترك است و در مواردي ساير پســتانداران را از طريق تماس 
مستقيم و غيرمســتقيم با پرنده آلوده بيمار مي كند. اين ويروس عالوه 
بر پرندگان مي تواند انسان، خوك، پســتانداران دريايي، سنجاب و حتي 
گربه سانان مانند پلنگ و ببر را نيز آلوده كند. اولين گزارش ها در مورد اين 
بيماري در كشور پس ازشروع مهاجرت قوها گزارش شد و تاالب فريدونكنار 
يكي از بزرگ ترين كلوني هاي قوها است، اما نخستين گزارش  بيماري در 
تاالب ميقان اراك گزارش شد كه تلفات آن اواخر آذر آغاز و عمليات مهار با 
همكاري سازمان دامپزشكي كشور در اين تاالب انجام شد. براساس آخرين 
آمار، 1260قطعه پرنده در تاالب ميقان تلف شدند و به گفته شهاب الدين 
منتظمي، تمامي آنها جمع و دفن بهداشتي شدند. او مي گويد: پايش هاي 
مستمر در تاالب ها و مراكز تجمع پرندگان برقرار است. مرجع اعالم وضعيت 
آنفلوآنزاي پرندگان نيز سازمان دامپزشكي است. اما براساس گزارش ها، 
امسال به دليل پيش آگاهي به مراكز پرورش طيور، تلفات به مراتب پايين تر از 
سال هاي قبل بود. چون بيماري در حيات وحش مديريت شده و محيط بانان 
و پرسنل سازمان دامپزشكي شــبانه روز اقدام به پايش، تشخيص و مهار 
ويروس در محل زمســتان گذراني پرندگان مي كنند. منتظمي مي گويد: 
بيماري ابتدا در ميقان، فريدونكنار و تاالب مرزي ميل مغان در اردبيل شيوع 
يافت، ولي اكنون كنترل شده است. ما هم معتقديم نبايد به صورت دستي 
به پرندگان غذا داد. اما كلوني ۵هزار بال از قوها كه به سرخرود فريدونكنار 
وارد شد نياز به مديريت داشت. درنهايت تصميم گرفته شد اين اقدام تحت 
نظارت سازمان حفاظت محيط زيســت انجام شود. اين تصميم نيز بعد از 
گزارش بروز بيماري در قزاقستان گرفته شد. خوشبختانه اين سري تلفات 
گزارش نشد و اگر احتمال بيماري مي رفت، ممكن بود آنفلوآنزاي فوق حاد 

پرندگان در كلوني هاي كم جمعيت به اطراف پخش شود.

بنياد سوئيسي به جاي ايران منجی طاق كسري شد
ايران با بازي بوروكراسي فرصت مرمت و حفاظت از مهم ترين اثر ساساني خارج از مرزها را از دست داد و وزارت 

فرهنگ عراق پروژه نجات طاق كسري را به بنياد سوئيسي و دانشگاه پنسيلوانيا واگذار كرد

بازي بوروكراســي براي نجات طاق كسري با اين 
ميراث
اعالم معاون ميراث فرهنگي كشــور كه گفته بود فرهنگي

»عراق از ايران دعوت كند، به نجات طاق كســري 
مي رويم.« چنان زمانبر شد كه سرانجام بنياد بين المللي »اليف« 
در سوئيس در تفاهم با دولت عراق كار حفاظت از ايوان مدائن را 

برعهده گرفت.
طاق كســري با قدمت 1800ســال، تنها بناي ساساني باشكوه 
برجاي مانده از دوره ساســاني در خارج از مرزهاي امروزي ايران 
اســت كه در دوران خسروانوشيروان ساســاني در شهر باستاني 
تيسفون و در حوزه نفوذ ايران ساســاني احداث شد و اكنون در 
جنوب بغداد قرار دارد. طاق كســري بزرگ ترين طاق خشــتي 
جهان اســت كه بخش هايي از آن در آستانه سال2021 ميالدي 
براي دومين بار طي يك ســال فروريخت. به گزارش همشهري، 
همزمان با فروريختن بخش هايي از طاق كســري و ايوان مدائن، 
كارزارهاي مردمي در ايران به راه افتاد و مردم ايران در يك كارزار 
از وزير ميراث فرهنگي خواستند نجات طاق كسري را در اولويت 
قرار دهد. در كارزاري ديگر كــه امضاي هنرمندان بنام نيز در آن 
مشاهده شــد، از دو دولت ايران و عراق خواســته شد همكاري 
براي مرمت طاق كسري در دســتور كار دو دولت باشد. 11تن از 
باستان شناسان و معماران و مرمتگران ايراني در داخل و خارج از 
كشور نيز در نامه اي به وزارت ميراث فرهنگي، اعالم كردند حاضر 
به كمك مالي و فني در مرمت طاق كســري هستند. رسانه هاي 
عراقي دولت اين كشور را به بي توجهي به وضعيت طاق كسري و 
ايوان مدائن متهم و از آن دولت خواستند حفاظت از طاق كسري 

را در اولويت قرار دهد.
علي اصغــر مونســان، وزيــر ميراث فرهنگي امــا در واكنش به 
درخواســت هاي مردمي براي مرمت طاق كســري خبر داد كه 
موضوع را بــا محمدباقر نوبخت، رئيس ســازمان برنامه و بودجه 
مطرح كرده و او قول تخصيص اعتبار براي مرمت طاق كســري 
داده است. مونسان همچنين از نياز به 600 هزار دالر براي آغاز كار 
خبر داد. چند روز بعد، سيدهادي احمدي، مديركل دفتر حفظ و 
احياي بناها، بافت ها و محوطه هاي تاريخي به صداي ميراث گفت، 
كارشناسان وزارت ميراث فرهنگي در انتظار اعالم موافقت وزارت 
خارجه براي سفر به عراق و در انتظار دريافت ويزاي عراق هستند. 
محمدحســن طالبيان، معاون ميراث فرهنگي كشور اما يك روز 
پس از اين اظهارات، در گفت وگو با ايسنا آب پاكي را روي دست 
كارزارهاي مردمي ريخت و گفت: »اگر عراق از ايران دعوت كند، 
كارشناسان و مرمتگران براي نجات طاق كسري اعزام مي شوند.«  
البته 3سال قبل، مذاكرات همكاري مشترك ايران و عراق براي 
نجات آثار تاريخي مشترك ازجمله طاق كسري و آرامگاه تاريخي 

دارالسالم و نجات آثار حاشــيه فرات در تهران انجام و تفاهمنامه 
همكاري مشترك 2كشور به امضاي وزير گردشگري و آثار تاريخي 
عراق و رئيس وقت سازمان ميراث فرهنگي كشور رسيده بود. وزير 
فرهنگ عراق نيز به رســانه ها گفته بود از آنجا كه طاق كســري 
يك بناي ايراني است، عالقه مند به حضور ايراني ها براي مرمت و 

حفاظت از اين اثر در عراق است.
پايبندي وزارت ميراث فرهنگي به بوروكراسي اداري در ماجراي 
نجات طاق كسري نه تنها فرصت حضور ايران در عراق براي مرمت 
و حفاظت از مهم ترين اثر ساســاني موجود در خارج از مرزهاي 
ايران را ســوزاند كه حتي زمينه ســاز حضور مؤسسه بين المللي 
اليف )گروه بين المللــي حفاظت از آثار تاريخي در كشــورهاي 
داراي منازعات( ســوئيس در جنــوب بغداد بــراي نجات طاق 
كسري شــد. وزارت فرهنگ عراق اعالم كرد: مؤسسه بين المللي 
حفاظت از ميراث فرهنگي در مناطق درگيــري )اليف( و وزارت 
فرهنگ، جهانگردي و آثار باستاني عراق براي حفظ طاق كسري 
همكاري مي كنند و اقدامات فــوري براي حفاظت از ايوان مدائن 
را كه بخش هايي از آن دچار ريزش شده و نياز فوري به حفاظت 
و مرمت دارد، آغاز مي كنند. دولت عراق پيش تر در سال2020 از 
بنياد اليف سوئيس خواسته بود آن كشور را در حفاظت و مرمت 
طاق كسري ياري كند. پس از اين درخواست بود كه بنياد اليف با 
همكاري دانشگاه پنسيلوانيا بررسي ميداني طاق كسري را براي 
انجام اقدامات ضروري انجام داد. در فاز بعدي اقدامات، اين بنياد 
اقدام به اسكن طاق كســري كرد و تصاوير سه بعدي با وضوح باال 
از اين اثر تهيه كرد. حاال همين ســه روز قبل بنياد اليف سوئيس 
اعالم كرده اســت كه ۷00هزار دالر يعني 100هزار دالر بيشتر 
از آن چيزي كه وزير ميراث فرهنگي ايران بــراي انجام اقدامات 
اوليه براي حفاظت و مرمت طاق كســري اعالم كرد، به دانشگاه 
پنسيلوانيا و يك شركت مشاور پرداخت كرده تا روند كلي حفاظت 

از طاق كسري و جلوگيري از ريزش بيشتر اين طاق آغاز شود.
قرار اســت در اين مرحله، مؤسســه بين المللي اليف با همكاري 
دانشگاه پنسيلوانيا و دولت عراق داربست هاي مخصوص حفاظت 
از طاق كســري را در اين بنا نصب كند تا از فشــار حجم بار طاق 
بكاهد. همچنين با نصب سنســورهاي خاص ميزان انبســاط و 
انقباض طاق به دليل تغيير دما رصد مي شــود تا پس از دريافت 
اطالعات حسگرها، برنامه نگهداري طاق كسري آغاز شود. ليث 
مجيد حسين، رئيس اداره آثار باســتاني و ميراث فرهنگي عراق 
در نشست تفاهم با بنياد سوئيسي براي نجات طاق كسري اعالم 
كرد: »هدف از اين برنامه حفاظت از ميراث فرهنگي مهم جهاني 
با كمك دوستان عراق است.« والري فري لند، مدير اجرايي بنياد 
بين المللي اليف سوئيس نيز در اين نشست اعالم كرد، پروژه نجات 
طاق كسري با هدف حفظ يكي از برجسته ترين بناهاي تاريخي 
خاورميانه انجام مي شود و اين بنياد براي نجات طاق كسري دست 

در دست دولت عراق و دانشگاه پنسيلوانيا فعاليت مي كند.

زهرارفيعي
خبرنگار

سيدمحمدفخار
خبر نگار

محمدباريكانی
خبر نگار
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   توزيع متادون در داروخانه ها منتفي شد 
اميرحسين ياوري، معاون كاهش تقاضا و توسعه مشاركت هاي مردمي ستاد مبارزه با موادمخدر گفت: 
موضوع توزيع متادون در داروخانه ها و خروج آن از كلينيك هاي درمان اعتياد منتفي شده است. وي 
افزود: جلوگيري از نشت متادون، جزو وظايف وزارت بهداشت است. سازمان غذا و دارو سامانه تيتك را 
راه اندازي كرد و قرار شد از طريق اين سامانه مصرف متادون را كنترل كند. معاون كاهش تقاضاي ستاد 
مبارزه با مواد مخدر ادامه داد: همانطور كه سازمان غذا و دارو با سيستم نظارتي خود مصرف دارو هاي 
ديگر را كنترل مي كند بايد مصرف متادون را نيز تحت كنترل خود قرار دهد. اگر سامانه تيتك به طور 
كامل راه اندازي شود، مشكالت فعلي كه در حوزه نشت متادون وجود دارد، برطرف خواهد شد. در اين 
صورت مشخص مي شود كه متادوني كه در شركت خاصي توليد شده بايد به دست چه كسي برسد و 
قطعاً ديگر شاهد فروش متادون در عطاري ها و دكه ها نخواهيم بود. به گفته ياوري، قرار است متادون در 
كلينيك هاي درمان اعتياد توزيع شود: توزيع متادون در داروخانه ها اگر بخواهد عملياتي شود، چند 
سال زمان نياز دارد. هدف از توزيع متادون در داروخانه ها ربطي به موضوع نشت متادون ندارد و بيشتر 
هدف از اين اقدام، خلوت شدن دانشگاه هاي علوم پزشكي بوده و اينكه در داروخانه ها به فروش برسد.

فهيمه طباطبايي
خبر نگار

12روز پــس از حادثه آتش ســوزي 
كانكس معلمان در سردشت دزفول، كزارش

با وجود اينكه 2 نفر از حادثه ديدگان 
جان خود را از دست داده اند و 3 معلم ديگر در بستر 
بيماري هســتند، هنوز نه علت حادثه به درستي 
مشــخص شــده و نه هيچ يــك از مســئوالن يا 
زيرمجموعه هاي آموزش و پرورش مسئوليت آنچه 
به وقوع پيوســته را پذيرفته اند. وزيــر آموزش و 
پرورش در آخريــن اظهارنظر اين اتفــاق را يك 
»حادثه« دانسته و گفته حادثه ممكن است در هر 
نقطه از كشور رخ دهد. او در واكنش به انتقادات به 
ســطح ايمني برخي از فضاهاي آموزشــي، وجود 
امكان آموزش را مقدم بر مناســب بودن فضاهاي 
آموزشي دانسته و گفته؛ اولويت نخست آموزش و 
پرورش اين اســت كه همه دانش آموزان از امكان 
آموزش برخوردار باشند، حتي اگر در چادر، كانكس 

يا واحد استيجاري باشد.
 به گفته محســن حاجي ميرزايي، مناسب ســازي 
فضاهــاي آموزشــي در درجــه دوم اولويت براي 
آموزش و پرورش قرار دارد و البتــه اعتبارات اين 
بخش نسبت به سال گذشــته، 4 برابر شده است. 
اين جمالت حاجي ميرزايي به اين معناســت كه 
مسئوالن آموزش و پرورش خود را مجاز مي دانند 
در احداث يا تامين فضاهاي آموزشــي، در درجه 
اول صــرف ايجاد فضــا را مدنظر قــرار دهند و به 
اســتانداردهايي نظير ايمني و سالمت كساني كه 
قرار است از فضاي موردنظر اســتفاده كنند، فكر 
نكنند. اين در حالي است كه براساس قوانين جاري 
و مصوبات شــوراي عالي آموزش و پرورش و سند 
تحول بنيادين، هر يك از مدارس مشخصا در حوزه 
ايمني بايد داراي اســتانداردهاي مشخصي باشند 
كه بهره برداري از آنها بــدون رعايت ضوابط مورد 

نظر ممكن نيست.

آخرين وضعيت مصدومان آتش سوزي
به غيراز نيما همتي و امين الياســي 2 دانش آموز 
1۵ ســاله كه در اين حادثه دچار سوختگي شده 
و هفته گذشته در بيمارستان فوت شدند، 3 معلم 
نيز در اين حادثه دچار ســوختگي شــدند. علي 

ايسپره، حســين رضايي ميرقائد و مجيد مرادي 
كه فعال در بيمارســتان بســتري  و تحت مراقبت 
هستند. سوختگي رضايي ميرقائد باالي 80 درصد 
گزارش شــده، اما عمق آن كم و ريه هاي او آسيب 

نديده است.

از صاعقه  تا انفجار گاز پيك نيكي
 نزديك به 2 هفته از آتش ســوزي كانكس معلمان 
در منطقه كنگرستان در سردشت دزفول گذشته، 
اما هنوز هم اظهارنظر قطعــي از دليل اصلي وقوع 
اين حادثه تلخ از ســوي مســئوالن ملي يا محلي 
آموزش و پرورش صورت نگرفته است. در روزهاي 
اول حادثه اعالم شــد برخــورد صاعقه به كانكس 
سبب آتش سوزي شده اســت، اما اميد بن عباس، 
مديركل مديريت بحران اســتان خوزستان گفته؛ 
طي بررسي هاي كارشناسي هيچ اثري از برخورد 
صاعقــه در بيرون كانكس مشــاهده نشــده و در 
عوض برخي برآمدگي هاي داخل به بيرون در بدنه 
كانكس، نشان مي دهد منشــأ حريق داخلي بوده 
است. وی افزود: در محل حادثه گاز پيك نيك نيز 
وجود داشته اما با توجه به اينكه براي معلم ساكن 
در كانكس غذاي گرم ارسال مي شــده،  نيازي به 
كپسول گاز وجود نداشته اســت. بن عباس نهايتا 
گفته، با توجه به اينكه در بيــن مصدومان عارضه 
ريوي ناشي از استشمام گاز مشاهده شده علت را 
كارشناسان مسئول بررسي موضوع آتش سوزي بر 

اثر گاز اعالم كرده اند. 
اين در حالي است كه آموزش  و پرورش خوزستان 
در اطالعيــه اي كــه 3 روز پس از حادثــه صادر 
كرده، علــت حادثه را برخــورد صاعقه به كانكس 
محل اســتقرار همكاران فرهنگي برشمرده است. 
عبدالرســول عمادي، نماينده ويژه وزير آموزش و 
پرورش در پيگيري حادثه، گفتــه:  پيگيري علت 
وقوع حادثه كه به گفتــه حاضران درصحنه در پي 
وقوع رعد و برق شديد و باران گسترده اتفاق افتاده 
است، بايد توسط كارشناسان مربوطه مورد بررسي 

قرار گيرد.
 آنچه كــه پــس از حادثه دلخراش آتش ســوزي 
كانكس معلمان بســيار مورد انتقاد افكار عمومي 
قرار گرفت و البته ســبب نارضايتي خانواده هاي 
افراد آســيب ديده در اين حادثــه را فراهم آورد، 
نحوه واكنش مســئوالن آموزش و پرورش به اين 

مسئله بود. به عنوان مثال، حادثه شامگاه 30دي ماه 
به وقوع پيوســت، اما نخســتين اطالعيه رسمي 
آموزش و پرورش خوزستان، روز سوم بهمن ماه در 
اين باره صادر شد. تا پيش از اين اطالعيه آموزش 
و پرورش عمال در اين باره سكوت كرده بود و صرفا 
با ورود رسانه ها و فشار افكار عمومي موضع گيري 
كرده اســت. آنچه در روزهاي اول حادثه به شدت 
واكنش برانگيــز بود، نحوه برخورد شــخص وزير 
آموزش و پرورش با حادثه بــود. حاجي ميرزايي 
كه از ســر اتفاق در زمان وقوع حادثه براي افتتاح 
پروژه به خوزســتان رفته بود، بــه بالين معلمان 
 و دانش آموزان آســيب ديده نرفت و اين مســئله 

انتقادات زيادي را در پي داشت.
 مسئله مهم ديگر،  چنان كه اشاره شد، عدم پذيرش 
مســئوليت حادثه از سوي مســئوالن آموزش و 
پرورش بود. مهراهلل رخشــاني مهــر، معاون وزير 
آموزش و پرورش و رئيس سازمان نوسازي مدارس، 
ارتباط اين كانكس با سازمان نوسازي را رد كرد  و 
گفت:  كانكس موردنظر كاربري آموزشي نداشته، 
چون محل اسكان معلم بوده است. در سوي مقابل، 
محمدرضا ســيفي، مديركل دفتر توسعه عدالت 
آموزشي و آموزش عشاير هم تالش كرده مسئوليت 
كانكس موردنظر را از مجموعه تحت مديريت خود 
سلب و متوجه آموزش و پرورش سردشت كند. او 
گفته:  اين افراد معلم عشايري نبودند و كامال اتفاقي 
در آن كانكس حضور داشتند و آن كانكس متعلق به 

يك مدرسه روستايي بوده است.
همچنين مديركل آموزش و پرورش خوزســتان 
دانش آموز بــودن نيمــا همتي و امين الياســي 
2 فردكشته شده در اين حادثه را رد كرد و گفت: اگر 
چه آنها 1۵ سال بيشتر نداشتند، اما ترك تحصيل 
كرده بودند. اين اظهارنظرها باعث شد كارشناسان 
آموزشي و معلمان واكنش نشــان دهند. حسين 
ســازگار كه خود يكي از معلمان عشــايري است، 
در اين باره گفت: براي مسئوالن آموزش و پرورش 
مناسب نيست كه در توجيه اين اتفاق تلخ و خالي 
كردن شانه از زير بار مسئوليت، چنين سخناني را 
به زبان بياورند. اتفاقاً اين مايه وهن اين وزارتخانه 

بايد باشد كه دانش آموزانش ترك تحصيل كنند.

 تكليف كانكس ها چه خواهد شد؟
 ارائه اطالعات و ادعاهاي ضدونقيض درباره ماهيت 

مدارس كانكســي از ديگر مواردي بود كه پس از 
حادثه كانكــس معلمان در سردشــت دزفول، به 
چشم آمد. از يك سو برخي مســئوالن آموزش و 
پرورش تعداد مدارس كانكسي در سراسر كشور را 
در مقايسه با تعداد كل مدارس بسيار ناچيز دانستند 
و از ســوي ديگر برخي از مزيت كانكس بر ســاير 
سازه هاي آموزشي در برخي مناطق خبر دادند. وزير 
آموزش و پرورش چنان كه اشاره شد، در جديدترين 
مصاحبه  خود، گفته آموزش و پرورش در درجه اول 
مي كوشد به هر شكلي كه شــده امكان آموزش را 
براي همه دانش آموزان ايراني فراهم كند و در درجه 
دوم به دنبال مناسب سازي فضاهاي آموزشي است.
 اين نــگاه بــا توجه بــه اينكــه ايمني و ســاير 
اســتانداردهاي ضروري فضاهاي آموزشــي را در 
اولويــت دوم قرار مي دهــد، از نگاه كارشناســان 
آموزشي، محل سؤال اســت و البته مي تواند منشأ 
بسياري از حوادثي كه تاكنون در مدارس و فضاهاي 
آموزشــي ناايمن به وجود آمده قلمداد شود. آنها 
مي گويند: تامين همه لوازم آموزش رايگان و ايمن 
براساس قانون، به عهده دولت اســت و هر نگاهي 
كه ايمني و ســالمت دانش آموزان و معلمان را در 
ســاخت يا تامين فضاهاي آموزشــي،  در اولويت 
قرار ندهد، غيرقابل قبول اســت. حاجي ميرزايي 
در مصاحبه ديگري هم با بيان اينكه تعداد مدارس 
كانكسي در كشور زياد نيست، اعالم كرده؛ 3900 
مدرسه كانكس از مجموع بيش از 11۵ هزار مدرسه 

در كشــور وجود دارد كه رقم قابل توجهي نيست، 
اما موظفيم فضاي آموزشــي مناسبی را براي همه 
دانش آموزان فراهم كنيم. از ســوي ديگر، رئيس 
ســازمان نوســازي گفته : با توجه به ويژگي هاي 
محيطي و دشــواري دسترســي به برخي مناطق 
روستايي و عشايري، اساسا چاره اي جز استفاده از 

كانكس وجود ندارد. 
رخشاني مهر تأكيد كرده كه كانكس هاي تهيه شده 
توسط سازمان نوســازي مدارس ايمن است اما در 
برخي مناطق و در هنگام حوادثي مثل سيل و زلزله، 
خيرين هم اقدام به تامين و نصب كانكس مي كنند 
كه ممكن است استانداردهاي الزم را نداشته باشد. 
محمدرضا ســيفي، مديركل دفتر توسعه عدالت 
آموزشي و آموزش عشاير، ديگر مسئول آموزش و 
پرورش است كه درباره مدارس كانكسي صحبت 

كرده است. 
 او گفته به دليل يك حادثه نمي توان همه كانكس ها 
را جمع آوري كرد. او از مزيت كانكس نســبت به 
سازه هاي ثابت در آموزش عشايري سخن گفته و 
تأكيد كرده است كه براي مناطقي كه دانش آموز 
ثابت ندارنــد، بهترين ســازه مدارس كانكســي 
چرخدار مجهز به پنل خورشيدي است كه محلي 
هم براي استراحت معلمان در آن تعبيه شده است. 
كانكس هايي كه به گفته سيفي 700 ميليون تومان 
قيمت دارند و معلوم نيســت چه تعداد از مدارس 

عشايري از اين نوع است.

حميدرضا بوجاريان
خبر نگار

 مــرداد ســال 98، مصوبه 
136ستاد مبارزه با مواد مخدر گزارش2

به تصويب مي رســد كه در 
بند 8آن، تعيين مي شود براي تفكيك در ارائه 
خدمات درماني در مراكــز درمان اعتياد از 
فرايند توزيع دارو، توزيع داروهاي آگونيست 
و درمان اعتيــاد از طريــق داروخانه هاي 
منتخب صورت پذيرد؛ مصوبه اي منطبق با 
قانون، كــه بالفاصله بعد از اين فشــارهاي 
زيادي ازسوي برخي گروه ها براي اصالح و 
تغيير اين مصوبه به متوليان اجراي آن وارد 
مي شود و عده اي خواهان آن مي شوند تا روند 
عرضه داروهاي آگونيســت و ترك اعتياد 
همچون گذشــته در مراكز و كلينيك هاي 
ترك اعتياد ادامه پيدا كند؛ درخواستي مغاير 
با قانون مقررات امور پزشــكي و دارويي و 
مقررات انتظامي سازمان نظام پزشكي كه در 
آن داروخانه ها را تنها محل مجاز عرضه دارو 
تعيين كرده است. با وجود صراحت غيرقابل 
تفسير قانون در اين بخش اما، عده اي اصرار بر 
عرضه دارو خارج از شبكه رسمي داروخانه ها 
دارند؛ اصراري كه ســازمان غذا و دارو را زير 

فشــار ســنگيني قــرار داده اســت تا از 
دستورالعمل خود براي عرضه دارو تنها در 
داروخانه و اجراي دقيق قانون عقب نشيني 
كند. فشــارها به حدي افزايش يافت كه با 
ارسال نامه اي به رئيس جمهور از او خواسته 
شد از ســتاد مبارزه با مواد مخدر بخواهد از 
دســتورالعمل خود عقب نشــيني و در آن 
بازنگري كند. حاال فشارها به حدي افزايش 
يافته است كه به نظر مي رسد ستاد مبارزه با 
مواد مخدر را  به سمتي هدايت كرده است تا 
براي تأمين نظر مخالفان، پا از اجراي »مر« 

قانون بردارد.

ماجراي مراكز درمان اعتياد
ماجراي تأســيس كلينيك هــاي درمان 
نگهدارنده اعتياد در ايران كه از آن به عنوان 
مراكز MMT ياد مي شود، به نزديك 20سال 
قبل بازمي گردد؛ زماني كه موضوع اعتياد و 
لزوم ترك اعتياد معتادان موضوع روز بود و 
روند انتظامي برخــورد با معتادان كم كم به 
سمت رويه هاي درمان محوري حركت كرد. 
با اين رويكرد، مجوز محــدود براي فعاليت 
مراكزي به عنوان مراكز ترك اعتياد صادر شد. 
قرار بود در اين مراكز به گونه اي با معتاداني 
كه حاال بيمار خوانده مي شدند، برخورد شود 

كه فرد در بازه زماني مشــخصي از مصرف 
موادمخدر دست كشــيده و بتواند دوباره به 
جامعه بازگردد. كمي بعد اما، درخواست ها 
براي تأسيس مراكز ترك اعتياد بيشتر شد. با 
افزايش مراكز ترك اعتياد، عملكرد آنها دچار 
چالش هايي شــد؛ چراكه روند ترك اعتياد 
معتادان جهتي ديگر در مراكز ترك اعتياد 
به خود گرفته بود و فروش متادون به معتادان 
در دستور كار قرار گرفت و عماًل ترك اعتياد 

به محاق فراموشي رفت.

افزايش معتادان بــا افزايش مراكز ترك 
اعتياد

گرچه قرار بود مراكز ترك اعتياد راهي براي 
كاهش اعتياد در كشــور و مكاني براي كند 
كردن شدت اعتياد افراد به مواد مخدر باشد، 
اما آنطور كه نايب رئيس انجمن داروســازان 
ايران به همشهري مي گويد، اين مراكز كمكي 
به كاهش آمار معتادان كشور نكرد: در بسياري 
از مراكز ترك اعتيــاد، فرايندهاي الزم براي 
ترك اعتياد پيگيري نمي شــود، بلكه در اين 
مراكز تالش شده است با تغيير نوع ماده مخدر 
از ترياك، هروئين يا ســاير مواد به متادون، 
فقط از رفتارهاي پرخطر معتادان تا حدي كم 
كنند. سيدعلي فاطمي، معتقد است هنگامي 

كه رويه اي اشتباه در كشــور آغاز شده و اين 
روند شكل عادي به خود مي گيرد، به راحتي 
نمي توان با آن مقابله كرد: مشــخص اســت 
سياست هاي نگهداري معتادان با متادون در 
ايران، چندان موفق نبوده است. براساس آمار، 
امروزه رشد تعداد معتادان كشور تقريباً 3برابر 
رشد جمعيت بوده است. اين عدد نشان دهنده 
اين اســت كه مراكز ترك اعتيــاد موفقيت 
چنداني در كارشان نداشــته اند. درحالي كه 
مراكز تــرك اعتياد به گفته اين مســئول در 
انجمن داروســازان ايــران، موفقيتي در كار 
خود نداشــته اند، اما آمارها نشان مي دهد از 
دهه 80به اين سو، تعداد مجوزهايي كه ازسوي 
مراكز مختلف ازجمله بهزيستي براي تأسيس 
مراكز ترك اعتياد صادر شــده، رشد بااليي 
داشته است؛ رشدي كه فاطمي مي گويد سبب 
شــده مراكز ترك اعتياد مجوزدار و بي مجوز 
به تعداد داروخانه هاي كشــور برســد. رشد 
تعداد مراكز ترك اعتياد البته سبب شده است 
مقدار اســتفاده از نگهدارنده متادون تنها در 
يك بازه يك ساله، دوبرابر رشد داشته باشد. 
توليد60ميليون واحد متادون آن هم در يك 
سال، نشان دهنده بازار پراشتهاي مصرف اين 
ماده در كشور اســت؛ بازاري كه ارزشي چند 
هزارميليارد توماني دارد و به سادگي نمي توان 

از كنار منافع حاصل از آن، گذشت.

توزيع داروخانه اي متــادون چاره كار 
نيست 

اما مصوبه ســتاد مبارزه بــا مواد مخدر در 
الزامي كردن عرضه متادون در داروخانه ها 
مخالفــان جــدي دارد؛ مخالفانــي كه در 
اليه هاي مختلف مديريتــي حضور دارند و 
ازجمله تصميم گيرندگان در حوزه اعتياد و 
مقابله با آن هستند؛ مســئوالني از سازمان 
نظام پزشكي و جامعه پزشكان درمانگر اعتياد 
گرفته تا سازمان بهزيستي به عنوان يكي از 
اصلي ترين متوليان حوزه كاهش آسيب هاي 
اجتماعي و مقابله بــا مواد مخدر. مديركل 
دفتر پيشــگيري و درمان اعتياد ســازمان 
بهزيستي به همشــهري مي گويد، نبايد به 
متادون به عنوان يك دارو نگريســته شود؛ 
چراكه متادون دارو نيســت و به اين دليل، 
الزامــي در عرضــه آن در داروخانه ها نبايد 
وجود داشته باشد: متادون تنها دارويي است 
كه باعث جذب معتاد به مراكز ترك اعتياد 
براي درمان مي شود. به نظرم نبايد متادون 
را در داروخانه ها عرضه كرد. متادون تحت 
نظارت است و براســاس تأكيد ستاد مبارزه 
با مواد مخدر، عرضه اين ماده در مراكز ترك 
اعتياد بايد در قالب سامانه تيتك انجام شود 
تا خطاها و نشتي هايي كه اكنون وجود دارد 
نيز حداقلي شــود. فريد براتي سده، از نشت 
برخي داروها از سيستم داروخانه اي كشور 

خبر مي دهد و مي گويد، برخي اســتدالل 
مي كنند با عرضه متــادون در داروخانه ها 
نشــتي اين ماده در جامعه كم مي شود. كه 
اســتداللي درست اســت اما اكنون شاهد 
نشت ريتالين، برخي داروهاي مصرفي براي 
بيماران اعصاب و روان و نيــز ترامادول در 
بازار هســتيم. ترامادول و اين نوع از داروها 
در مراكز تــرك اعتياد عرضه نمي شــوند؛ 
بنابراين با عرضه متادون در داروخانه ها نشت 
اين ماده در بازار به صفر نمي رسد. مديركل 
دفتر پيشــگيري و درمان اعتياد ســازمان 
بهزيستي اما، به موضوع قابل تأمل ديگري 
اشــاره مي كند و مي گويد: بهزيستي تنها 
مسئوليت صدور مجوز فعاليت مراكز ترك 
اعتياد را صادر مي كند و دخالتي در تأمين 
متادون در اين مراكز ندارد. گرچه به وزارت 
بهداشــت اعالم كرديم عرضــه متادون در 
مراكز ترك اعتياد را به بهزيستي واگذار كند، 
اما وزارت بهداشت با اين درخواست مخالفت 
كرد و خود تأمين و عرضه متادون در مراكز 

ترك اعتياد را برعهده گرفت. 
او مي گويد، نشــت متادون در مراكز ترك 
اعتياد وجــود دارد كه اين اتفاق ناشــي از 
ضعف نظارتي دســتگاه ها و متصل نبودن 
آنها به سامانه هايي مانند تيتك است: مراكز 
ترك اعتياد ســامانه اي در اختيار دارند كه 
بخشي از كد ملي فرد و ساير مشخصات افراد 
دريافت كننده متادون در آن ثبت مي شود. 
براساس اين سامانه، نزديك به 800هزار نفر 
در حال استفاده از خدمات مراكز ترك اعتياد 
هستند. اين سامانه بايد به تيتك وصل شود 
تا بتوان مانع از مشكالتي شد كه اكنون مراكز 

ترك اعتياد با آن روبه رو هستند.

فروش متادون خارج از شبكه داروخانه 
تخلف است 

توزيــع متــادون در داروخانــه براســاس 
دستورالعمل ســازمان غذا و دارو به چالشي 
در حوزه ســاماندهي فروش متادون تبديل 
شده اســت؛ چالشي كه ســبب شده است 
آتش اختالف ميان گردانندگان مراكز ترك 

اعتياد و انجمن داروسازان باال بگيرد. آتش 
اين اختالف به مجلس شــوراي اسالمي و 
كميسيون بهداشت نيز كشيده شده است و 
اين كميســيون هيأتي3نفره را مأمور كرده 
است تا درباره اين اختالف نظر به جمع بندي 
براي تصميم گيري برســند تــا در صحن 
علني مجلس به رأي نمايندگان گذاشــته 
شود. همايون سامه يح، نماينده كليميان در 
مجلس شوراي اسالمي در پاسخ به اين سؤال 
همشــهري كه آيا فروش متادون در مراكز 
ترك اعتياد منطبق بر قانون است، مي گويد: 
فروش متادون خــارج از داروخانه ها قطعاً 
اقدامي خالف قانون است. وزارت بهداشت و 
انجمن داروسازان به شدت با عرضه متادون 
خارج از شبكه داروخانه هاي كشور مخالفند و 
اين مخالفت را به اعضاي هيأت 3نفره تعيين 
شده از سوي كميسيون بهداشت نيز منتقل 
كرده اند. اين عضو كميسيون بهداشت و درمان 
مجلس، با بيان اينكه موافقان هم استدالل ها 
و داليل خود را براي ادامه عرضه متادون در 
مراكز ترك اعتياد عنوان كرده اند، مي گويد: 
تعداد مراكز ترك اعتياد كشور بيش از سرانه 
جمعيت معتادان است. به نظر مي رسد نبايد 
بيش از6هزار مركز ترك اعتياد داشته باشيم؛ 
درحالي كه نزديك به 8هزار مركز ترك اعتياد 

در كشور فعال است. 
 او در پاســخ به اين ســؤال كه با عرضه دارو 
در مراكز ترك اعتياد چه نهاد يا مجموعه اي 
بايد برخورد قانوني كنــد، مي گويد: وزارت 
بهداشت اين امكان را دارد تا براساس قانون 
با فعاليت هاي غيرقانوني در اين حوزه برخورد 
كند. آنچه اين نماينده مجلس شوراي اسالمي 
مي گويد، منطبق با قانون اســت، اما به نظر 
مي رســد اختالف نظر در تعريــف متادون 
به عنوان يك دارو ازســوي متوليان موضوع 
سبب شده است هر يك از طرفين اين ماجرا 
اســتدالل هاي خاص خود را داشته باشند 
و خواهان اين باشند كه حرف خود را پيش 
ببرند؛ اصرارها و انكارهايي كه درنهايت منافع 
گروهي را در اين ميان تأمين مي كند كه منافع 

آنها، منفعت مردم را در پي ندارد.

خبرعلت آتش سوزي كانكس  معلمان  همچنان در ابهام

رئيس تيم توليد واكسن »كوو ايران بركت« خبر داد
موفقيت واكسن ايراني كرونا در خنثي 

كردن كروناي انگليسي 

موفقيت واكسن كروناي توليدي ســتاد اجرايي فرمان امام)ره(، 
روي ويروس انگليسي كرونا از سوي تيم سازنده واكسن تأييد شد.

به گزارش همشهري، حسن جليلي، مدير گروه تحقيقات توليد 
واكسن ستاد اجرايي فرمان امام)ره( در جمع خبرنگاران با اعالم 
اين خبر افزود: پس از شيوع ويروس جهش يافته كرونا موسوم 
به كروناي انگليســي، از طريق وزارت بهداشت نمونه اي از اين 
ويروس جهش يافته كه قدرت ســرايت آن 70درصد باالتر از 
كروناي معمولي اســت را دريافت كرديم و در اختيار محققان 

دارويي ستاد اجرايي قرار داديم.
وي افزود: از آنجا كه يكي از قابليت هاي هر واكســن اثرگذاري 
بايد اين باشــد كه بتواند در برابر جهش هاي انجام گرفته روي 
ويروس، بدن افراد را ايمن كند، پالسماي خون 3داوطلب اولي 
كه واكســن »كوو ايران بركت« را دريافت كــرده بودند با اين 

ويروس مورد امتحان و آزمايش قرار داديم.

مســئول تيم توليد واكســن افزود: اين 3داوطلب در 2مقطع 
واكســن را دريافت كرده اند و لذا انتظار مي رود كه پالسماي 
خون آنها ايمني كافي را براي مقابله با ويروس پيدا كرده باشد.

جليلي گفت: آزمايش هاي انجام گرفته نشــان داد كه واكسن 
ايراني با موفقيت كامل، توانسته ويروس جهش يافته را به طور 

كامل خنثي كند.
مينو محرز، عضو ستاد ملي مبارزه با كرونا و مسئول تيم نظارت 
بر فاز مطالعات باليني واكسن كوو ايران بركت نيز درخصوص 
موفقيت جديد واكسن ايراني گفت: امروز شنيدن اين خبر همه 
ما را خوشحال كرد. محرز افزود: ويروس انگليسي براي همه ما 
تبديل به يك دغدغه جدي شده بود كه آيا واكسن توليدشده 
فقط قدرت خنثي كردن كروناي معمولي را دارد يا قادر خواهد 
بود كه اين ويروس خطرناك را هم از پا درآورد كه خدا را شكر 
اين خبر خوب اعالم شد و خستگي را از تن  ما و همه تيم اجرايي 

واكسن و تيم درمان و سالمت كشور درآورد.

حمايت سازمان بهزيستي از فرزندان 
تحت پوشش خود بعد از 1۸ سالگي

معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي كشور گفت: تحصيل، 
اشتغال، ازدواج و مســكن از مواردي است كه تالش مي كنيم 
براي فرزندان تحت پوشش ســازمان بهزيستي بعد از سن 18 

سالگي مهيا كنيم.
حبيب اهلل مســعودي فريد، معــاون امور اجتماعي ســازمان 
بهزيستي كشور در گفت وگو با ايلنا درباره سن استقالل فرزندان 
تحت پوشش سازمان بهزيســتي گفت: ما هميشه گفته ايم كه 
18 سالگي سن قطعي نيست كه فرزندان تحت پوشش سازمان 
بهزيستي به استقالل برسند. بلكه 18 سال حداقل سني است 
كه فرزندان تحت پوشش را مي توانيم به استقالل برسانيم. در 
واقع 18 سال شرط الزم است اما شــرط كافي براي استقالل 

نيست.
وي ادامه داد: هم اكنــون نيز در برخي از مراكــز به ويژه مركز 
دختران تالش مي شــود تا بچه ها بعد از ســن 18 ســال نيز 
نگهداري شوند و تا 20 يا 22 سال هم زندگي مي كنند. يا برخي 
از خيرين در مراكز 12 تا 18 سال سوئيت هايي براي فرزنداني 
كه بيش از 18 ســال ســن دارند، آماده كرده اند. معاون امور 
اجتماعي سازمان بهزيستي كشور گفت: دغدغه  ما اين است كه 
فرزندان تحت پوشش سازمان بهزيستي بعد از 18 سال مستقل 
شوند. طرح خوبي نيز در اين راستا در دست بررسي است تا هم 
در بحث اشتغال و هم در بحث تحصيل اقدامات خوبي براي آنها 
صورت بگيرد، البته هم اكنون تحصيــل تمامي فرزندان تحت 
پوشش سازمان بهزيستي رايگان است و فرزندان تحت پوشش 
سازمان بهزيســتي در هر مقطعي در حال تحصيل باشند همه 

هزينه آن از سوي سازمان بهزيستي پرداخت مي شود.
وي با بيان اينكه طرحي با عنوان آماده ســازي فرزندان تحت 
پوشش سازمان بهزيستي در دســت انجام است، گفت: تالش 
مي شود بچه هايي كه بعد از 18 سال شرايط استقالل را ندارند تا 
سن 22 الي 24 سالگي نيز در مراكزي كه حالت پانسيون دارند، 
حضور داشته باشــند و فرزندان تحت پوشش ما در اين مراكز 
حضور دارند و در عين حال به دانشگاه و سر كار مي روند. رويكرد 
ما اين است كه بچه ها حتما شغل مناسب پيدا كرده و تحصيالت 

مناسب داشته باشند.
معاون امور اجتماعي ســازمان بهزيستي كشــور گفت: اينها 
بچه هاي مــا هســتند و بعد از استقالل شــان به طــور كامل 
ارتباطشــان با مركز قطع نمي شود و در بســياري از مراكز ما 
بچه هايي هســتند كه االن ازدواج كرده اند و با خانواده خود به 
مراكز تحت پوشش ســازمان در زمان هاي مختلف مانند عيد 

و… سر مي زنند.
فريد با بيان اينكه تحصيل، اشتغال، ازدواج و مسكن از مواردي 
است كه ما تالش مي كنيم تا براي فرزندان تحت پوشش سازمان 
بهزيستي مهيا كنيم، گفت: ساالنه تقريبا 700 نفر از فرزندان 
تحت پوشش ســازمان بهزيستي به ســن حدود 18 سالگي 
مي رســند كه بايد اين موارد براي آنها مهيا شود. هم اكنون با 
جمعيت بيش از 80 ميليوني 10 هــزار كودك در مراكز تحت 
پوشش داريم و تقريبا ســاالنه حدود 2 هزار نفر در قالب طرح 

امين موقت و فرزندخواندگي واگذار مي شوند.

با مصوبه ستاد مبارزه با مواد مخدر، توزيع متادون در داروخانه ها منتفي شد

 مراكز ترك اعتياد يا تغيير اعتياد؟
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درحالي كه شاهد يك خيز جهاني 
 3G براي از رده خارج كردن شبكه

از سوي اپراتورهاي بين المللي 
هستيم، به نظر مي رسد، اين فرايند 

در كشور ما به كندي پيش برود

خبر بهبودي يك بيمار 25 ساله از كما به 
كمك امواج مافوق صوت، 5سال پيش در دانش

دنياي پزشكي سروصداي زيادي به پا كرد. 
در اين روش درماني، تيمي از دانشگاه كاليفرنيا با استفاده 
از فناوري اولتراساوند )امواج مافوق صوت( توانست يك 
بيمار را به روشي شبيه به جامپ استارت )روشي است 
براي كمك به روشن شدن ماشيني كه باتري آن خوابيده 
اســت كه در اصطالح عاميانــه به آن باتــري به باتري 
مي گوينــد( را از كمــا خارج كننــد. امــا در آن زمان 
دانشمندان مذكور مطمئن نبودند كه اين تجربه امكان 
تكرار دارد يا فقط يك بار براي هميشه رخ داده است. اما 
همان تيم به تازگي موفق شــدند دوبار ديگر اين تجربه 

موفق را تكرار كنند.
در سال2016 تيمي به رهبري پروفسور مارتين مونتي 
دســتگاهي به اندازه يك فنجان قهوه را براي ارســال 
پالس هاي تحريك كننده از امواج مافوق صوت متمركز 
با شــدت كم به تاالموس بيمار 25ســاله استفاده كرد. 
تاالموس به عنــوان مركز پردازش مركــزي مغز عمل 
مي كند و به طور معمول در بيماران به كما رفته، ضعيف 
مي شــود. پس از دريافت ايــن درمان، بيمــار به طرز 
خارق العاده اي بهبود يافت. درحالي كه پيش از اين روش، 
او تنها نشــانه هاي ضعيفي از هوشياري را نشان مي داد، 
حاال ديگر كامال به هوش بود و مي توانســت به سؤاالتي 
كه از او مي شد با تكان دادن سر پاسخ بدهد. با اين حال 
در آن زمان محققان نمي دانستند آيا اينكه بيمار به اين 
روش پاسخ داده اســت نتيجه خوش شانسي آنهاست يا 
اينكه بيمار به درماني كــه همزمان در حال دريافت بود 
پاسخ داده يا مغز او ممكن است به طرز منحصربه فردي 

پذيراي درمان بوده باشد.
با وجود اين، آنها به تازگي پاسخ سؤاالت خود را گرفتند. 
مونتي و همكارانش اعالم كردند كه توانسته اند با همان 
روش 2 تجربه موفق ديگر را براي خارج كردن 2بيمار از 

كما تكرار كنند.
به گزارش نيواطلس، يكي از اين دو مورد مربوط به مردي 
56ساله است كه به دليل ضربه مغزي 14 ماه در كما بود. 
پس از نخستين درمان اولتراساوند، بيمار موفق شد يك 
توپ را بيندازد و بگيرد و نام 2 نفر از اعضاي خانواده اش 
در يك عكس دسته جمعي را به ياد بياورد. پس از درمان 
دوم، او ديگر قادر بود به تنهايي با بطري آب بنوشــد، از 

كاغذ و خودكار استفاده و ارتباط كالمي برقرار كند.
بيمار بعدي زني 50ســاله بود كه پس از تجربه ايســت 
قلبي2 سال و نيم در كما بود و درصد هوشياري او حتي 
از مرد 54ساله هم كمتر بود. پس از نخستين درمان، او 

توانست وسايلي مانند شــانه و مداد را تشخيص دهد، 
كاري كه از زمان رفتن به كما نتوانسته بود انجام دهد.

در هر دو مورد درمان شامل استقرار دستگاه اولتراساوند 
در كنار سر بيمار بود، به اين شكل كه دستگاه 10مرتبه 
30ثانيه اي به مدت 10دقيقه فعال مي شــد. هردو بيمار 
2جلسه به همين روش تحت درمان قرار گرفتند كه يك 
هفته بين آن فاصله بود. دانشــمندان مي گويند كه اين 
درمان ايمن اســت و هيچ عوارض جانبي ندارد چرا كه 
ميزان تقريبا كم انرژي كه از دستگاه ساطع مي شود كمتر 
از ميزاني است كه در اســكن اولتراساوند داپلر استفاده 
مي شود. البته ناگفته نماند كه درمان روي نفر سوم هيچ 
تأثيري نداشت، يك مرد 58ســاله كه به دليل تصادف 
5سال و نيم در كما بود. اما با اين حال دانشمندان دخيل 
در اين روش درماني، از موفقيتي كــه در 2 مورد ديگر 

به دست آورده بودند خرسند هستند.

مونتي مي گويد: آنچه قابل توجه است اين است كه هردو 
بيمار طي چند روز از شروع درمان پاسخ هاي معناداري 
نشــان دادند. اين چيزي بود كه به آن اميدوار بوديم اما 
اينكه با چشم خودمان نتيجه موفقيت آميز كار را ببينيم 
برايمان شيريني ديگري داشت. اينكه از بين 3بيمار، 2 
تن كه در شرايط بحراني بودند، بهبودي شگفت انگيزي 
را طي چند روز پس از شــروع درمان داشتند بي نهايت 

اميدواركننده است.
مطالعات تكميل كننده اين روش درمان در دستور كار 
قرار دارد. دانشــمندان مي گويند كه نسخه قابل حمل 
و تجاري اين دســتگاه كه در بيمارستان ها و حتي خانه 
بيماران به صورت روتين قابل استفاده است ممكن است 

در چند سال آينده در دسترس قرار بگيرد.

باتري به باتري مغز براي خروج از كما
دانشمندان موفق شده اند در تجربه جديد با دستگاهي به اندازه يك فنجان كه امواج مافوق صوت ساطع 

مي كند به نوعي مغز را تقويت كرده و فرد را از كما خارج كنند

جهان استارت آپي

حمل و نقل عمومی با انرژی خورشید
استارت آپ سونو با همكاری شركت ايزی مايل، سبك شارژ 

سامانه حمل ونقل عمومی را تغيير می دهند

 ،)CES2021(در زمان برگزاری نمايشگاه الكترونيك مصرفی امسال
اســتارت آپ آلمانی ســونو موتورز)SonoMotors( عالوه بر ارائه 
طرح ويژه بــرای خودروهای توليــدی خود، از همكاری با شــركت 
ايزی مايل)EasyMile( برای نصب فناوری صفحه های خورشيدی در 
بدنه شاتل های بدون راننده اين شركت خبر داد. به گزارش وب سايت 
نيواطلس، سونو موتورز در CES امسال كه به صورت مجازی برگزار 
شد، جديدترين نسخه از نمونه اوليه اتومبيل الكتريكی سيون خود را 
كه 248 صفحه خورشــيدی در تمام قسمت های مستقيم و منحنی 
بدنه خودرو كار شده بود را به نمايش گذاشت. در شرايط ايده آل، اين 
ميزان انرژی ذخيره شده برای يك ســفر كوتاه كافی به نظر می رسد 
و نيازی به اتصال به برق برای شــارژ باتری ها نيست، اما بسته باتری 
را می توان برای ســفرهای طوالنی تر به شارژر متصل كرد. پس از اين 
موفقيت، حاال استارت آپ سونو يك مشتری برای همكاری پيدا كرده 
و در اين ميان، ايزی مايل برای خودران های خــود به دنبال اين ايده 
است. شاتل برقی پيش تر در بيش از 30كشــور جهان مورد استفاده 
قرار گرفته و اكنون سازنده آن در حال تهيه يك نمونه اوليه با فناوری 
ثبت اختراع شده استارت آپ سونو برای آزمايش كاهش تعداد فواصل 

شارژ است. با شارژ كامل بسته باتری اين وسيله نقليه، می توان آن را 
تا 16ساعت مورد استفاده قرار داد. شارژ كامل بسته باتری زمانی كه 
كامال خالی باشد، حدود 6ساعت به طول می انجامد. نصب سلول های 
خورشيدی برای جايگزينی شارژرهای سنتی در نظر گرفته نشده، اما 
اميد است كه با به كارگيری چنين سيستمی، وسيله نقليه بتواند برای 
مدت طوالنی تری در جاده ها بماند، چراكه در هنگام پارک هم انرژی 
خورشيدی را می تواند ذخيره   كند. شــركت ايزی مايل در بيانيه ای 
مطبوعاتی اعالم كرده است: »اين سيستم به خوبی می تواند استقالل 
بيشتری به وسيله نقليه شــاتل بدون راننده بدهد، زيرا از زيرساخت 
شارژ مستقل تری برخوردار اســت. اين يك صرفه جويی در هزينه ای 
بزرگ برای شركت های خصوصی محسوب می شود. همچنين می توان 
از آن به عنوان يك مزيت برای بسياری از جوامعی نام برد كه از شاتل 
به عنوان وسيله نقليه ای برای گسترش شبكه حمل و نقل عمومی خود 

استفاده می كنند.«

همه  چيــز شــبيه بــه 
صحنه اي از داستان هاي فضا

علمي- تخيلي اســت؛ 
2فروند موشك درخشان نقره اي كه 
زير آفتاب تگزاس كنار هم ايستاده  و 
در انتظار نوبــت پرواز هســتند. به 
گــزارش وب ســايت اســپيس، اما 
موشك هاي براق استارشيپ SN9 و 
SN10 در واقــع از قبــل هم وجود 
داشــته اند و براي نخستين بار به اين 
صورت در روز جمعــه )10بهمن( در 
تاسيسات جنوب تگزاس اين شركت 
در نزديكي دهكده بوكاچيكا مشاهده 
 ،SN10استارشــيپ ند.  شــده ا
جديدترين نسخه از موشــــك هاي 
اســـــتارت آپ اســپيس ايكس از 
مجموعــه راكت هاي قابل اســتفاده 
مجدد استارشيپ محسوب مي شود و 
اين در حالي اســت كــه همتاي آن، 
يعني SN9 در انتظار پرواز آزمايشي 
خود بوده كه مي تواند خيلي زود، يعني 
در روز دوشنبه يكم فوريه)13بهمن( 
شــكل بگيرد و اين موشــك به فضا 
پرتاب شود. ايالن ماسك، مديرعامل 
اســپيس ايكس روز جمعه در توييتر 
 SN9 خود درخصوص استارشيپ هاي

و SN10 چند خطي را نوشت. اين دو 
موشك آخرين نسخه آزمايشي از يك 
ســامانه پرتاب كامال قابل اســتفاده 
توســط  كــه  هســتند  مجــدد 
اسپيس ايكس براي پرواز فضانوردان و 
محموله هاي بار در ماموريت هايي در 
اعماق فضا طرح ريزي شده اند. SN9 و 
SN10 هركــدام از 3 موتــور رپتور 
اسپيس ايكس استفاده مي كنند و براي 

پــرواز در پروازهــاي آزمايشــي 
زيرمدار)10كيلومتر( طراحي شده اند. 
اسپيس ايكس نمونه اوليه استارشيپ

SN8 را كه نسخه قبلي موشك جديد 
بود، در روز نهم دسامبر در يك پرواز 
آزمايشي مشــابه به فضا پرتاب كرد. 
اين پرواز به ارتفاع حــدود 7/5مايل 
)12/5كيلومتر( رسيد، اما در برگشت 
دچار مشكل شــد و نتوانست درست 

روي محل فرود قرار بگيرد و در نهايت 
منفجــر شــد. حــاال اما شــركت 
اسپيس ايكس بسيار اميدوار است كه 
ايــن ناكامي لحظه آخري به وســيله 
SN9 جبران شود. ناظران با چشمان 
عقاب وضعيت اسپيس ايكس را دنبال 
مي كنند و چند روز است كه آنها نمونه 
اوليه SN9 را در جايگاه آزمايش خود 
مشــاهده مي كنند، چراكــه به نظر 
مي رسد اين شــركت موشك را براي 
پرتاب آمــاده مي كند. بــا اين حال، 
مقامات اداره هوانوردي فدرال كه ناظر 
بر پرتاب موشك هاي تجاري هستند، 
گفته اند كه اين شــركت هنوز برنامه 
نهايي براي پرتاب را به تصويب نرسانده 
است. در عين حال ســخنگوي اداره 
هوانوردي فدرال )FAA( روز جمعه در 
بيانيه اي به ســايت اســپيس گفت: 
»FAA به كار با اســپيس ايكس براي 
ارزيابــي اطالعات اضافي ارائه شــده 
توسط اين شركت به عنوان بخشي از 
برنامه خود بــراي تغيير پروانه پرتاب 
ادامه خواهد داد.« موشك استارشيپ 
اسپيس ايكس، 50متر طول دارد و در 
نســخه نهايي از 6موتــور رپتور براي 

رسيدن به فضا سود مي برد.

اسپيس ايكس همزمان 2 نمونه اوليه از موشك هاي استارشیپ شايد فردا پرتاب شود 
استارشيپ  خود را روي سكوي پرتاب قرار داده است

اختالف فیسبوك و اپل بر سر حريم خصوصي 
دو غول عرصه فناوري، اپل و فيسبوک 

بر سر حفظ حريم خصوصي كاربران به فناوري
اختالف خورده اند. به گزارش گادرين، 
اين دو شــركت بــر ســر برنامه هاي اپــل براي 
ويژگي هاي جديد حريم خصوصــي كه تبليغات 
آنالين را به شــدت محدود مي كنــد دچار چالش 
شــده اند و به همين دليل تيم كــوک مديرعامل 
شركت اپل، حمالت ســنگين خود را به فيسبوک 

آغاز كرده است.
كوک در ســخنراني خود در كنفرانــس رايانه ها، 
حريم خصوصي و حفاظت از داده ها از تصميم اپل 
براي معرفي اين ويژگي به نام شــفافيت پيگيري 
برنامــه )ATT( دفاع كرد. تنظيــم جديد اپل در 
آيفوني كه اوايل بهار به بازار عرضه مي شود رونمايي 
خواهد شــد. در اين تنظيم هر برنامــه اي بايد از 
كاربران براي رديابي آنها در وب، درخواست مجوز 

كند.
برنامه هاي ATT اپل انتقادات شــديدي را از طرف 
فيسبوک به همراه داشت چرا كه از نظر اين شركت 

كار آنها باعث جلوگيري از تبليغ براي مشــتريان 
احتمالي مي شــود و در نتيجه تجارت هاي كوچك 
را از بين خواهد برد. »دن لــوي« رئيس تبليغات 
فيســبوک معتقد اســت كه اپل براي »تبليغات 
ضد شخصي« تالش مي كند و به نظر او آنها جهان را 

10يا 20سال به عقب بر مي گردانند.
اما كــوک در واكنش به حرف هاي لــوي بدون نام 
بردن از فيسبوک، از ATT دفاع و به فيسبوک حمله 
كرد. او گفت: اين شــركت انتظار داشت بسياري از 

كاربران رديابي را به طور كامل مسدود كنند.
كوک گفت: برخي ممكن اســت فكر كنند كه 
اشــتراک اين درجه از اطالعات براي تبليغات 
هدفمنــد ارزش دارد. امــا من گمــان مي كنم 
بسياري، ديگر از اين روش استقبال نمي كنند. 
مانند چند سال پيش كه عملكرد مشابهي را در 
Safari با محدود كــردن ردياب هاي وب ايجاد 

كرديم.
اگر مشــاغل روش هايي مبتني بر گمــراه كردن 
كاربران، بهره بــرداري از داده ها و انتخاب هايي كه 

دراصل به هيچ وجه انتخاب نيستند را براي تبليغ 
كار خود انتخاب كنند، اصال شايســته ســتايش 

نيستند، بلكه بايد اصالح شوند.
درحالي كه فيسبوک به طور آشكار به نظرات كوک 
پاسخ نداده، گفته شده است كه اين شبكه اجتماعي 
در حال آماده كردن پاسخي كوبنده به كوک است. 
براســاس يك ســايت خبري فناوري، فيسبوک 
در حــال برنامه ريزي براي طرح يك دادخواســت 
ضد انحصاري عليه اپل است با اين استدالل كه اين 
شركت با الزام توســعه دهندگان مستقل به پيروي 
از قوانيني كه خود اپل مجبور به رعايت آنها نيست، 

قوانين اياالت متحده را نقض مي كند.
مارک زاكربرگ، رئيس فيسبوک مي گويد: اپل بر 
به دست آوردن سهم در برنامه ها و خدمات عليه ما 
و ديگر توسعه دهندگان متمركز است. بنابراين آنها 
انگيزه الزم را براي استفاده از موقعيت غالب پلتفرم 
خود براي تداخل در نحوه كار اپليكيشــن هاي ما و 
ساير اپليكيشن ها دارند، كاري كه معموالً ترجيح 

مي دهند آن را انجام دهند.

 3G چالش هاي خاموشي 
در ايران

 پــس از آنكه ودافــون، به عنوان 
بزرگ ترين اپراتــور تلفن همراه ارتباطات

اروپا، ســال گذشــته و در همين 
روزها شبكه 3G را در هلند قطع كرد، به تدريج 
ساير اپراتورها هم وارد فرايند خاموش كردن اين 
شبكه قديمي شدند. ودافون و البته تلكوم اعالم 
كرده اند كه تا پايان  ماه ژوئن)9تير( سال جاري 
ميالدي، اين شبكه را از سرويس خارج خواهند 
كرد و تلفونيكا هم تا پايــان 2021با 3G وداع 
مي كند. شــركت وريزون هم كه پيش تر اعالم 
كرده بود تا آخر 2020شــبكه 3G را خاموش 
خواهد كرد، همچنان در حال ارائه اين سرويس 
است، اما به شدت تالش مي كند تا كاربران را به 
 4G LTE سمت تكنولوژي هاي جديدتر مانند
سوق دهد، اما آيا در ايران، كاربران 3G از انگيزه 
كافي بــراي حركت به ســمت تكنولوژي هاي 

جديدتر برخوردارند؟

انبوه كاربران 3G در ايران
پيش بيني مي شــود با توجه بــه تعداد قابل 
توجه كاربران شبكه 3G در كشور ما، فرايند 
خاموش كردن اين شــبكه بــا كندي پيش 
برود. اپراتورهاي ايراني اكنون به بســياري 
از كاربران از طريق اين شــبكه، ســرويس 
مي دهند؛ به عنوان نمونه، براساس آمارهاي 
رگوالتوري، همراه اول، بيش از 11ميليون و 

500هزار كاربر دارد كه از شبكه 3G استفاده 
مي كنند. اين آمــار براي ايرانســل بيش از 
7ميليون و براي رايتل حدود 850هزار كاربر 

ثبت شده است.
اگرچه مرتضــي طاهري بخش، معــاون فني و 
توســعه شــبكه همراه اول از آغاز مطالعات و 
بررسي ها براي خاموش كردن شبكه 3G خبر 
داده و گفته تا ســال 1402يا 1403اين شبكه 
از سوي همراه اول پشــتيباني نخواهد شد، اما 
ترغيب و مجاب كردن ميليون هــا كاربر براي 
مهاجرت به شبكه 4G چندان آسان نخواهد بود.

در عين حال، بيژن عباســي آرنــد، مديرعامل 
ايرانســل هم هرچند با خاموشــي 3G موافق 
است، اما از به نتيجه نرسيدن تيم فني و بازاريابي 
اين شركت در مورد كنار گذاشتن اين شبكه و 

تمركز بر توسعه فني 4G خبر مي دهد.

2G احتمال حفظ
عالوه بر كســاني كه به دليل گراني گوشي هاي 
4G همچنان از فيچرفون ها استفاده مي كنند، 
شايد بســياري از كاربران را هم ديده باشيد كه 
باوجود تمكن مالي يك گوشي دكمه اي معمولي 
در دســت دارند. كوچك بودن، ريسك سرقت، 
احتمال خرابي، شكستن نمايشگر و البته بعضي 
از داليــل فرهنگي مانند عدم احســاس نياز به 
بهره مندي از تكنولوژي هــاي جديد ارتباطي 
باعث شده كه فيچرفون ها همچنان پرطرفدار 
باشــند. حتي شــركت ودافون هم اعالم كرده 
كه با وجود خاموش كردن 3G، پشــتيباني از 

2G را ادامه خواهد داد. به گفته مديران همراه 
 2G اول، حدود 14تا 15ميليون كاربر هنوز از
استفاده مي كنند كه احتماال بخش عمده اي از 
آنها در روستاها ســكونت دارند؛ بنابراين، شايد 
تصميم گيري در مورد خاموشي 2G كمي زود 

به نظر برسد.

3G ضرورت خاموشي
اگرچــه آمارها حاكــي از تعــداد 20ميليوني 
كاربران شبكه 3G اســت، اما به گفته عباسي 
آرند، ترافيك ديتا روي شــبكه 3G خيلي كم 
اســت و روزبه روز كمتر هم مي شود؛ به طوري 
كه مصرف ديتاي 3G اكنــون به زير 20درصد 

رسيده است.
آنچه به عنوان مهم ترين مانع بر سر راه خاموش 
كردن 3G ديده مي شــود، اين است كه حدود 
20تا 25درصد گوشي هاي داخل شبكه همان 
فيچرفون ها يا گوشــي هايي اســت كه 4G را 

پشتيباني نمي كنند.
از سوي ديگر، از آنجا كه شبكه 4G همچنان در 
حال گسترش است، نياز به فركانس هاي خالي 
براي توسعه اين شبكه به شدت احساس مي شود. 
 3G 2 وG اين در حالي است كه اگر شبكه هاي
خاموش شوند، امكان واگذاري فركانس آنها به 
شبكه 4G فراهم مي شود و محدوديت فركانس 
براي اين شــبكه از اين طريق تا حدود زيادي 
رفع خواهد شد. در نتيجه، به نظر مي رسد ادامه 
فعاليت 3G در درازمدت مقرون به صرفه و قابل 

دفاع نيست.

عمادالدين قاسمي پناه
خبر نگار
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موج جديدي از كرونا در آســتانه بروز اســت و اين بار قرنطينه را 
از شهرها به روســتاها كشانده اســت. آخرين رنگ بندي شهرها 
با وضعيت 18 شهرســتان نارنجي، 124شهرســتان زرد و  ۳۰6 
شهرستان آبي اعالم شده اما با وجود اين آمار شهرستان ابركوه يزد 
هم اكنون وضعيت خوبي ندارد و محدوديت هاي مناطق قرمز در 
اين منطقه در حال اجرا شدن است. همچنين تا ظهر ديروز 8روستا 
در استان هاي فارس، هرمزگان و لرستان با وضعيت قرمز، قرنطينه 
كامل شدند و ۳2روســتاي آمل با ممنوعيت ورود افراد غيربومي 
و چند روستاي ســميرم اصفهان هم با افزايش آمار ابتال به كرونا 

روبه رو هستند.
اعمال محدوديت هاي سراسري هوشــمند از ابتداي آذر، انتشار 
ويروس و شيوع كرونا را در استان هاي كشور كاهش داد اما براساس 
اعالم وزارت بهداشــت ميزان رعايت پروتكل هاي بهداشتي طي 
روزهاي اخير به ميزان قابل توجهي كم شده و كمترين ميزان رعايت 
اين پروتكل ها هم مربوط به استان هاي تهران، خوزستان، سيستان 
و بلوچستان و مازندران است تا زمينه خيز ديگري براي پيك جديد 
و شيوع ويروس جهش يافته كرونا در اسفند باشد. هرچند بسياري 
از مسئوالن استاني اعمال يا حذف و كاهش محدوديت ها را متناسب 
با وضعيت شــهرها نمي دانند و معتقدند وقتي مبادي خروجي از 
شهرهايي مثل تهران به عنوان چهارراه استان هاي كشور به سمت 
شهرهاي شمالي و جنوبي  باز مي شود، حتي اعمال جريمه از سوي 
نهادهاي نظارتي هم مانع تردد مردم و ورود مسافران به شهرهايي 
با وضعيت حاد و نيمه حاد نمي شود. در اين شرايط شاهد ترافيك و 
شلوغي مسيرهاي منتهي به شمال كشور در روزهاي پاياني هفته 
هســتيم. اثرات نامطلوب اين ترددها را مي توان در انتقال ويروس 
و تداوم وضعيت نارنجي استان هاي شــمالي ديد. از سوي ديگر، 
بررسي وضعيت شهرها و روستاها هم نشان دهنده افزايش ابتال و 

موج سواري ويروس است.

شمالي ها؛ همچنان نگران 
مازندران در مقايســه با ساير اســتان ها همچنان بيشترين موارد 
بســتري روزانه را دارد اما روند صعودي بســتري ها متوقف شده 
است. البته با تغيير رنگ برخي شهرهاي اين منطقه شاهد افزايش 
ترددها حتي در ساري هستيم كه رنگ نارنجي اش در ميان رنگ 
آبي و زرد ديگر مراكز استان ها به چشم مي آيد. آمار بستري حدود 
۵۰بيمار مبتال به كوويد- 19 در مراكز درماني مركز مازندران آن 
هم در يك روز نشانه خوبي نيست. هجوم مسافران به مازندران و 
افزايش دورهمي هاي پنهاني مردم استان در ييالقات هم نگراني ها 
را دوچندان كرده است. عليرضا شريعت، فرماندار آمل در اين باره 
مي گويد: »به دهياران و شــوراي روســتا ها ابالغ شــد درصورت 
برگزاري هرگونــه دورهمي و مهماني، بــدون هيچ گونه اغماضي 
برخورد شود.« با وجود اينكه گيالن و گلستان با روند نزولي ابتال 
مواجه هستند، اما گردشگري مهم ترين معضل اين استان ها شده 
و همچنان شاهد برگزاري تورهاي مسافرتي غيرمجاز در شهرهاي 
شمالي هستيم. براساس اعالم اداره كل ميراث فرهنگي، گردشگري 
و صنايع دســتي گيالن، از ابتداي پاييز تاكنون با 4۵تور غيرمجاز 

برخورد و پرونده برخي از آنان به مراجع قضايي ارسال شده است.

افزايش بستري ها 
در شمال غرب وضعيت در تبريز و ديگر شهرهاي آذربايجان شرقي 
مناسب است و تعداد بستري ها نسبت به دوران اوج حدود 4۰ درصد 
و فوتي ها هم از حدود ۳۰ نفر بــه حداكثر ۵ نفر كاهش پيدا كرده 
است. اما در اردبيل تعداد بســتري هاي كرونا به شكل محسوسي 
افزايش يافته و آمار بســتري بيماران مبتال از 1۵7نفر به 2۰۰نفر 

رسيده است. بستري هاي روزانه كرونايي در آذربايجان غربي هم 
يك و نيم برابر افزايش يافته و به گفته جواد آقازاده، رئيس دانشگاه 
علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني آذربايجان غربي فقط در 
يك روز ۵۰ بيمار كرونايي در مراكز درماني استان بستري شدند كه 

نشان دهنده تداوم شيوع ويروس است.
ابراهيم جليلي، معاون درمان دانشگاه علوم پزشكي همدان نيز از 
افزايش تعداد موارد ابتال و بيماران سرپايي خبر مي دهد و مي گويد: 
»در  ماه گذشته شاهد روند ثابت و گاهي نيز كاهش آمار مبتاليان 
بوديم، اما هم اكنون با روند ماليم صعودي مواجه هستيم. اين روند 

اندك صعودي زنگ هشداري براي ورود موج چهارم است.«

رنگ هايي كه ثابت نماندند 
در استان هاي جنوبي كه طي روزهاي اخير به دليل جذابيت هاي 
فصلي بــا افزايش ورود مســافر مواجه بودنــد، وضعيت متفاوت 

است و برخي شــهرها به ســرعت از آبي به زرد تغيير رنگ دادند. 
سعيد كشميري، رئيس دانشــگاه علوم پزشكي بوشهر، سفرهاي 
دسته جمعي به ويژه به مقصد اســتان هاي جنوبي را نگران كننده 
عنوان مي كند و مي گويد: »شهرستان دشتي در وضعيت آبي بود 
و اكنون در وضعيت پرخطر قرار گرفته است. پس از برداشته شدن 
ممنوعيت تردد بين شهرهاي زرد و آبي، سفرها به بوشهر افزايش 
يافته و آخر هفته ها با سيل حضور مسافران در ساحل بوشهر، بازار 

گناوه و ديلم مواجه هستيم.«
در هرمزگان هم ۳ شهر اســتان از وضعيت آبي به زرد تغيير رنگ 
دادند و مسئوالن استاني اين اتفاق را ناشي از سفرهايي مي دانند 
كه در تعطيالت آخر دي مــاه به هرمزگان به ويژه قشــم صورت 
گرفت. فاطمه نوروزيان، سخنگوي دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان 
مي گويد: »هفته گذشته موارد مراجعه سرپايي مبتاليان كرونايي در 
مقايسه با هفته قبل تر 1۵ درصد، موارد قرنطينه خانگي 16 درصد، 

بستري در بيمارستان ها 2۰ درصد و بستري در بخش مراقبت هاي 
ويژه 1۳ درصد افزايش داشته است.«

شهر قرمز هم داريم
با وجود اينكه در رنگ بندي جديد شهرهاي كشور هيچ شهري قرمز 
نيست، اما براساس اعالم ستاد استاني پيشگيري و مقابله با كرونا 
يزد، شهرستان ابركوه در وضعيت قرمز كرونايي قرار گرفته و تمام 
مقررات و محدوديت هاي مناطق قرمز از جمعه گذشته به مدت يك 

هفته در ابركوه آغاز شده است.

جوالن ويروس در روستاها 
طي چند روز گذشــته 8روســتاي كشــور به دليل افزايش شمار 
مبتاليان به كرونا در وضعيت قرنطينه كامل قرار گرفتند و احتمال 
افزايش اين تعداد به دليل شيوع گسترده ويروس در مناطق روستايي 
وجود دارد. روستاي مرادجان چواري در دلفان نخستين روستاي 
لرستان است كه از زمان شــيوع كرونا تاكنون در وضعيت قرمز و 
اعمال قرنطينه قرار گرفته است. رئيس شــبكه بهداشت و درمان 
شهرستان دلفان در اين باره عنوان مي كند: »هفته گذشته در اين 
روستا چند مراسم برگزار شده و مهماناني از رودهن و بومهن تهران 
در آن حضور داشتند. اين ويروس به احتمال فراوان از طريق همين 
مهمانان به روستا منتقل شده است. البته با مشاهده نخستين موارد 
بالفاصله ضدعفوني و گندزدايي روستا صورت گرفت اما اهالي روستا 
حق تردد ندارند و در اين زمينه اطالع رساني به روستاهاي همجوار 
هم انجام شده است.« امير رضاييان مي افزايد: »به نظر مي رسد ما 
با ويروس جهش يافته روبه رو هســتيم زيرا سرايت باالتر و عالئم و 
بيماري زايي كمتري دارد. البته چون امــكان انجام آزمايش هاي 
پيشــرفته را نداريم، نمي توانيم جهش ها را شناســايي كنيم اما از 
رفتار و نحوه شيوع گســترده اين بيماري مي توان فهميد كه ما با 
نوع جديدي از ويروس كرونا روبه رو شده ايم.«  4روستاي الرستان 
فارس هم به دليل افزايش شــمار مبتاليان قرنطينه كامل شدند. 
روستاي كاريان و ۳روســتاي همسايه آن شــامل الغران، احمد 
محمودي و جالل آباد به مدت 2هفته قرنطينه خواهند بود و هرگونه 
تردد در اين روستاها از شهرها و روستاهاي اطراف و برگزاري مراسم 
و آيين هاي ديني و مذهبي تا اطالع بعدي ممنوع اســت. در غرب 
هرمزگان هم ۳روستا در شهرستان هاي بندرلنگه و پارسيان به دليل 
افزايش موارد مثبت كرونا قرنطينه شد. اين روستاها شامل روستاي 
مراغ و بســتانه در بندرلنگه و روستاي عماني در پارسيان است كه 
2 روستاي اول يك هفته و روستاي عماني به مدت 2هفته قرنطينه 
خواهد بود. روستاهاي سميرم اصفهان هم با افزايش بيماران مبتال 
به كرونا مواجه شده اند و با توجه به آمار نگران كننده اين شهرستان، 
احتمال قرنطينه اين روســتاها هم وجود خواهد داشت. همچنين 
۳2روســتاي آمل هم در وضعيت نارنجي و پرخطــر كرونايي قرار 
دارند كه محدوديت منع تردد افراد غيربومي به اين روستاها اعمال 

شده است.

در حالي شاهد جان باختن ۵7889 نفر از هموطنانمان هستيم كه 
بي توجهي به پروتكل هاي بهداشتي مهم ترين عامل شكل گيري 
سه پيك ســخت كرونا در كشور مطرح مي شــود حاال با فروكش 
مقطعي كرونا دوبــاره كم رنگ شــدن رعايت ايــن پروتكل ها را 
شاهديم و شهروند و مسئول هم ندارد و همانقدر كه مردم به دليل 
رعايت نكردن پروتكل هاي بهداشــتي مقصرنــد، ادارات را هم در 
بي توجهي به رعايت اصول بهداشتي بايد مقصر دانست. باز هم اين 
روزها در خيابان ها و محيط هاي اداري كساني را مي بينيم كه ماسك 
را جدي نمي گيرند و حتي فاصله  اجتماعــي را رعايت نمي كنند. 
عروسي ها به راه افتاده و در مراسم عزاداري  هم انگار كسي از ابتالي 
جديد واهمه اي ندارد؛ با اين روند موج چهارم كرونا در كشور بحراني 

دوباره خواهد ساخت. 

   نظارت بر رعايت پروتكل ها در ادارات 
در خراسان رضوي رعايت پروتكل هاي بهداشتي به كمتر از ۷۵ درصد رسيده اســت، همين عامل باعث شد رنگ آبي مشهد به زرد تغيير كند. هر چند 
اين بار انگشت اتهام تنها به سوي شهروندان نيست و گاليه هايي هم از رعايت  نكردن پروتكل هاي بهداشتي در برخي ادارات دولتي استان شنيده مي شود. 
محمدصادق معتمديان، استاندار خراسان رضوي با بيان اينكه هفته گذشته شاهد افزايش آمار بيماران سرپايي، بيماران نيازمند به بستري و موارد ابتالي 
مثبت بوديم، به همشهري مي گويد: »سفرهاي مردم خراسان رضوي به استان هاي شمالي و جنوبي افزايش پيدا كرده است. البته با توجه به تعطيالت پيش رو 
حتما محدوديت هايي در برخي از اين مناطق اعمال خواهد شد و خواهش ما اين است كه مردم از انجام اين سفرها پرهيز كنند تا در روزهاي منتهي به پايان 
سال با موج چهارم كرونا مواجه نشويم.« معتمديان درباره رعايت نشدن پروتكل هاي بهداشتي در برخي ادارات مشهد هم عنوان مي كند: »بهداشت و سالمت 
مردم براي ما اهميت دارد و دستگاه هاي اجرايي موظف به رعايت همه موارد بهداشتي هستند. بر اين اساس روند نظارت ها در ادارات افزايش خواهد يافت. 
البته توصيه ما به عموم شهروندان همچنان شركت نكردن در مراسم و رعايت فاصله اجتماعي و استفاده از ماسك است تا بتوانيم بيماري را كنترل كنيم.«
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همشهري در آستانه يك سالگي شيوع ويروس در كشور، تأثيرات اجتماعي پاندمي را در گفت و گو با يك جامعه شناس بررسي كرد 

 كرونا، ارتباطات اجتماعي و فردي را بازتعريف كرد
 مهتاب خسروشاهي

خبرنگار

غافلگير شديم. با شيوع ويروس همه مردم جهان 
غافلگير شدند و شــايد مردم بعضي كشورها مثل 
ايران، عالوه بر غافلگيري، نتوانستند مقابل هجوم 
ويروس كرونا بايســتند. كرونا، جهان و مناسبات 
آن را زير و رو كرد. اسفند ســال گذشته، صداي 
پاي بهار را مي شنيديم، اما از طرفي نسيم، اخبار 
خوشايندي به گوش ما نمي رساند. براي تعطيالت 
نوروز، ســفر و ديد و بازديد در حــال برنامه ريزي 
بوديم كه از پنجم اســفند، قرنطينه اعالم شــد. 
باورش ســخت بود. تصميم گرفتيم به جاي سفر، 
به دورهمي فكر كنيم و براي عيــد، خريد كنيم، 
نظافت كنيم و... كه مغازه ها تعطيل و دورهمي ها 
ممنوع اعالم شد. در و پنجره ها براي نوروز پاكيزه 
شده بودند، اما از پشــت پنجره جز هراس چيزي 
پيدا نبــود و نبايــد در را روي عزيزترين ها هم باز 
مي كرديم. دست به انكار زديم. مي گفتيم همين 
فرداي نزديك، كرونا مــي رود. مي گفتيم به عيد 
نمي رســد و مي رود و نرفت و ماند تا امروز و پله به 
پله به ما نزديك تر شد. زندگي را دگرگون كرد؛ از 
دگرگوني ارتباطي تا اقتصادي و تا روابط اهل يك 
خانه. حاال، پس از يك سال از آمدنش، براي آنكه از 
تغييرات اجتماعي كرونا دقيق تر آگاه شويم با افسر 
افشار نادري، جامعه شــناس و مدرس و پژوهشگر 
حوزه فرهنگ گپي زده ايم كه مي خوانيد. افســر 
افشــار نادري معتقد اســت، بايد نام اين عصر را 
از »عصر ارتباطات« به »عصر كرونــا« تغيير داد 
و توضيح مي دهــد: »ارتباطات باعــث دگرگوني 
زندگي بشر شد، اما كرونا زندگي بشر را به گونه اي 
ديگر و دوباره زير و رو كرد. اين ويروس روي همه 
ابعاد زندگي بشــر، از كالن ترين تا خردترين آن، 
از اجتماعي ترين تا فردي ترين آن تأثير گذاشــت 
و ارتباطــات اجتماعي و فــردي را به گونه تازه اي 

بازتعريف كرد.«
 او ادامه مي دهد: »كرونا از ســبك زندگي گرفته 
تا شيوه گفتمان و ايدئولوژي ها و تا مديريت براي 

مهار بحران را تحت تأثير قرار داد.«

مديريت ها محك خورد
نخســتين محك كرونا، بررســي ميزان مهارت و 
توانايي كشــورها براي مهار بحران بود. كشــورها 
بايد مي توانستند جان و نان مردم را حفاظت كنند. 
به عقيده افشار نادري، دولت ها براي حفظ جان و 
زندگي مردم تالش كردند، اما ماجرا شوخي نبود. 
بايد شــرايط به گونه اي پيش مي رفت كه حداقل 
به مدت يك ســال نيازهاي مردم تامين مي شــد، 
اما اغلــب دولت ها با درجه ضعــف و قوت مختلف 
در اين زمينه ناتــوان عمل كردنــد. اين ويروس 
كوچك توانســت ضعف هاي سياسي، اجتماعي و 
مديريتي   كه در جهان وجود داشت را نمايان كند. 
او ادامه مي دهد: »كرونا، مسئوليت اجتماعي را به 
دولت ها يادآوري كرد؛ اينكه بايد بتوانند در شرايط 
بحران از آمادگي الزم برخوردار باشند. بسياري از 
كشورهاي پيشــرفته درآمدهايي را براي روزهاي 
خاص ذخيره كرده بودند كه آنها را در اختيار مردم 
قرار دادند و در دوران قرنطينه توانســتند به شكل 
مناسبي، براي مدتي، نيازهاي اصلي و اوليه معاش 
هر خانواده را تامين كنند.« اين استاد دانشگاه ادامه 
مي دهد: »كرونا لزوم ارتقای مسئوليت اجتماعي را 
به دولت  و بنگاه هاي اقتصادي يادآور شد. دولت ها 

بايد بتوانند در شرايط خاص از نظر معيشت به همه 
مردم به ويژه مردم كم توان به لحاظ اقتصادي كمك 
كنند.« افشار نادري درباره مسئله آينده نگري اضافه 
مي كند: »اين نكته به مردم هم يادآوري شــد كه 
براي زندگي بايد آينده نگري و ذخيره مالي داشته 
باشند. اگرچه شايد شــرايط اقتصادي به گونه اي 
باشد كه امكان اين مسئله هميشه و به خوبي مهيا 
نباشــد، اما يادآوري كرد كه به اين ضرورت، بايد 

توجه كنند.«

كرونا، طبقات را نشناخت
»كرونا، بيماري طبقاتي نبود؛ چون عاملي طبيعي 
بود. امور طبيعي، برخالف امور اجتماعي، طبقه هاي 
اجتماعي را نمي شناسد.« افشار نادري با اين توضيح 
ادامه مي دهد:  در دوره كرونا»شــرايط اقتصادي 
دگرگون شد به شكلي كه بخشي از مردم با گوشت 
و پوست خود موضوعي به اســم بي پولي را لمس 

كردند.«

بي تفاوتي ها از ميان رفت
سال هاســت كه در بسياري از كشــورهاي جهان 
ازجمله كشــور ما، اعضاي خانواده به شــكلي كه 

بايد كنار هم نبودند، اما كرونــا اين الگوي دوري 
و بي تفاوتي را شكســت. اين استاد دانشگاه درباره 
تغيير رفتــار اعضاي خانواده پس از شــيوع كرونا 
مي گويد: »جبر كرونا باعث شد تا اعضاي خانواده 
كنار هم جمع شــوند. بي تفاوتي اعضاي خانواده از 
ميان رفت و باعث شد گسل هاي ارتباطي را درمان 
كنند. گفتمان ميان اعضاي خانواده بيشــتر شد 
و اعضاي خانواده درك بهتري نســبت به هم پيدا 
كردند.« تا پيش از شيوع كرونا، والدين از فرزندان و 
فرزندان از والدين توقع هاي خاصي داشتند، اما كنار 
هم بودن باعث شد تا نگاه آنها به يكديگر بازسازي 
شــود. افشــار نادري مي گويد: »كرونا و كنار هم 
بودن اعضاي خانواده باعــث ايجاد انعطاف پذيري 
شناختي در خانواده ها شــد.« افشار نادري درباره 
تأثير كالس هاي آنالين بــر والدين و فرزندان هم 
توضيح هايي مي دهــد: »حاال والديــن از نزديك 
شاهد دشواري هاي آموزشي هستند. اگر تا ديروز 
فقط منتظر نمره 2۰بودند، حاال درك درست تري 
از آموزش و تدريس پيدا كردند. اين شرايط باعث 
شد تا والدين و فرزندان، هر دو درك بهتري نسبت 

به هم پيدا كنند.« 

بهداشت و استدالل به ميان آمد
در روزهــاي نخســت، اغلــب مردم در سراســر 
جهان و البته كشــور ما، بيماري را انكار كرده و از 
رعايت نكته هاي بهداشــتي ســر باز مي زدند، اما 
كرونا و رفتــارش با زندگي به ســمتي پيش رفت 
كه نگاه ها و رفتارهــا را تغيير داد. افشــار نادري 
معتقد اســت: »رفتارهــاي هيجاني مثــل انكار 
بيماري، اســتفاده نكردن از ماسك و... جاي خود 
را به رفتارهاي اســتداللي داد. مردم متوجه شدند 
كه براي حفظ ســالمت شــخصي و زنده ماندن 
بايد نكته هايــي را رعايت كنند. به نظر مي رســد 
در دوره پســاكرونا، شــاهد نهادينه شدن بعضي 
رفتارهــا در مردم خواهيــم بود كــه از آن جمله 
مي توان به رعايت بهداشــت فــردي و اجتماعي 
اشــاره كرد. همچنين مردم رفتارهاي اجتماعي 
را براســاس هزينه و فايده تنظيم كرده و از انجام 
 رفتارهاي هيجان انگيز خــودداري خواهند كرد.«

مرگ را باور كرديم
زندگي چنان با مرگ آميخته شــد كه باور همه ما 
به مرگ تغيير كرد. به اين معنا كه اگر اين مسئله 
را از خود و خانــواده دور مي ديديــم، حاال حس 
مي كنيم در دوقدمي همه ماســت. ترس از دست 
دادن عزيزان در جان همه ما رخنه كرد و نگاه ما به 
اين ماجرای دردناك را نيز تغيير داد. به عقيده افشار 
نادري مردم جهان مــرگ را پذيرفته و باور كردند. 
او اضافه مي كند: »تا پيش از شيوع كرونا، مرگ با 
واكنش هاي شديد بازماندگان همراه بود، اما حاال 
در بازماندگان بي تابي هاي كمتري ديده شده و انگار 
مرگ را به عنوان واقعيت پذيرفته اند. مرگ نزديكان 
باعث شــد تا نگاه به زندگي به طور كلي در مردم 
تغيير كند و از تالش براي كســب درآمد به تالش 
براي در كنار هم بودن تبديل شود.« افشار نادري 
ادامه مي دهد: »توجه به ظواهر كم شــده است. از 
ميزان افرادي كه بي دليل پاســاژگردي مي كنند، 
كم شده است. اگرچه بخشــي از اين تغييرات به 
قرنطينه و كاهش توان مالي مردم بازمي گردد، اما 
دليل ديگر آن، تغيير نگاه و ساختار تفكري مردم 
پس از شيوع كروناســت.« او اضافه مي كند: »در 
ابتداي شيوع بيماري، شاهد رها شدن تعداد زيادي 
ماسك و دســتكش و... در سطح شــهر بوديم، اما 
به تدريج دريافتيم كه اين رفتارها سالمت همه ما را 
تحت تأثير قرار مي دهد و آرام آرام رفتارها درحال 

تغيير است.«

مهرباني را دوباره تعريف كرديم
در هر اتفاقي، احساســات آدمي درگير مي شــود. 
اين درگيري بخشــي مثبت و بخشي منفي است؛ 
براي مثال گرچه قرنطينه باعــث جر و بحث هاي 
خانوادگي تا جدايي بعضي از زوج ها شد، اما سبب 
شــد احساســات مثبت را نيز دوباره مرور كنيم. 
به گفته افشار نادري، هراس از مرگ عزيزان باعث 
شــد تا دوباره مهرباني را مرور كنيم. از سوي ديگر 
باعث شد تا نگاه ما به بعضي از مشاغل مانند كادر 
درمان تغيير كند. مطالعه كتــاب، تمرين زندگي 
در كنار هم و گذراندن وقت با بچه ها باعث شــد تا 

لحظه هاي جديدي را در زندگي بيافرينيم. 

سخنگوي سازمان غذا و دارو اعالم كرد؛ شرايط واكسن 
اسپوتنيك V براي شروع واكسيناسيون، قابل قبول است. 
كيانوش جهانپور اين را در پاسخ به اظهارات كارشناساني 
كه در روزهاي گذشــته، نســبت به اعتبار اين واكسن 
واكنش نشان داده بودند گفت. از اواسط هفته گذشته 
كه واكسن روسي در ايران ثبت و تأييد شد، شائبه هاي 
زيادي درباره كارايي واكسن روسي مطرح شد تا جايي 
كه افرادي مانند مينو محرز كه متخصص عفوني است 
و مســئول تيم تحقيقاتي واكسن كروناي ايراني، اعالم 
كردند كه اين واكسن را تزريق نخواهند كرد. سازمان غذا 
و دارو اما، روز گذشته بر قابل قبول بودن اين واكسن براي 
واكسيناسيون تأكيد كرد. به گفته جهانپور، اين واكسن 
در بيش از 14كشــور دنيا تأييد شــده و مجوز مصرف 
اضطراري آن صادر شده است. او به ايسنا گفت كه اين 
واكسن در گروه 1۰واكسني اســت كه فرايند تأييد و 
  WHO ورود به سبد كوواكس را سابميت كرده و توسط
در دست بررسي است، هر چند كه كوواكس هنوز توزيع 
واكسني نداشته است. او برخي اظهارات درباره واكسن 
كرونايي كه مجوز مصرف اضطراري در كشور دريافت 
كرده را غيرحرفه اي دانســت كه دور از اخالق حرفه اي 
اســت. جهانپور، مرجع ملي براي تأييد واكســن هاي 
داخلي و وارداتي را سازمان غذا و دارو اعالم كرد با اين 
توضيح: »درصورتي كه واكسن و يا هر فراورده سالمت 
محور ديگر تا زمان بررســي مدارك در سازمان غذا و 
دارو، توسط ســازمان جهاني بهداشت يا رگوالتورهاي 
معتبر تأييد شده باشد، اين موضوع مي تواند تسهيلگر 
روند بررسي آن در سازمان غذا و داروي كشور باشد. اما 
براي صدور مجوز مصرف اضطراري و با توجه به اينكه 
تا ماه هاي آينده گزينه هاي مورد استفاده براي واكسن 
كوويد-19، محدود خواهنــد بود، به هيچ وجه تأييد يا 
فهرست سازمان جهاني بهداشت و ديگر رگوالتورهاي 
كشورهاي توسعه يافته الزامي نيست.« براساس اعالم 
او، هيچ كدام از واكســن هاي موجود كرونــا، هنوز فاز 
4آزمايش باليني را طي نكرده اند، اما با توجه به هزينه 
اثربخشي برآورد شــده، فاز چهارم عمال ناديده گرفته 
شده تا واكسن ها سريع تر به توليد انبوه برسند و به اين 
ترتيب اين بحران اپيدمي و مرگ ومير ناشــي از آن در 
دنيا كاهش يابد و حتي متوقف شــود. او گفت: سازمان 
غذا و داروي كشورمان مجوز مصرف اضطراري آن را با 
بررسي مدار تكنيكال آن صادر كرده و هيأت امناي ارزي 
وزارت بهداشت و يا شــركت هاي خصوصي مي توانند 
بحث خريد و ورود را عملياتي كنند. به گفته او، در كنار 
اين واكسن ، واكسن هاي ديگر از چين و هند هم در حال 
بررسي هســتند و به محض اينكه مستندات از طريق 
كميسيون تشخيص صالحيت ســاخت و ورود دارو و 
مواد بيولوژيك تأييد شود و مجوزي صادر شود، آنها هم 
اطالع رساني خواهند شد و مي توانند وارد كشور شوند. 
اين روند بررسي براي واكسن هاي ديگر هم كه ممكن 
است در سبد كووكس سازمان جهاني بهداشت باشند 

نيز انجام مي شود.

سختگيري  هاي جديد براي مسافران خارجي
سخنگوي ســتاد ملي مقابله با كرونا از الزامات جديد 
براي ورود مسافران خارجي به ايران خبر داد. به گزارش 
ايسنا، عليرضا رئيسي در توضيح بيشتر گفت:» حفاظت 
از مرزها و رعايت پروتكل ها بسيار مهم است تا در اسرع 
وقت و به صورت زودرس اگر احيانــا بيماري مبتال به 
ويروس جهش يافته وارد كشور شــود، بتوانيم سريعا 
وارد عمل شويم. در اين راستا برنامه هايي به وزارت راه 
داده شده و با همكاري سازمان هواپيمايي ابالغيه هايي 
صورت گرفته است. مرزهاي زميني، هوايي و آبي بايد 
به شدت كنترل شود و پروتكل هاي سختگيرانه اي در 
اين راســتا تصويب و ابالغ شده اســت.« به گفته او، تا 
پيش از اين تنها مســافران ورودي كشورهاي اروپايي 
بايد با تست منفي وارد كشور مي شدند اما مصوب شد 
از اين پس تمام كســاني كه مي خواهند از هر كشوري 
حتي كشور همســايه وارد كشور شــوند، بايد تست 
منفي PCR داشته باشند. همچنين قرار است از تمام 
مسافران ورودي، دوباره تست گرفته شود؛ از طرفي اگر 
مسافري از اروپا وارد كشور مي شود بايد عالوه بر تست 
منفي كه از او گرفته مي شود، 14 روز در خانه قرنطينه 
باشد. او درباره مسافران ايراني كه در انگلستان مانده اند 
هم گفت: »در حال بررسي هستيم تا ببينيم افرادي كه 
منتظر ورود به كشور هســتند، چگونه مي توانند وارد 
كشور شوند و پس از نتيجه گيري در روزهاي آينده اين 
موضوع را اعالم مي كنيم. بايد مشخص شود اين افراد 
درصورت منفي بودن تست شــان و ماندن در قرنطينه 
چگونه مي توانند وارد كشور شوند. البته پروتكل هاي 
سختگيرانه اي در رابطه با اين افراد اعمال مي شود.« او 
در ادامه به تشديد مراقبت ها در استان هاي هرمزگان، 
يزد و خراسان شــمالي اشــاره كرد و گفت:» يكي از 
استان هايي كه به شدت عالئمي مبني بر نياز به تشديد 
پروتكل ها در آن مي بينيم اســتان هرمزگان است در 
قشم، بندر لنگه و جاسك ميزان حساسيت و مراقبت 
بايد باالتر باشــد، زيرا روند بيماري رو به افزايش است 
در استان يزد به صورت خيلي ماليم و به حالت افزايش 
يابنده اي ميزان بســتري ها افزايش مي يابد كه نياز به 
دقت بااليي دارد. در اســتان خراسان شمالي هم يك 
خيز داريم كه گرچه هنوز به مرحله بحران نرسيده اما 
نياز به تمهيدات تشديد شده اي دارد.« او از منع تردد 
در شــهرهاي زرد خبر داد و گفت: » ازجمله مصوبات 
روز گذشته منع تردد در برخي شهرهاي زرد است كه 
مسافرپذير هستند و بايد محدوديت هايی را اعمال كنيم 
كه منع تردد وجود داشته باشد مشابه حالتي كه قبال در 

شهرهاي نارنجي اعمال مي شد.«

واكنش وزارت بهداشت به انتقادها:
 شرايط واكسن روسي

 قابل قبول است

خبر روز

 آبي كرونا رنگ باخت
 بــا رونــد افزايشــي مبتاليــان در برخــي اســتان ها

قرنطينه كامل 8 روستا در استان هاي فارس، هرمزگان و لرستان و اجراي محدوديت ها 
در 2۳ روستاي مازندران خيز پيك كرونا را به مناطق روستايي كشانده است

بايد مهارت هاي جديد بياموزيم
كرونا زندگي را به مســير ديگري هدايت كرده است؛ مسير ناخوشــايندي كه بايد براي رويارويي با آن 
مهارت هاي جديدي را بياموزيم. بايد ياد بگيريم كه با وجود آن چطور زندگي كنيم. افســر افشار نادري 
مي گويد: »قرنطينه بزرگ ترين تغيير را در زندگي انسان اجتماعي عصر حاضر ايجاد كرد. او را خانه نشين كرد 
و امكان ارتباط فيزيكي، سفر، ديدار و مالقات و به طور كلي زندگي عادي را از او سلب كرد. به قول هابرماس، 
كرونا باعث شد تا بفهميم كه چقدر نمي فهميم. كرونا هشدار بود؛ هشداري براي مكانيسم حاكم بر جهان و 
بر كشورها. باعث شد تا سبك زندگي مردم تغيير كند تا بتوانند در برابر اين ويروس بايستند. همان قدر كه 
به  دولت ها هشدار داد كه مسئول جان مردم هستند؛ به تك تك افراد نيز يادآوري كرد كه بايد تمهيداتي را 
براي زندگي در شرايط بحراني بينديشند.« افشار نادري اضافه مي كند: »كرونا حتي دمكراسي را نيز به چالش 
كشاند. به اين معنا كه دولت ها حتي براي حفظ جان مردم مجبور شدند قانون را سفت و سخت اجرا كنند 
تا جان همه مردم حفظ شود و در مقابل عده اي كه آزادي و شكستن قرنطينه را خواستار بودند، بايستند. 
اين بيماري به بشر يادآوري كرد كه علم تنها راه نجات بشر است و هرچه در اين راه پيشرفت هاي بيشتري 
حاصل كند، زندگي سالم تري خواهد داشت.« اين استاد دانشگاه معتقد است، كرونا مردم را به درون خودشان 
هدايت كرد و می گويد: »ايده آل ها تغيير كرد و انسان عصر حاضر را به پرواز به درون خود و سير كردن درون 

و آگاهي از توانايي ها و نقاط ضعف شان وادار كرد.«

ث
مك



آپارتمان نشيني ازچندين دهه گذشته با زندگي بيشتر مردم تهران گره خورده 
است. به ويژه كه در سال هاي اخير ساخت مجتمع هاي چندين واحدي و برج هاي 
چندين طبقه رشد چشمگيري داشته و نشان دهنده افزايش زندگي عمودي 
در تهران است. آپارتمان نشيني يعني زندگي در واحدهاي كنار هم، روبه روي هم يا روي هم. يعني نزديكي خانه و 

خانواده ها به هم.
 اين نزديكي خانه ها و افراد به همديگر، گرچه با توجه به رشد جمعيت اجتناب ناپذير بود، ولي مشكالت جديدي را هم 
به همراه آورد كه پيش از آن در خانه هاي شخصي كمتر با آنها مواجه بوديم. با وجود اينكه امروز اغلب ساكنان تهران 
آپارتمان  نشين هستند اما هنوز هم فرهنگ آپارتمان نشيني به خوبي جا نيفتاده است. يا از قوانين آپارتمان نشيني 
مطلع نيستيم يا مطلع هستيم و ترجيح مي دهيم آن  را ناديده بگيريم. يكي از رايج ترين مشكالتي كه همه ما در 
آپارتمان  با آن مواجه هستيم، سر و صداي همسايه هاست. مهماني هاي پرسروصدا و تا ديروقت، دعوا و جروبحث 
با صداي بلند، صداي دويدن در طبقه باال، صداي بلند بازي و دويدن هاي بچه ها، ســروصداي حيوانات خانگي و... 

مي توانند آسايش را از بين ببرند و موجب نارضايتي در آپارتمان شوند.
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 مسئله آپارتمان نشيني
صداي همسايه و زباله ها نيست

يكي از مسائل مطرح امروز فرهنگ آپارتمان نشيني 
است و اينكه چرا آموزش اين موضوع دغدغه كسي 
نيست. مؤسسه تحقيقات علوم اجتماعي، قبل از 
انقالب يكي دو مطالعه روي مسئله آپارتمان نشيني 
انجام داده بود. مطالعاتي هم كه شــده بود نشان 
مي داد كه مردم ما خيلي با اين نوع زندگي آشنا 
نيستند. اما امروز به نظر مي رسد مسئله اصلي ما در آپارتمان نشيني اين نيست كه 
آشغال ها را دم در بگذاريم يا اينكه چرا همسايه بغلي سروصدا مي كند، اينها درك 
سطحي از مسئله آپارتمان نشيني است. مسئله اصلي خيلي مهم تر است. اشكال 
اصلي از كالبد ساختمان هاست؛ اينكه الزاماتي مثل فضاي سبز، فضاي عمومي بين 
آپارتمان ها و... در ساخت رعايت نشده است. نگاهي كه آدم ها به محل سكونتشان 
دارند، در رفتارشان هم تأثير مي گذارد. در اين موضوع فقط عامل انساني نيست 
كه قابل مالمت است، مسئله استانداردهاي ساخت وساز است كه رعايت نشده. 
ساخت وسازهايي كه سال هاي اخير در منطقه22 انجام شده است، نمونه مشخصي 
از آپارتمان سازي است كه در آن اســتانداردها را رعايت نكرده اند. ما در اكباتان 
عظيم ترين تجربه آپارتمان سازي را داريم، كاري كه بخش خصوصي انجام داده 
است. در اكباتان 1500 واحد ساخته شده و نتيجه كار مجموعه بي نظيري است. 
در اكباتان تقريبا همه استانداردها رعايت شــده؛ فاصله بين برج ها، فضاي سبز، 
تسهيالتي كه بايد باشد، محلي براي هيأت مديره و مديرعامل ديده شده و.. همه 
اينها در كنار هم كمك كرده تا اين شهرك در بحث آپارتمان نشيني نمونه باشد. ما 
تجربه هاي ناموفق زيادي هم داريم كه فقط آپارتمان ها را ساخته اند، بدون اينكه 
به الزامات ديگرش توجه اي كنند. آپارتمان نشــيني شيوه سكونت جمعي است 
كه تجربه  اش را ما در تاريخ خودمان نداريم. ما در گذشــته به صورت جمعي و در 
قالب خانواده هاي گسترده  زندگي مي كرديم اما اين زندگي جمعي مبناي خوني 
و خويشاوندي داشت و غريبه در آن جمع نبود. اما در آپارتمان نشيني مدرن، قرار 
است با غريبه ها زندگي كنيم و روشن است كه الزامات زندگي با غريبه و آشنا فرق 
مي كند. اين نوع زندگي، نيازمند سازكارهاي خاص است كه حتي اين سازكار را 
مي شود در اكباتان ديد. آدم هايي كه در اين مجموعه سكونت مي كردند، خودشان 
براي اداره بلوك ها و شهرك اساس نامه نوشته اند، بدون اينكه دولت يا شهرداري در 
اين كار دخيل باشد. آنها حتي هيأت مديره مركزي درست كرده  و اساس نامه را با 

كمك وزارت مسكن و شهرسازي وقت قانوني كرده  بودند.
اما چرا تجربه آپارتمان ســازي اكباتان الگو نشــده؟ بايد قبول كنيــم كه ما در 
مستندسازي ضعيف هستيم و درحالي كه تجربه هاي خيلي خوبي داريم، مرتب از 
نو طرح مي دهيم. غيراز اكباتان ما مجموعه خوبي هم در شهرك غرب و نازي آباد 
داريم. همه اين ساخت وسازها براساس حساب و كتاب بوده اما بعد از انقالب در بحث 
آپارتمان نشيني صرفا مسائل اقتصادي ديده شدند يا مسئله به ابعاد فني- كالبدي 
تقليل پيدا كرد و الزامات شهرسازي و جامعه شناختي ناديده گرفته شد. مشكل 
اصلي هم از خود مسئوالن شهري بود. هم اكنون ما حدود 450هزار واحد خالي در 
شهر تهران داريم، دليل اين است كه مسكن از كاالي مصرفي به كاالي سرمايه اي 
تبديل شد. چند دهه قبل مديريت شهري براي كسب درآمد مجوز ساخت صادر كرد 
بدون اينكه كيفيت و نحوه زندگي آدم ها را درنظر بگيرد و نظارت كند كه اين كيفيت 
سقوط نكند. در شهرهاي جديد هشــتگرد، پرديس و... آموزش آپارتمان نشيني 
ديده مي شود. در اين شهرك ها دفتر توسعه اجتماعي درست كرده اند. اين اتفاق 
مهمي است كه شركت فني مهندسي كه دولتي است به اين نتيجه رسيده كه اين 
دفتر توسعه اجتماعي داشته باشد و هر كدام از شركت هاي تابعه، مشاور اجتماعي 
استخدام كنند. در اين شهرك ها حتي اسنادي تحت عنوان مقررات آپارتمان نشيني 
هم تنظيم شده است. اما مسئله اين است كه در تهران با عظمت و جمعيتي كه دارد، 
به اين موضوع فكر نشده. مسئله اين است كه كدام دســتگاه بايد به اين موضوع 
بپردازد. تكليف اينكه چه كسي بايد اين آموزش را بدهد، مشخص نيست. وزارت راه و 
شهرسازي كه مسئوليت توسعه شهري كشور را دارد، مسئول است؟ بايد از آنها سؤال 
كنيم كه چرا بحث مسكن را فقط به ابعاد كالبدي و سازه اي تقليل داده اي؟ حتي 
مسئله تعمير و نگهداري آپارتمان هم مسئله مهمي است. شركت هايي بايد باشند تا 
براي نگهداري آپارتمان ها خدماتي را بدهند. تجربه هاي موفق خارجي نشان مي دهد 
مسايل اصلي آپارتمان بعد از ساختش شروع مي شود ولي در كشور ما فقط مي گوييم 
بسازيم و به فكر نهادهاي مكمل نيستيم. شركت هاي تخصصي اي هست كه كارشان 
مديريت و نگهداري ساختمان است و وجود اين شركت ها كمك مي كند هزينه ها 
پايين بيايد. ساكنان اين آپارتمان ها نگراني اين نيستند كه آب قطع شود، موتورخانه 
كار نكند و... در اين شرايط نيازي نيست كه ساكنان خودشان كار را به دست بگيرند 
و كارشان به دعوت بكشد ولي مسئله اين است كه ما اين نهادها را رها كرده ايم. وقتي 
مهندسان و سازنده ها تنها تصميم گيرنده باشند، وضعيت همين مي شود. در كشور 
ما وقتي بحران جدي مي شود از كارشناسان علوم اجتماعي تقاضاي كمك مي شود 
اما كار اصلي پيشگيري است. زماني كه سياستگذاري مي شود، بايد از كارشناسان 
علوم اجتماعي نظر خواست. مثال در طرح مسكن مهر سياستگذاري ها بهتر بود و 
در قالب شهرك و محله ديده مي شد، تا خيلي از مشكالتي كه االن مي بينيم، ديده 
نمی شد. حتي نوع نگاه سياست مداران چه رئيس جمهور باشد چه وزير مسكن و 
شهرسازي به موضوع مسكن، در نتيجه كار، تفاوت زيادي ايجاد مي كند. وضعيت 
آپارتمان سازي  در پرديس وحشتناك است. انگار بچه اي با لگوهايش ساختمان ها 
را پاي تپه ها رها كرده. كســاني كه در پرديس آپارتمان سازي كرده اند توجهي به 
دسترسي، داشتن بيمارستان و مدرسه و.. نداشته اند. احتماال گفته اند ما مي سازيم 
بعدا همه  چيز درست مي شود. اين بعدا مي تواند به قيمت نابودي يكي دو نسل تمام 
شود. نكته خيلي مهم اين است كه در دنيا آپارتمان نشيني الگوي موقت زندگي است، 
براي افراد تنها يا زوج هاي دو نفره تعريف شده. اينكه چهارپنج سال يا حداكثر هفت 
سال در اين آپارتمان ها زندگي كنند و بعد با بهتر شدن درآمد و وضعيت زندگي شان 
در جاهاي بهتر و خانه هاي وياليي زندگي كنند. اكباتان به همين منظور ساخته 
شد. آپارتمان براي زندگي دائم نيست. اما ما سياست شهري نداشته ايم و باال بردن 
كيفيت زندگي مردم را از دستور خارج كرده ايم. البته داستان آپارتمان هاي لوكس 
فرق مي كند. مسئله ديگر جمعيت زياد تهران است. در حال حاضر در تهران بزرگ 
17ميليون نفر زندگي مي كنند. سال1341 مؤسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي 
دانشگاه تهران سميناري برگزار كرد و همه مسئوالن درباره مسايل اجتماعي شهر 
تهران صحبت كردند. طبق نخستين طرح جامع شهر تهران، پيش بيني اين بود كه 
تهران تا سال1370 حداكثر ظرفيت 5و نيم ميليون نفر جمعيت را دارد. مثل اين 
مي ماند كه در پرايد با ظرفيت 5نفر، 17نفر ســوار كني، بديهي است كه هر روز با 

بحران روبه رو شوي. مسئله اين است كه مسائل شهري ما رها شده اند.
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پناه بر خدا از شر همسايه بد 
مجموع يادداشت هايي درباره

 تجربه رويارويي با بدترين ساكنان 
ساختمان هاي تهران

چنانچه با عكس سانتور )موجود افسانه اي اســاطير يوناني كه نيمي اسب 
و نيمي انسان اســت( كه در شــبكه هاي اجتماعي دست به دست مي شود 
و در شرحش نوشته شــده »پسر همســايه طبقه بااليي چه بزرگ شده!« 
ارتباط برقرار كرده ايد، يعني همســايه بد داريد. اين نقــد طنز گونه تلخ به 
يكي از رايج ترين شــيوه هاي همســايه آزاري، در دوراني كه همه ناگزير به 
آپارتمان نشيني در ساختمان هايي با ديوارهاي نازك تر از برگ گل هستند 

اشاره دارد. موارد همسايه آزاري بسيار متنوع است.

هم سايه هم باشيم
شهرداري تهران براي ارتقاي فرهنگ آپارتمان نشيني 

برنامه هاي سياستي، ترويجي، آموزشي و توليد محتواي 
ويژه اي را در دستور كار دارد

90درصد شهروندان تهراني آپارتمان نشــين هستند. از اين رو با توجه به اهميت 
سبك زندگي آپارتمان نشيني در تهران، نيازها و خواسته هاي شهروندان، چالش هاي 
حـوزە مسكن در تهران، قوانين و مقررات اين حـوزه و به طور كلي بهبود زندگي 
آپارتمان نشينان باتوجه به ابعاد مختلف حــوزە آپارتمان  نشيني در تهران، طرح 
ارتقاي فرهنگ آپارتمان نشيني از سوي شــهرداري تهران تدوين و تالش شده با 
ارائــه و اجراي برنامه هاي گوناگون ازجمله برنامه هاي سياستي، ترويجي، آموزشي 

و توليد محتوا، به ارتقاي فرهنگ آپارتمان نشيني در شهر تهران كمك كند.

طبقه به طبقه با همسايه های ناراضی 
81/2درصد از پاسخگويان درنظرسنجي ايسپا معتقدند  
آموزش كودكان در مدارس به ميزان زيادي در ارتقاي 

فرهنگ آپارتمان نشيني مؤثر خواهد بود
از دهه40 كه روند مدرن ســازي ايران شتاب گرفت، شــمار زيادي از 
ساكنان روستاها در سوداي كار، رفاه و تحصيل به شهرها آمدند و به دليل 
كمبود و گراني زمين، ســاكن آپارتمان هايي در طبقات مختلف شدند. 
رفته رفته در پي تراكم جمعيت، آپارتمان نشيني در پايتخت رونق يافت و 
امروز بيش از 87درصد منازل مسكوني در تهران را واحدهاي آپارتماني 
تشكيل مي دهند. آپارتمان نشيني به عنوان سبك جديدي از زندگي، نوع 

جديدي از روابط را شكل داد.
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حسين ايماني جاجرمي
جامعه شناس

سرو صدا در صدر 
شكايت هاي 

همسايه ها قرار دارد. 
واقعيت اين است كه 
در پرسش و پاسخ با 
اهالي آپارتمان هاي 
تهران به اين نتيجه 
مي رسيد كه اغلب 

ساكنان تهران از 
اين موضوع كالفه 

شده اند. شايد 
اگر سازنده هاي 

آپارتمان هاي شهر 
كمي بيشتر به 

مسئله عبور صدا از 
ديوارهاي نازك توجه 

مي كردند، صداي 
همسايه ها آزاري 

براي ديگري نداشت 
ولي هم اكنون 

ديوارهايي كه آدم 
را ياد پوست پياز 
مي اندازند اشك 

ساكنان آپارتمان ها 
را درآورده اند

فرهنگ

آپارتماننشینی

این شماره

ونا اوج همسايه آزاری بود  قرنطينه كر
فتانه احدي

روزنامه نگار

بررسي مشكالت آپارتمان نشيني و رويدادهاي عذاب آور داخل آپارتمان ها از نگاه ساكنان ساختمان هاي تهران

آموزش فرهنگ آپارتمان نشيني در سينما و تلويزيون
مشكالت آپارتمان نشــيني از دهه60 با افزايش ساخت و سازها 
افزايش پيدا كرد و از آن زمان ترويج فرهنگ آپارتمان نشيني به 
دغدغه اي براي حال و آينده تبديل شد. بنابراين مسئوالن ذيربط 
به دنبال راه چاره اي براي گسترش فرهنگ اينگونه زندگي بودند.

آنها به اين نتيجه رسيدند در سينما و تلويزيون توجه مردم را به 
اين مسئله معطوف كنند و داســتان هاي جالب آپارتمان نشيني 
با عناوين و موضوعات مختلف مقابل نگاه مخاطب قرار گرفتند. 
»اجاره نشين ها« در سال65، »آپارتمان شماره 13« در سال69، 
ســريال »آپارتمان« در سال70 ساخته شــد. اوايل دهه80 نيز 
به عبارتي اوج شــكل گيري اينگونه ســريال هاي آپارتماني در 

تلويزيون بود.
بسياري از اين سريال ها زندگي آپارتماني را در شهرهاي بزرگي 
مثل تهران نشان مي دادند. از »خانه ســبز«، »همسران«، »زير 
آسمان شهر« گرفته تا هيأت مديره و... هر كدام هدفي جز نشان 
دادن دغدغه هاي ساكنان يك آپارتمان نداشتند اما بررسي هاي 
همشهري نشان مي دهد اين معضل در پايان دهه90 همچنان بر 

قوت خود باقي است و روزبه روز بيشتر و بدتر مي شود.

نوع سبك زندگي؛ منشأ اختالفات
در آپارتمان هر خانواده اي به شكلي متفاوت از بقيه زندگي مي كند. 
اين مسئله همان سر منشــا اختالفاتي است كه بين همسايگان 
پيش مي آيد. همسايه پرسروصدا، همســايه خسيس، همسايه 
بي خيال، همســايه مقرراتي و مدل هاي مختلف، كه براســاس 
شخصيت، نوع رفتار و حتي نوع سبك زندگي، مجموعه اي از افراد 
را در يك ســاختمان گرد هم آورده كه اگر به يك نقطه اشتراك 
نرسند زندگي برايشــان جهنم خواهد شد. محمد صولتي، مدير 
يكي از ساختمان هاي تهران كه مسئوليت هماهنگي ها و بسياري 
از كارهاي ســاختمان بر دوش اوســت از نبــود هماهنگي بين 
همسايه ها اينگونه گاليه مي كند: »يكي از مشكالتي كه همواره با 
آن دست و پنجه نرم مي كنم رسيدن زمان پرداخت شارژ ماهانه 
است. بعضي از ساكنان همكاري نمي كنند و از پرداخت به موقع 
شارژ طفره مي روند. اگر ســاختمان نياز به تعميرات داشته باشد 
پول گرفتن از آنها بسيار سخت است. نظرات و عقايد مختلف افراد 
هم كار را سخت تر مي كند. گاهي از اينكه مديريت ساختمان را 
برعهده گرفته ام پشيمان مي شوم. مردم قبل از آپارتمان نشيني 
بايد قوانينش را ياد بگيرند و از آن پيــروي كنند. رعايت نكردن 

قوانين هرج و مرج ايجاد مي كند«.
او به بعضي مســائل ريز و درشــت مانند باز مانــدن دِر ورودي 
ساختمان هم اشــاره مي كند كه به ويژه هم اكنون به دليل شكل 
گرفتن كسب وكارهاي خانگي و رفت وآمد پيك و پستچي و افراد 
غريبه تبديل به نگراني براي ساكنان آپارتمان شده است. به نظر 
مي رسد باز ماندن در ورودي آپارتمان يكي از مشكالت هميشگي 
خانه هاي تهران در زندگي هاي پر رفت وآمد امروزي است. يكي از 
آپارتمان نشين ها معتقد است پيك هاي موتوري باعث باز ماندن 
در آپارتمان ها مي شوند و اين مسئله اي نگران كننده است. البته 
گاليه هاي قديمي از ســروصدا هم همچنان پابرجاست و اغلب 
ساكنان پا به ســن گذاشــته آپارتمان تهران تحمل سرو صداي 

ساكنان جوان را ندارند.

همسايه آزاري هاي دوران كرونا
سرو صدا در صدر شكايت هاي همسايه ها قرار دارد. واقعيت اين 
است كه در پرسش و پاســخ با اهالي آپارتمان هاي تهران به اين 
نتيجه مي رســيد كه اغلب ســاكنان تهران از اين موضوع كالفه 
شده اند. شايد اگر ســازنده هاي آپارتمان هاي شهر كمي بيشتر 
به مســئله عبور صدا از ديوارهاي نازك توجه مي كردند، صداي 
همسايه ها آزاري براي ديگري نداشت ولي هم اكنون ديوارهايي 
كه آدم را يا ياد پوســت پياز مي اندازند اشك ساكنان آپارتمان ها 
را درآورده اند. اين موضــوع به ويــژه در دوران قرنطينه كرونا به 
اوج خود رسيد. در اين دوره بســياري از مردم زندگي را براساس 
شــب زنده داري تنظيم كردند. بعضي از همســايه ها از ســاعت 
12شب تا صبح، در يك جريان زنده و شاد قرار داشتند كه باعث 
مي شد همســايه خود را فراموش كنند. حميدرضا پناهي ساكن 
يكي از آپارتمان هاي تهران معتقد اســت دوران قرنطينه كرونا 
اوج همســايه آزاري بود. او مي گويد: »همسايه طبقه باالي ما دو 
كودك پسر دارد. قبل از كرونا هر از گاهي صدايي از بچه ها مي آمد 
و گاهي كه در پاركينگ با پدرو مادر بچه ها مواجه مي شــديم از 
ســروصداي فرزندان عذرخواهي مي كردند و ما نيز چاره اي جز 
قبول آن نداشتيم. اما اين مسئله در دوران قرنطينه كرونا سمت و 
سوي ديگري به خود گرفت. از ساعت24 تا 2نيمه شب يك ريتم 
آرام و يكنواخت داشت اما از ساعت 2تا ساعت 6 صبح انواع صدا؛ از 
دويدن هاي مكرر، كشيدن شدن ميز و صندلي، افتادن چيزي بر 
زمين و انواع اصوات مختلف وجود داشت كه باعث آزار روح و روان 
ما مي شد. حتي يك شب همسرم ساعت 5صبح از صداي افتادن 

چيزي بر زمين هراسان از خواب بيدارشد و فكر كرد دزد آمده كه البته 
متوجه شديم صداي گرومپ گرومپ و تاپ تاپ از طبقه باالي سرمان 
مي آيد. يك هفته به همين منوال گذشــت اما ديگر نمي توانستيم 
تحمل كنيم. به ناچار موضوع را با همســايه مان مطرح كرديم آنها 
نيز طبق معمول مسئله را با عذرخواهي تمام كردند. حاال 10  ماه از 
دوران قرنطينه مي گذرد و همچنان اين سروصداها ادامه دارد. يك 
شب مجبور شديم با جارو به سقف بكوبيم تا بلكه كمي آرام بگيرند. 
تصميم داريم موضوع را با مدير ساختمان مطرح كنيم شايد چاره اي 
انديشيده شود«. يك آپارتمان نشين ديگر، ريشه همه مشكالت را 
در رعايت نكردن مقررات آپارتمان نشــيني مي داند. مريم محمدي 
مي گويد: »طبق قوانين آپارتمان نشــيني گوش كردن موســيقي 
اشكالي ندارد اما از ساعت 10تا يك شب باعث ايجاد مزاحمت براي 
همسايه ها مي شود. اين كار در ساعات استراحت باعث برهم خوردن 
آسايش و آرامش افراد مي شود كه البته هيچ كس رعايت نمي كند. 
همسايه طبقه باالي ما، در 50متر فضا همراه 2بچه هميشه مهمان 
دارند. ما در شرايط كرونا پذيراي هيچ مهماني نيستيم اما براي آنها، 
مهمان و سروصدايش شرايط كرونايي و غيركرونايي نمي شناسد«. 
همســايه ديگري كه از سروصداي همســايه مجرد و مهماني هاي 
هميشگي اش خسته شده اســت، مي گويد: »همه همسايه ها يك 
طرف و همســايه مجردمان طرف ديگر. اين همسايه پررفت وآمد و 
پرسروصداســت و بقيه را اذيت مي كند. تا االن سعي كرده ايم درك 
كنيم و چيزي نگوييم اما نمي دانيم تا كي مي توانيم در مقابل اين سرو 

صداها از خودمان مقاومت نشان دهيم«.

تصاحب پاركينگ توسط  همسايه ها
يكي ديگر از مشكالتي كه بســياري از آپارتمان نشــينان را دچار 
خود كرده اســت، پارك كردن خــودرو در پاركينــگ اختصاصي 
همسايه هاست. بسياري از مردم فكر مي كنند اگر پاركينگي خالي 
باشد حق دارند كه خودروي خود را در آن پارك كنند، بدون حتي 
لحظه اي تفكر كه شــايد صاحب پاركينگ به خانه برگردد. حسام 
مجد يكي از آپارتمان نشينان است كه از اين مسئله به شدت شكايت 
دارد، او مي گويد: »چندي پيش حدود ســاعت1:30 نيمه شب به 
خانه برگشتم و ديدم خودروي طبقه ســوم در پاركينگ من پارك 
است. ابتدا خواستم زنگ بزنم و بيدارشان كنم اما بعد پشيمان شدم. 
بنابراين تصميم گرفتم خودروام را بيرون از خانه پارك كنم اما دريغ 
از يك جاي پارك. مجبور شدم با همسايه تماس بگيرم كه خودرواش 
را بردارد. آن شب ماجرا اينگونه به پايان رسيد. اما شب ديگر كه باز 
هم دير به خانه آمدم خودروي همان همسايه را روي پل و درست در 
مقابل در پاركينگ پارك بود«. يك همسايه عصباني كه معتقد است 
طاقتش طاق شده و همين روزهاست كه به مراجع قضايي مراجعه 
كند، مي گويد: »نمي دانم با چه زباني به همسايه خود بگويم خودروي 

مهمانش را در پاركينگ من پارك نكند«.

شيرابه هايي كه آثار انتزاعي از خود بر جاي مي گذارند
اگر خيلي سربه زير باشيد يا هميشــه حواستان به كف زمين و كف 
آسانسور باشد در بعضي از آپارتمان ها مي توانيد آثار خلق شده اي از 
شيرابه زباله هايي را ببينيد كه همســايه ها بعد از بردن كيسه زباله 
به بيرون ازساختمان، برجاي گذاشــته اند. خيلي ها به اين مسئله 
معترض هستند. يكي از شهروندان آپارتمان نشين مي گويد: »هنوز 
هم افرادي هستند كه زباله هايشــان را با كيسه هاي سوراخ از خانه 
بيرون مي آورند و در راه پله يا آسانسور رد شيرابه برجاي مي گذارند 

كه بو و ظاهر نامطبوعي دارد«.
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هم سايه هم باشيم
شهرداري تهران براي ارتقاي فرهنگ آپارتمان نشيني برنامه هاي سياستي، ترویجي، آموزشي و توليد 

محتواي ویژه اي را در دستور كار دارد

90درصد شهروندان تهراني آپارتمان نشين هستند. از اين رو با توجه به 
اهميت سبك زندگي آپارتمان نشيني در تهران، نيازها و خواسته هاي 
شهروندان، چالش هاي حـوزە مسكن در تهران، قوانين و مقررات اين 
حـوزه و به طور كلي بهبود زندگي آپارتمان نشينان باتوجه به ابعاد مختلف حــوزە آپارتمان  نشيني در 
تهران، طرح ارتقاي فرهنگ آپارتمان نشيني از سوي شهرداري تهران تدوين و تالش شده با ارائــه 
و اجراي برنامه هاي گوناگون ازجمله برنامه هاي سياستي، ترويجي، آموزشي و توليد محتوا، به ارتقاي 
فرهنگ آپارتمان نشيني در شــهر تهران كمك كند. متين رمضان خواه، معاون توسعه مهارت هاي 
شهروندي اداره كل آموزش هاي شهروندي شهرداري تهران در گفت وگو با همشهري در مورد برنامه ها 

و فعاليت هاي در حال انجام اين حوزه مي گويد:

تدوين تاريخ شفاهي
نبود سند منسجم به عنوان 
تاریــخ حــوزه فرهنــگ 
آپارتمان نشــيني ما را بر 
آن داشت تا تاریخ شفاهي 
رشــد آپارتمان نشيني را 
مورد مطالعــه قرار دهيم. 
البته در یکي از جلدهاي نظامنامه ملي راه و ساختمان 
كه توسط وزارت مسکن تدوین شده اشاره كوتاهي شده 
است. عموما هم اسنادي كه در حوزه آپارتمان نشيني 
توليد شده اسنادي هستند كه به ساختمان سازي  توجه 
كرده اند نــه فرهنگ آپارتمان نشــيني. از این رو برآن 
شدیم تاریخ شفاهي رشــد آپارتمان نشيني را بررسي 
كنيم. ما چندین برهه تاریخ رشــد آپارتمان نشــيني 
را داشــتيم. به عنوان مثال قبل از انقــاب و در دوره 
ســازندگي و در دهه70، ما با رشــد جدي شهرها و 
ساخت وســازها مواجه بودیم. به همين خاطر یکي از 
نکات جدي كه مدنظر داشــتيم این بــود كه بتوانيم 
از خال گفت وگو گرفتن با مدیــران، صاحب نظران و 
اســتادان دانشگاه، یعني كســاني كه حافظه تاریخي 
حوزه آپارتماني هســتند، تاریخ شفاهي را جمع آوري 
كنيــم. هم اكنون مــا در حال تدوین تاریخ شــفاهي 
آپارتمان نشيني و فرهنگ آن به صورت عمومي در ایران 

و به صورت خاص در تهران هستيم.

شروع تحقيقات علمي
با بررســي هایي كه در ایران صورت گرفت ما دیدیم كه 
چه در حوزه وزارت كشور و چه در حوزه شهرداري تهران 
هرگز فرهنگ آپارتمان نشــيني به عنوان یك موضوع 
كليدي مورد تأكيد و توجه برنامه ریــزان در نهادهاي 
دولتي، همچنين در ســازمان شــهرداري قرار نگرفته 
اســت. لذا ما حدودا 18 ماه قبل تيم علمي متشکل از 
جامعه شناسان، روان شناســان، شهرسازان، معماران و 
متخصصان حوزه برنامه ریزي شهري، محيط و پسماند 
را روي تحقيــق در این حوزه متمركــز كردیم. حدودا 
یك تيم 28نفره با هدایت شــوراي 12نفره از استادان 
دانشگاه و مسئوالن امر شروع به فعاليت كردند. این تيم 
علمي شروع به بررسي تجارب جهاني در راستاي حوزه 
آپارتمان نشيني كرد. بررسي ها نشان داد در این حوزه 
نه سند سياســتي خاصي تدوین شــده و نه تحقيقات 
گسترده اي روي آن به صورت خاص در جامعه شهرسازان 

و معماران و جامعه شناسان صورت گرفته است.

طبقه بندي و موضوع
ما تهران را بر حســب 5آیتم تحصيات زنان، ســطح 
وضعيــت اقتصــادي محــات، ميزان دسترســي و 
برخورداري به امکانات شــهري، الگوي تركيب ســن 
و شــيوه زیســت طبقه بندي كردیم و بر حسب آنها 
3موضوع »قوانين و حریم خصوصي«، »همســایگي 
و مشــاركت« و »محيط زیست و پســماند« را مدنظر 
قرار دادیم. مجتمع هــاي تهران را نيــز به 5مجتمع  
بزرگ مقياس، برخودار، نســبتا برخوردار، متوســط 
و كم برخوردار تقســيم بندي كردیم. بــراي هر مدل 
3موضوع در باال گفته شده را مدنظر قرار دادیم و براي 
كل این كار بر حســب آیتم هاي مطرح شده سندهاي 
سياستي باالدستي توســط تيم علمي ایجاد كردیم. 
همچنين براي مجتمع هایي مانند اصناف، فروشگاه هاي 
بــزرگ و خوابگاه هایي مانند پادگان هــا كه الگویي از 
زیســت در كنار هم را تجربه مي كنند و تعدادشان هم 
در شهر تهران فراگير است سندهاي راهبردي سياستي 

خاص خود را به صورت جداگانه آماده كردیم.

حريم خصوصي و قوانين 
عموما وقتي در مــورد آپارتمان نشــيني و طرح هاي 
مشــاركتي در شــهر صحبت مي شــود تأكيد بر این 
اســت كه افراد را با یکدیگر هماهنــگ كنيم. ولي در 
پروژه آپارتمان نشــيني تأكيد ما بر این بوده كه با ذات 
شهرنشــيني، نه تنها مقابله نکنيم بلکه همان الگو را 
دنبال كنيم و پيش ببریم. در الگوي زیســت شهري 
افراد به دنبــال حفظ بخش مناســبي از فردگرایي در 
محيط شهري هســتند و مي خواهند روي ارتباطات 
خود كنترل داشته باشــند و خود تعيين كننده شبکه 
ارتباطي و نوع زیست شان باشند. فضاي آپارتماني در 
زیست شهر هم به شــدت این نکته را دامن مي زند. ما 
نيز با آگاهي از این موضوع تاش كردیم به ذات شــهر 
و خصوصيات شهر از همه جوانب احترام بگذاریم و به 
آن حمله اي نکنيم. اینگونه، پذیرش مردم هم بيشتر 
خواهد بود و همراه ما خواهند شد. بنابراین بحث حریم 
خصوصي و قوانين یکي از مهم ترین نکاتي بوده كه ما در 
پروژه آپارتمان نشيني به عنوان یکي از محورهاي اصلي 

مدنظر قرار دادیم.

همسايگي و مشاركت
در چنين فضایي، بيشــتر به دنبال ایــن بودیم بتوانيم 
محفل ها و فضاهایي را تقویت كنيم كه ســرمایه هاي 
اجتماعــي را تقویت مي كنند. بــه همين خاطر الگوي 
مشــاركت و اعتماد، الگوي دومي بــوده كه مدنظر ما 
قرار گرفته و در الگوي مشــاركت و اعتمــاد به دنبال 

این موضوع بودیم كــه بتوانيم از طریــق ایجادكردن 
مجموعه اي از بسترها حتي فضاهاي شهري مانند البي ها 
و تعریف كردن پروژه هاي محلي در شهر و برگزاركردن 
فســتيوال ها یا نامگذاري هایي مانند هفته همسایگي 
و رفاقت، در فضاي محات و ســاختمان فضایي براي 
شناخت، اعتماد و همدلي بيشتر از طریق الگوي سرمایه 

اجتماعي و همبستگي اجتماعي ایجاد كنيم.

محيط زيست و پسماند
موضوع محيط زیست و حوزه پسماند از یك رو به دليل 
اهميت خاصي كه براي كانشهري چون تهران دارد و 
نيز دســتاوردهایي كه دارد مورد توجه ما قرار گرفت. 
ارتقاي آگاهي شهروندان و بسترسازي براي تغيير رفتار 
در حوزه كاهش و مدیریت پسماند بسيار براي ما اهميت 
داشــت. تأكيد ما روي جامعه پذیر كــردن گروه هاي 
مختلف اســت و كودكان و نوجوانان یکي از گروه هاي 
اصلي ما هستند، چراكه این الگوها و رفتارها مي تواند 
كمك كند تا الگوها را یاد بگيرند و به عنوان یك سبك 

زندگي در درون شان نهادینه شود.

اقدامات پويش ارتقاي فرهنگ آپارتمان نشيني
اقدامات پویش ارتقاي فرهنگ آپارتمان نشيني در 
4بخش سياســتي، مدیریت دانش و نظرســنجي، 
تبليغي- رســانه اي، ترویجي و تسهيل گري دنبال 
مي شود و تمام اقدامات براي پایدارسازي این طرح 
در دستور كار است و ما مدل ســازي  تغيير رفتار را 

مدنظر قرار داده ایم.

نظرسنجي
براســاس سرشــماري 1395 بيــش از 85درصد 
شهروندان تهراني آپارتمان نشين هستند. اما براي 
اینکه بتوانيم مجددا اطاعــات دقيقي درخصوص 
مسائل و مشــکات آپارتمان داشته باشيم تصميم 
گرفتيم در شهریور امســال در قالب پرسشنامه اي 
از شــهروندان تهراني نظرســنجي به عمل آوریم. 
ما مســائل و مشــکات آپارتماني شــهر تهران را 
براساس 5نوع دســته بندي گفته شده احصا كردیم 
و سياســت هایي را بر مبناي آن در دستور كار قرار 
دادیم. 2133نفر جامعه آماري این نظرسنجي بود 

كه از افراد باالي 18سال گرفته شد.

تبليغات و اطالع رساني
در بخش تبليغات و اطاع رســاني ما 5حوزه را درگير 
كردیم. نخســتين مورد، تشکيل ســتاد خبري است 
كه مســئوليت دارد مجموعه خوبــي از گزارش ها و 
یادداشــت هایي را در حوزه فرهنگ آپارتمان نشيني 
از صاحب نظــران و گروه هاي مختلف جمع آوري كند. 
یك بخش هم، تبليغات محيطي است كه در راستاي 
هر سه موضوع مطرح شده براي 3دسته شهروند آگاه، 
عمومي و مســئول، در حال فعاليت هستيم. چنانچه 
شما در فضاي شهري مي بينيد تبليغات حوزه ارتقاي 
فرهنگ آپارتمان نشــيني با عنوان »هم سایه هم« در 
حال دنبال شدن است. حوزه ســوم تبليغات ما فضاي 
مجازي است كه از این بســتر بهره گرفتيم تا شعارها، 
پيام ها و اطاعاتي را كه مي خواهيم با شــهروندان در 

ميان بگذاریم.

ترويج گري
براي اینکه بتوانيم تغيير رفتار داشته باشيم 2سطح 
از كار را براي محات تعریف كردیم. از هر منطقه یك 
محله را انتخاب كردیم كه فرآیند كار ترویج گري در 
آن انجام شــود. هر محله اي موظف است دو پروژه 
در راستاي طرح محيط زیســت و پسماند، 2پروژه 
در راستاي همســایگي و مشــاركت و 2پروژه در 
راستاي حریم خصوصي و قوانين انجام دهد. به عاوه 
هر محله یــك كارویژه دارد كه در یکي از این ســه 
حوزه گفته شــده تعریف مي شود. ورود به اجتماع و 
شناســایي محله، اطاع رساني گســترده، تشکيل 
شــبکه افراد داوطلب، تعيين تمامــي رویدادهایي 
كه قرار است در یك سال آینده در راستاي فرهنگ 
آپارتمان نشيني انجام شــود و بررسي و تأیيد آن با 
همکاري نهادهاي محله اي و مشاركت شهروندان، 
اجراي رویدادها و پایش و ارزشيابي، فرآیندي است 

كه در پروژه هاي ترویج گري داریم.

تسهيل گري
در پروژه هاي تسهيل گري ما به دنبال تغيير رفتار پایدار 
هستيم كه كنشــگري و راهبري اصلي آن توسط تيم 
ستاد مركزي )دبيرخانه مركزي( انجام خواهد شد كه 
این پروژه در 8شهرك دنبال مي شــود. علت انتخاب 
شــهرك هم این اســت كه بتوانيم ميزان جابه جایي 
پسماند شهرك را رصد كنيم. همچنين مي توانيم در 
شهرك ها سازه هاي تبليغي نصب كرده و كل شهرك 
را درگير این فضا كنيم. شناخت محدوده اختصاصي 
فعاليت، جلسات خاص با مدیران، نيازسنجي مشاركتي، 
تشــکيل یك گروه در هر محدوده، طراحي و اجراي 
3رویداد یا اقدام، پایش و ارزشيابي مشاركتي از فعاليت 

تيم ها در بحث تسهيل گري است.

خديجه نوروزي
روزنامه نگار

مرضيه ثمره حسيني
روزنامه نگار

طبقه به طبقه با همسایه های ناراضی
81/2درصد از پاسخگویان درنظرسنجي ایسپا معتقدند

 آموزش كودكان در مدارس به ميزان زیادي در ارتقاي فرهنگ آپارتمان نشيني مؤثر خواهد بود
از دهــه40 كه روند مدرن ســازي 
ايران شتاب گرفت، شمار زيادي از 
ساكنان روســتاها در سوداي كار، 
رفاه و تحصيل به شهرها آمدند و به دليل كمبود و گراني زمين، ساكن 
آپارتمان هايي در طبقات مختلف شــدند. رفته رفته در پي تراكم 

جمعيت، آپارتمان نشــيني در پايتخت رونق يافت و امروز بيش از 
87درصد منازل مسكوني در تهران را واحدهاي آپارتماني تشكيل 
مي دهند. آپارتمان نشيني به عنوان سبك جديدي از زندگي، نوع 
جديدي از روابط را شــكل داد و به مرور بنا بــه عللي چون تنوع و 
تضاد فرهنگي، ســبك ها و آداب و رسوم مختلف زندگي، ضعف در 

روابط صحيح اجتماعي، محدوديت در فضا و زيربنا و مهم تر از همه 
ناآشنايي با حقوق و تكاليف همجواري، تنش هايي در ميان ساكنان 
آپارتمان ها به وجود آمد و با گذشت حدود 50سال، هنوز ما به فرهنگ 
آپارتمان نشيني پايبند نشده ايم و مشكالت آپارتمان نشينان كم 

نشده است.

مشخصات جامعه آماری
حجم نمونه طرح مذكور 2هزار و 133نفر شــامل شــهروندان باالي 18ســال 

ساكن شهر تهران بوده  كه در خانه هاي غيروياليي زندگي مي كنند؛ 83/6درصد 
پاسخگويان ساكن منزل آپارتماني، 9/9درصد ساكن مجتمع هاي مسكوني بزرگ 

و 6/2درصد ساكن منزل حياط دار با دو يا سه طبقه و همراه با همسايه هستند.

از كل پاسخگويان 50/8درصد مرد و 49/2درصد زن بوده اند. 26/3درصد 
در بــازه ســني 29-18ســال، 45/6درصــد در بازه ســني 49-30 ســال، 
و 27/1درصــد در بازه ســني باالتر از 50ســال قرار داشــتند. ميانگين ســن 

پاسخگويان حدود 40/3سال بوده است.

45/2درصــد از جامعــه مــورد مطالعــه داراي تحصيــالت غيردانشــگاهي و 
53/3درصد داراي تحصيالت دانشگاهي بوده اند.

8/1درصد از پاسخگويان بين يك تا 10سال ســابقه سكونت در شهر تهران 
را داشته اند، 14/2درصد سابقه 11تا 20ســال، 25/3درصد سابقه 21تا 
30ســال و  23/5درصد سابقه 31تا 40ســال ســكونت در تهران را داشته و 
27/4درصد بيش از 40سال در تهران سكونت داشتند. بر اين اساس، ميانگين 

سال هاي سكونت در شهر تهران بين اين جامعه آماري 33سال است.

20/4درصــد از آنهــا در پهنــه توســعه يافته، 13/5درصد در پهنه نســبتاً 
توســعه يافته، 26درصد در پهنه با توســعه متوســط، 18/7درصــد در پهنه 

كمترتوسعه يافته و 21/4درصد در پهنه توسعه نيافته ساكن بوده اند.
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طرح سنجش فرهنگ آپارتمان نشيني در تهران
به منظور بررسي موانع و راهکارهاي ارتقاي فرهنگ آپارتمان نشيني، مركز افکارسنجي دانشجویان ایران )ایسپا( 
به سفارش دفتر مطالعات اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران، طرح سنجش وضعيت فرهنگ آپارتمان نشيني 
در شهر تهران را با روش پيمایشي در محورهایي ازجمله بررسي مهم ترین مشکات در آپارتمان نشيني، ارزیابي 
اطاع آپارتمان نشينان از قوانين آپارتمان نشيني، بررسي نحوه برگزاري جلسات رسيدگي به امور ساختمان، 
ارتباط ساكنان آپارتمان با همسایه ها و بررسي آموزش اصول صحيح فرهنگ آپارتمان نشيني مورد مطالعه 

قرار داده است.

مشكالتي كه تمامي ندارد
بخش نخست طرح سنجش وضعيت فرهنگ آپارتمان نشيني در تهران، بررســي مهم ترین مشکات آپارتمان نشينان 
است؛ مشکاتي كه از همان ابتدا به همراه این شيوه نوین زندگي بروز كرد و با گذر زمان تغيير شکل نداده  است. همچنان 
صحبت كردن با صداي بلند، پذیرش مهمان در تعداد زیاد، سروصداي كودكان و رفت وآمد در هر زمان از شبانه روز محل 
اختاف همسایگان است و پرداخت نکردن شــارژ، استفاده خصوصي از مشاعات و اختاف بر ســر تعميرات و بازسازي 
ساختمان به اختافات دامن مي زند. در طرح نظرسنجي ایسپا، ناآگاهي همســایه ها از قوانين آپارتمان نشيني در رأس 
مشکات آمده اســت و ميانگين 34درصد از شركت كنندگان از این موضوع گایه داشــته اند. نکته جالب اینکه وقتي از 
پاسخگویان پرسيده شده كه از قوانين آپارتمان نشيني اطاع دارند یا خير؟ 86/6درصد از آنها اعام كرده اند اطاع دارند! 
قانون مربوط به آپارتمان نشيني با نام قانون تملك آپارتمان ها در سال43 در 11ماده نوشته شد. درواقع از همان دهه40 
كه آپارتمان نشيني رونق گرفت، قانونگذاران به فکر رفع تنش و ایجاد آرامش و برقراري روابط صحيح و به دور از چالش بين 
ساكنان افتادند. در سال هاي51، 58، 59 و 61 اصاحات و الحاقاتي به قانون مذكور اضافه شد و نسخه نهایي در 15ماده به 
تصویب رسيد. طبق قانون تملك آپارتمان ها، حقوق شهروندي یکساني براي همه ساكنان آپارتمان درنظر گرفته شده، 
اما نکته اي كه مورد تأكيد حقوق دانان است این است كه این قانوِن نوشته شده در 50سال قبل، با وجود محاسني كه دارد، 
با ضعف ها و تناقضات قانوني روبه رو است و باید بازنگري و به روز شــود تا محل رجوع ساكنان ساختمان و عامل كاهش 
تنش بين همسایگان باشد؛ موضوعي كه اهميت آن در بخش پایاني پژوهش ایســپا هم دیده مي شود. شهروندان مورد 
مطالعه معتقدند برخورد قضایي با همســایگان خاطي تا حد زیادي در ایجاد آرامش در ساختمان اثرگذار خواهد بود. از 
دیگر مشکاتي كه مورد اشاره آپارتمان نشينان قرار گرفته است، كشيدن سيگار و انداختن فيتلر آن در راهرو، عدم استفاده 
صحيح از آسانسور، استفاده نامناسب از بالکن، غيرقابل اعتماد بودن همسایه ها، احساس ناامني در ساختمان، عوض شدن 
زود به زود همسایه ها، مسائل مربوط به نگهداري حيوانات، دخالت همســایه ها در زندگي شخصي و استفاده از پوشش 

نامناسب توسط آقایان یا خانم هاست.

مهم ترين مشكالت 
آپارتمان نشينان
 در تهران
مناطق توسعه يافته 
مناطق توسعه نيافته

عدم رعايت 
نظافت و بهداشت 

راه پله و راهرو 
25/4درصد 
32/4درصد

استفاده 
شخصي از فضاهاي 
مشاع 26/5درصد 

32/5درصد

عدم پرداخت 
هزينه شارژ يا 

هزينه هاي مشترك 
26/8درصد 
33/2درصد

ناآگاهي 
همسايه ها از 

قوانين آپارتمان نشيني 
27/1درصد
 38/1درصد

فرهنگ

آپارتماننشینی

اين شماره
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پناه بر خدا از شر همسايه بد
مجموعه یادداشت هایي درباره تجربه رویارویي با بدترین ساكنان 

ساختمان هاي تهران

چنانچه با عكس سانتور )موجود افسانه اي اساطير 
يوناني كه نيمي اسب و نيمي انسان است( كه در 
شبكه هاي اجتماعي دست به دست مي شود و در 
شرحش نوشته شده »پسر همسايه طبقه بااليي چه بزرگ شده!« ارتباط برقرار 
كرده ايد، يعني همســايه بد داريد. اين نقد طنز گونه تلخ به يكي از رايج ترين 
شيوه هاي همســايه آزاري، در دوراني كه همه ناگزير به آپارتمان نشيني در 
ســاختمان هايي با ديوارهاي نازك تر از برگ گل هستند اشــاره دارد. موارد 
همسايه آزاري بسيار متنوع است؛ از موارد پيش پاافتاده اي مانند پا كوبيدن و 
دويدن و پرت كردن وسايل سنگين روي زمين و برگزاري مهماني هاي بي موقع 
گرفته تا موارد حادتري مانند آتش زدن ناخواسته ساختمان با پرتاب ته سيگار 
روشن يا كوبيدن خودور به در پاركينگ و شكستن در به خاطر دعوا با همسايه اي 
ديگر. گاه شدت آزارها تا حدي باال مي گيرد كه منجر به جرح يا قتل هم مي شود. 
كم پيش مي آيد كه به لطف مارپيچ بي ســر و ته روند شــكايت در دادسرا،  از 
همســايه آزاري شــكايتي صورت گيرد. خيلي ها راه حل راحت تر را در پيش 
مي گيرند: نقل مكان. اما هستند افرادي كه به هر دليلي، مالكيت خانه، عالقه 
به محل يا ناتواني در جابه جاشدن، دوست ندارند به خاطر بي فرهنگي و ناداني 
يك همسايه، خانه خود را ترك كنند، مي مانند، مي جنگند و در بيشتر موارد، در 

سكوت عذاب مي كشند.

شما هم دعا كنيد
پرستو عامری/ روزنامه نگار- همسایه خوب هميشــه رؤیاي تحقق نيافته اي براي 
خانواده اميني بوده است. تصویر ناراحت پدرم از ســال هاي كودكي احتماال هرگز از 
خاطرم نرود. وقتي در خانه سه طبقه ای بودیم و همسایه طبقه اول مان در خانه اش فال 
قهوه می گرفت.  نمي دانم بابا از مشتري هاي گلي خانم كه روي پل پاركينگ مان پارك 
مي كردند بيشتر حرص مي خورد یا از صف آدم ها كه در حياط و راه پله ها منتظر بودند 
نوبت فال به آنها برســد؛ همان هایي كه یا بلندبلند مي خندیدند یا براي خالي نماندن 
عریضه سيگاري روشن مي كردند و دودش را نثار ما. 6سال در بر همين پاشنه چرخيد 
تا اینکه ما عطاي آن واحد آپارتماني را به لقایش بخشــيدیم و نقل مکان كردیم. و چه 
خوشحال بودیم از خرید خانه اي نوســاز و تغيير محله و همسایه هاي به ظاهر متمدن. 
خوشحالي مان اما چند ماهي بيشتر دوام نياورد. باخت بزرگ تري از گلي خانم داده بودیم. 
پيش از ما، آقا و خانم حيدري طبقه پنجم را- كه از بد حادثه طبقه باالي ما بود- خریده 
بودند. خانواده اي ظاهرا بي حاشيه، پا به سن گذاشته و محترم. زمان گذشت و ما باید 
به پدیده تازه اي عادت مي كردیم؛ كمتر روزي پيدا مي شود كه از صداي جيغ و دویدن 
نوه  اي كه هميشه در آن واحد ساكن است، در امان باشــيم؛ پسر كوچك بيش فعالي 
كه هرچه در این 8سال بزرگ تر شد، صداي قدم هایش كوبنده تر و صداي جيغ هایش 
گزنده تر شد. مشکل اما به اینجا ختم نشد. خانواده حيدري هر ماه یك پنجشنبه  را براي 
دورهمی اختصاص مي دادند، صداي بلند بلندگو را كه فاكتور می گرفتيم، درد آسانسور 
غيرقابل اغماض بود. هربار كه مي خواستي با عجله خودت را به پاركينگ برساني با پدیده 
مانيتور چشمك زن مواجه مي شدي؛ آسانســور خانه پنج واحدي ما هميشه در طبقه 
پنجم مانده بود و چيزي از حمل ونقل آسان این ساختمان- حداقل در پنجشنبه ها- به 
ما نمی رسيد. حتما از خودتان می پرسيد كه چرا اعتراض نمی كنيم؟ راستش همسایه 
ما خوب ادب مان كرده اســت. از آنجا كه هر اعتراض كوچکي تبدیل به جنگ جهاني 
تازه اي در ساختمان شده، ترجيح داده ایم كه در سکوت و صلح همه مصایب خانم و آقاي 
حيدري را بپذیریم و دم نزنيم. باشد كه عطاي این واحد هم روزي به لقایش بخشيده و 

مهرمان حالل و جانمان آزاد شود. شما هم دعا كنيد!

آپارتمان خانم جادوگر
سودابه رضوانی / روزنامه نگار - همه  چيز با یك مشــت برنج خام شروع شد. خيلي 
عادي نيست یکي از نخستين روزهاي ســکونت در آپارتماني سه طبقه و تك واحدي، 
وقت بيرون آمدن از در آپارتمان، پشت در خانه یك مشت برنج به شکل تپه اي كوچك 
ببيني. هيچ تصادفي نمي تواند در كار باشد و از دست كسي هم ریخته نشده. كسي از عمد 
دانه هاي یك مشت برنج را با نظم و ترتيب پشت در خانه روي هم چيده بود و هيچ وقت 
هم نفهميدیم چرا. اما همين یك مشت برنج چشــم مان را به جهان عجيب و درنهایت 
ترسناك زندگي خانم همسایه كه دست بر قضا صاحبخانه هم بود، باز كرد. در روزهاي 
بعد ماجراي برنج به شکل هاي متفاوتي تکرار شد. یك توده موي بلند درهم گره خورده، 
تکه هاي فلزي عجيب وغریب و كاغذهایي با نوشته هاي كج و معوج. در آن آپارتمان ما 
بودیم، خانم همسایه و پسر و عروس بينوایش، افسانه كه به سختي مي شد گفت 20سال 
سن دارد. سرك كشيدن ها و فضولي هاي خانم همسایه در خانه ما كه آن را حق مسلم خود 
مي دانست هرروز بيشتر و آزاردهنده تر مي شد. عروس نوجوان هم كه از خانه پدري رانده 
شده بود، مدام پيش ما از بدرفتاري ها و جادو و جمبل هاي خانم همسایه، فضولي هایش 
درخصوصي ترین و جزئي ترین مســائل و لحظات زندگي اش، و كتك خوردن هایش از 
شوهر بيکاره اش درددل مي كرد. شبي نبود كه صداي جيغ و فریاد و كتك كاري از طبقه 
سمبل سازي شده باالي سر ما نياید. فردایش دخترك با چشمي كبود و لبي ورم كرده 
مي آمد به گریه و درددل و حرف ما كه از او خواهش مي كردیــم خانه را ترك كند و به 
خانه پدر بازگردد بي اثر بود. می گفت پدر و مادرم هم من را نمي خواهند. اعتراض هاي 
ما به خانم همسایه هم كه مي گفتيم زن حســابي، اعصاب ما هيچ، این دختر بي پناه را 
آزار ندهيد به اینجا ختم مي شد كه »بذار بزنتش تا ادب بشه«. زماني كه جانمان به لب 
رسيد و شروع كردیم به جست وجو براي خانه اي دیگر، خانم همسایه هرروز صبح به بهانه 
اسفند دودكردن چند نوع علف را با هم دود مي كرد و درصورت مادرم فوت مي كرد. بعد ها 
فهميدیم این جادویي است براي پاگيركردن مستأجر در خانه. نمي دانم تجربه اش را دارید 
یا نه، اما زندگي كردن در نزدیکي كسي كه عميقا به جادو اعتقاد قلبي دارد و در كنار كسي 
كه هرشب با اشك و خون در چشــم به خواب مي رود، هم به شدت ترسناك است و هم 
بسيار عذاب آور. تير خالص زماني زده شد كه یك نيمه شب بهاري صداي »مامان بدبخت 
شدم« پسر خانم همسایه به آسمان بلند شد. دخترك راه فرار از بي مهري پدر و مادر، آن 
خانه جادوزده و بدرفتاري همسر را در بلعيدن 50 قرص دیده بود. پس از آن شب، هم ما 

از آن خانه رفتيم و هم افسانه؛ و هيچ كدام مان دیگر هرگز برنگشتيم.

و اين داستان ادامه دارد...
رضا جبلی/ معلم - ماجراي ما با همسایه از مسئله پاركينگ شروع شد. سال84 بود. 
خانه ما چهارطبقه تك واحدي اســت و او واحدي بدون پاركينگ را خریده بود. اصرار 
داشت تاكسي خود را در پاركينگ بگذارد. ما خودرو نداشتيم و به او اجازه دادیم كه از 
پاركينگ استفاده كند. اما از تکه خالي پاركينگ استفاده دیگري می كردیم و به مرور 
فهميدیم همســایه از ما به دليل اســتفاده از پاركينگ خودمان به شهرداري شکایت 
مي كند. اعتراض ما به او نتيجه اي نداد و كليد درگيري و شــکایت هاي پي درپي زده 
شد و تا به امروز، یعني حدود 16ســال متوالي ادامه پيدا كرده. شکایت هاي بي اساس 
كه به راحتي با گفت وگو قابل حل بود. او همزمان اعتقادي به پرداخت قبوض و شــارژ 
ساختمان نداشته و ندارد و تقریبا تمامي كارهایي كه به خاطرش از ما شکایت مي  كرد را 
انجام مي داد؛ اما شکایت هاي بي اساسش از ما همچنان ادامه داشت. مثال شکایت مي كرد 
كه ما در پاركينگ نذري مي پزیم یا در مشاعات ساختمان گلدان مي گذاریم. حتي از 
درختي كه در حياط كاشته بودیم هم شکایت كرد و دادگاه رأي به قطع درخت داد، اما 
چون باید 3ميليون تومان خسارت درخت را مي داد، شکایتش را پس گرفت. این دعواها 
تا به امروز هم ادامه دارند، با این تفاوت كه ما از خود او شکایت كردن و پيگيري پرونده 
را یاد گرفتيم و در آخرین مورد درگيري، كار به درگيري فيزیکي كشيد. من با ضربه اي 
كه با پا به كمرم زده شد از باالي پله به پایين پرت شدم، دست عمویم شکست و حتي 
تهدید به مرگ شدیم. خوشبختانه این بار دادگاه به نفع ما رأي داد و همسایه مجبور به 
پرداخت 78ميليون تومان دیه شد، اما به دليل بازار راكد مسکن، نه قرار است ما از آنجا 
نقل مکان كنيم و نه قرار است همسایگان دوست داشتني ما از این ماجراي اخير درس 
عبرت بگيرند. آنها هنوز هم اعتقادي به پرداخت هزینه هاي مشترك ساختمان ندارند 

و این داستان، احتماال همچنان ادامه دارد.

سميرا مصطفي نژاد
روزنامه نگار

در زمانه اي كه 
انسان ها هر روز 

دايره روابطشان را 
كوچك تر مي كنند 

و به بهانه تنگي 
زمان، از يكديگر 
فاصله مي گيرند، 

شايد جلسات 
رسيدگي به امور 

ساختمان فرصت 
كوتاهي براي 

دورهم جمع شدن 
ساكنان باشد تا 
ضمن آشنايي و 

مراوده با يكديگر، با 
هماهنگي بيشتري، 

دغدغه هاي 
آپارتمان نشيني را 
كمتر كنند، اما گويا 
كسي نه حوصله و 
نه وقت حضور در 

اين جلسات را دارد

 در طرح 
نظرسنجي ايسپا، 

ناآگاهي همسايه ها 
از قوانين 

آپارتمان نشيني 
در رأس مشكالت 

آمده است و 
ميانگين 34درصد 
از شركت كنندگان 

از اين موضوع گاليه 
داشته اند. نكته 

جالب اينكه وقتي 
از پاسخگويان 
پرسيده شده 

كه از قوانين 
آپارتمان نشيني 

اطالع دارند يا خير، 
86/6درصد از 

آنها اعالم كرده اند 
اطالع دارند! 

قانون مربوط به 
آپارتمان نشيني 

با نام قانون تملك 
آپارتمان ها در 

سال 43در 11ماده 
نوشته شد

نخســتينراهــكاريكــهبهمنظــورارتقاي 1
فرهنگآپارتماننشــينيموردسؤالقرار
گرفتهايناستكهآموزشاصولاينفرهنگبه
كودكاندرمدارستاچهحــدميتوانددرارتقاي
وضعيــتآپارتماننشــينيمــردممؤثــرباشــد؟
81/2درصدازپاســخگويانمعتقدنــدبهميزان

زياديمؤثرخواهدبود.
راهكاردوم،تأثيرارائهبرنامههايآموزشي 2
ازتلويزيوناست.68/1درصدپاسخگويان
كهبيشترزنانوافراد50سالوباالترهستند،به

اينراهكارنظرمثبتداشتهاند.
موافقانراهكارســومكهبرگزاريكالسو 3
دورههــايآموزشــيدرســرايمحلــه،
فرهنگســرا،انجمنها،كانونهاومســاجداست،
40/2درصدهستند.درمقابلآنها،46/3درصد
كهبيشترساكنمناطقتوسعهيافتهتهرانهستند،

اثرايندورههاراكمدانستهاند.
نتايجپاســخبــهراهكارچهارمكــهتصويب 4
قوانيــنومقــرراتشــفافوجامــعاصول
آپارتماننشينياست،نشانميدهد68/5درصد
گفتهانداينكاربهميزانزياديدرارتقايفرهنگ

آپارتماننشينياثرگذارخواهدبود.
آخرينسؤالاينبخشمربوطبهتأثيراراده 5
مسئوالنقضاييدررسيدگيبهپروندههاي
نقضقوانينآپارتماننشينياستكه58/7درصد

اثرآنرازياددانستهاند.

برگزاری جلسات ساختمان
35درصد 
اصالً برگزار 

نمي شود.

25/6درصد 
جلسه به صورت 
ماهانه برگزار 

مي شود.

18/1درصد 
فصلي 
برگزار

 مي شود.

13/5درصد 
به صورت ساالنه 

برگزار 
مي شود.

3/1درصد 
هفتگي
 برگزار

 مي شود.

ارتباط همسايگي در حد سالم و عليك
در تاریخ اجتماعــي ایران، زندگي ایرانيان جدا از زندگي همسایگانشــان نبــوده و رعایت حق 
همسایگي از امور پسندیده داراي اولویت به شــمار مي رفته. تا بوده همسایه نزدیك تر از قوم و 
خویش بوده و در خاطرات نه چندان دور، خانه هاي وسيعي گوشه ذهن نقش مي بندد كه در هر 
كنج آن خانواده اي زندگي مي كرد و حياط و حوض وسط خانه پاتوق همسایگان و مورد استفاده 
مشترك همه آنها بود. اما آپارتمان نشيني كه باب شــد، مفهوم همسایه تغيير ماهيت و كاركرد 
داد. با ظهور انقالب تکنولوژي، روابط انسان ها دیگر مثل سابق نشد و در یك سال و چندماهگي 
كرونا اميد ترميم روابط همسایگي بيش از پيش رنگ باخته است. یافته هاي نظرسنجي ایسپا، 
محدودشدن مراودات همسایگان با همدیگر را تأیيد مي كند. در این نظرسنجي، جوانان بيشتر 
از دیگر رده هاي سني بيان كرده اند كه فقط وقتي همســایگان خود را ببينند به همدیگر سالم 

مي كنند و ارتباط و تعاملي با هم ندارند.

استقبال سرد
 از جلسات ساختمان

در زمانه اي كه انسان ها هر روز دایره روابطشان را 
كوچك تر مي كنند و به بهانه تنگي زمان، از یکدیگر 
فاصله مي گيرند، شاید جلسات رسيدگي به امور 
ساختمان فرصت كوتاهي براي دورهم جمع شدن 
ساكنان باشد تا ضمن آشنایي و مراوده با یکدیگر، 
با هماهنگي بيشتري، دغدغه هاي آپارتمان نشيني 
را كمتر كنند، اما گویا كسي نه حوصله و نه وقت 
حضور در این جلسات را دارد. پاسخ پاسخگویان 
در طرح نظرسنجي ایســپا به این سؤال كه »در 
ساختمان شما هر چندوقت یك بار براي رسيدگي 
به امور و مشــکالت ساختمان جلســه اي برگزار 
مي شــود؟« نشــان مي دهد كه در 35درصد از 
ســاختمان ها اصاًل جلســه اي برگزار نمي شود. 
براساس نتایج به دست آمده، ساكنان مناطق كمتر 
توسعه یافته و توسعه نيافته بيشتر از مناطق دیگر 
بيان كرده اند كه در ساختمان آنها براي رسيدگي 
به امور و مشکالت ساختمان اصاًل جلسه اي برگزار 
نمي شود. در مقابل، ساكنان مناطق توسعه یافته و 
با توسعه متوسط گفته اند كه جلسات رسيدگي به 
امور ساختمان در ســاختمان محل سکونت آنها 

به صورت ماهانه برگزار مي شود.

آپارتمان نشينی
بدون آموزش

در خاتمه طرح بررســي وضعيت آپارتمان نشيني در شهر 
تهران، نظر پاسخگویان در قالب 5پرسش درباره راهکارهاي 
ارتقاي فرهنگ آپارتمان نشيني پرسيده شده است. پيش 
از طــرح راهکارهاي ارتقاي فرهنگ آپارتمان نشــيني، از 
افراد نمونه پرسيده شده اســت كه »آیا تا به حال در مورد 
اصول صحيح آپارتمان نشــيني آموزش دیده اید؟« پاسخ 
87/8درصد آنها »خير« اســت. ضعف قانون وجود دارد، 
روابط نيز كه روزبه روز كمرنگ تر مي شوند، بخش آموزش 
فرهنگ آپارتمان نشيني نيز جاي كار بسياري دارد! با این 
وضع چه راهکارهایي براي تقویت فرهنگ آپارتمان نشيني 

وجود دارد؟

فرهنگ

آپارتماننشینی

این شماره
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خسرو معصومي :
در سينما الزم است 

فرم با محتوايي 
كه ارائه مي شود 
همخواني داشته 
باشد. مثال وقتي 

پناهي فيلم پرده را 
مي سازد، با توجه به 
اينكه نمي تواند هر 

جايي فيلمسازي 
كند، اين فضاي 

محدود را انتخاب 
كرده و خفگي در 

فيلم نقش داشته و 
حساب شده است. 

اساس داستان 
و موقعيتي كه 

فيلمساز در آن 
فيلم مي سازد بايد با 
هم در ارتباط باشند

از »اجاره نشين ها« تا ساكنان
آپارتمان های شهر

نگار حسينخاني
روزنامه نگار

در گفت وگو با خسرو معصومي و عليرضا داوودنژاد به این سؤال پاسخ مي دهيم كه آیا فيلم هاي 
آپارتماني در سينماي ایران، با نگاهي به ایجاد فرهنگ آپارتما ن نشيني ساخته شده اند

آپارتما ن نشيني و مشكالت ناشي از آن سال هاست يكي از معضالت شهرنشينان به حساب 
مي آيد. با اين حال هنوز فرهنگ اين نوع زندگي ميان مردم نهادينه نشده است. در سينما 
با وجود فيلم »اجاره نشــين ها«ي داريوش مهرجويي تا »دايره زنگي« پريسا بخت آور، 
معموال مجموعه هاي تلويزيوني بار اين فرهنگســازي را به دوش كشيده اند. آيا اين به معناي آن است كه سينما به 
عنوان ابزاري فرهنگي، نمي تواند در جا انداختن چنين فرهنگ هايي كمك كننده باشد؟ آيا براي فرهنگسازي نياز به 
دستورالعمل هاي خاصي از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و ديگر نهادهاست؟ آيا مي توان از فيلمساز انتظار داشت 
كه به جاي نمايش زندگي بخشي از جامعه، در ارتقاي فرهنگي آن تأثيرگذار باشد؟ در اين باره با خسرو معصومي و 

عليرضا داوودنژاد، دوكارگردان سينماي ايران صحبت كرده ايم.

خســرو معصومي، كارگردان 
فيلم هاي بســيار درخشاني 
در ســينماي ايــران بوده 
اســت؛ فيلم هايي چون »باد 
در علفزار مي پيچد«، »رســم 
عاشق كشي« و »خرس«. او در 

گفت وگويي كه با يكي از خبرگزاري ها در حاشيه جشنواره 
فجر ۲سال پيش كرده بود، به فيلم هايي كه لوكيشن هاي 
محدودي چون آپارتمان دارند، اشاره كرده و مي گويد: »از 
ديدن فيلم هاي آپارتماني، احساس خفگي مي كنم«. البته 
منظور معصومي فيلم هايي اســت كه در يك دهه گذشته 
در لوكيشن هاي محدود ساخته مي شوند. اما همين جمله 
را بهانه قرار داديم تا از او بپرســيم، ساخت فيلم هايي در 
لوكيشــن هاي محدود چون آپارتمان چقدر توانسته در 
فرهنگسازي امري چون آپارتما ن نشيني مؤثر باشد و اساسا 

ساخت اين نوع فيلم ها چرا چندان در سينما رايج نيست؟
 در يك دهه گذشته، فيلم هايي ساخته شدند 
كه به فيلم هاي آپارتماني شهرت پيدا كردند؛ فيلم هايي با 
لوكيشن هاي محدود. اما در اين فيلم ها چندان روي فرهنگ 
آپارتما ن نشيني تأكيدي نشده اســت. اين فيلم ها  را در 

سينماي ايران چگونه ارزيابي مي كنيد؟
فيلم هاي آپارتمانــي معموال فيلم هایي هســتند كه به خاطر 
لوكيشن محدود، احساس خفگي در مخاطب ایجاد مي كنند. 
البته این امر درصورتي كه داســتان ایجاب كند بد نيســت. 
محدود كردن مخاطب به یك فضا و لوكيشــن مثل آپارتمان، 
در سينما حوصله مخاطب را سر مي برد. معموال محدود بودن 
لوكيشن در ســالن ســينما، حس خفگی در مخاطب ایجاد 
مي كند؛ مثال در فيلم »جدایي نادر از سيمين« اصغر فرهادي، 

این وضعيت را هم راستا با داستان، پيش برده بود. این رویه را 
نيز كه بعدها به آپارتماني شــناخته شد، او در فيلم هایش باب 
كرد. مسئله اصلي پاسخگویي به چنين نيازي است. اما اینکه 
مدتي لوكيشن محدود آپارتمان در فيلم ها ُمد شد، به دليل فرار 
از دردســرهاي مجوز براي كار در محيط هاي بيرون و بودجه 

اندك فيلم ها بود.
اما ما نمونه هاي موفقي چون اجاره نشين ها را در 

تاريخ سينماي ايران داريم.
اجاره نشين ها از آن استثناهاست. داریوش مهرجویي با فضاي 
طنزي كه در فيلمــش ایجاد مي كند، لوكيشــن محدود را از 
اهميت خارج كــرده؛ هرچند مهرجویي گاهــي از آن فضاي 

محدود خارج مي شود.
اين مدل بعدها در فيلمي چون دايره زنگي هم 
ديده مي شود كه فضايي محدود به يك آپارتمان و درگيري 

اهالي ساختمان با هم است.
از نظر من ســاختار فيلم دایره زنگي شــبيه به مجموعه هاي 
تلویزیوني است تا فيلم سينمایي. اصوال این نوع داستان ها در 
تلویزیون بيشتر مخاطب دارد تا در سينما. فضاي سينما، فضاي 
محدودي نيست. حتي براي تماشاچي جذاب تر است كه با چند 
فضاي متفاوت درگير شود، مثال »بچه رزماري« پوالنسکي، در 
یك آپارتمان مي گذرد اما فيلمساز در راستاي قصه، لوكيشن 
را برمي گزیند. ولی دایره زنگي پالت تلویزیوني است. درگيري 
همسایه ها بر سر نصب ماهواره و.. داســتاني سينمایي ندارد. 
این محدودیت در لوكيشــن را مقایسه كنيد با تجربه تماشاي 
فيلم هاي ملویل. آن قدر فضاســازي همراه بــا موقعيت هاي 
عجيب و غریب رخ مي دهد كه تماشاچي وقتي از سينما خارج 
مي شود، گيج است. همه این فضاها در یك آپارتمان به شکل 

سهل انگارانه اي مغفول مي ماند.

از نظر شما چرا داستان هايي در راستاي ارتقای 
فرهنگ آپارتما ن نشيني در سينما ساخته نمي شود؟

این داستان هاي آپارتما ن نشــيني و همسایگي براي مخاطب 
سينما دیگر جذابيت ندارد. در سينما الزم است فرم با محتوایي 
كه ارائه مي شــود همخواني داشته باشــد. مثال وقتي پناهي 
فيلم »پرده« را مي ســازد، با توجه به اینکه نمي تواند هر جایي 
فيلمسازي كند، این فضاي محدود را انتخاب كرده و خفگي در 
فيلم نقش داشته و حساب شده است. اساس داستان و موقعيتي 
كه فيلمساز در آن فيلم مي سازد، باید با هم در ارتباط باشند. اما 
در عين حال مي توانيم فيلم هایي داشته باشيم كه به فرهنگ 

آپارتما ن نشيني دور از شعارزدگي و... اشاره كنيم.
چطور چنين اتفاقي رخ مي دهد؟

شعارزدگي زماني اســت كه مفهومي تکرار شود و تکرار یعني 
ابتذال. اگر كســي این كار را انجام دهد و فيلمساز بعدي عينا 
آن را به كار ببرد، تکراري و آزاردهنده است. اما اگر كسي براي 
اولين بار موضوعي را در فضا و بستر آپارتمان مطرح كند، جذاب 
و تماشایي هم هست؛ مثل »بن بســت« رومن پوالنسکي كه 
داستان زني است كه خودش را از طبقه یکي از این برج ها پرتاب 
مي كند. اما قصه در این ساختمان، دوباره براي نفر بعدي اتفاق  

مي افتد. این فضا با داستان همخوان است.
در نمونه هاي ايراني، اجاره نشــين ها همچنان 
از موفق ترين ها در اين باره است؛ چرا با اين كيفيت ديگر 

فيلمي ساخته نشد؟
اجاره نشين ها مي تواند ســاختاري تلویزیوني داشته باشد اما 
مهرجویي با نوع كارگرداني این فيلم را ســينمایي كرده است. 
داستان پردازي، شخصيت سازي در قصه و تصویر آن در سينما 
این فضا را متفاوت و مفرح كرده است. پيرنگي كه مهرجویي در 
این داستان استفاده كرده، جزئيات فيلم را تماشایي كرده است. 

اجاره نشين ها، فيلمي است كه وقتي مخاطب از سالن سينما 
بيرون مي آید، حس خوشــایندي دارد. بســياري از فيلم هاي 
آپارتماني آشفته و به هم ریخته هستند. باالخره پشت داستان 
اجاره نشين ها غالمحسين ساعدي وجود دارد كه همه آثارش 

به عنوان نویسنده، فکر شده و تأثيرگذار است.
عليرضا داوودنژاد، را سينماي 
ايران با فيلم هايي چون »نياز«، 
»مرهم« و »مصايب شــيرين« 
به خاطر مي آورد؛ فيلمســازي 
مولف و دغدغه مند نســبت به 
جامعه و بيش از آن سينما. كسي 

كه با خانواده اش در سينما حضور دارد؛ حضوري تمام قامت 
و كامل. شايد داوودنژاد همواره گزينه مناسبي براي پاسخ 
به پرسش هاي بنيادين در سينماي ايران باشد؛ كارگرداني 
كه به همه چيز در بستر فيلمســازي انديشيده. ما از او در 
اينجا مي پرسيم چطور سينما مي تواند نقش تأثيرگذاري در 
فرهنگسازي داشته باشد و چگونه بايد اين راه را هموار كرد؟

چرا ســينماي ايران در جريان فرهنگســازي 
خصوصا فرهنگسازي درباره مسائلي چون آپارتما ن نشيني 

و معضالت شهري پويا و اثرگذار نبوده است؟
شاید باید این ســؤال پرســيده شــود كه اگر جریان اثرگذار 
فيلمسازي درباره آپارتما ن نشيني وجود ندارد، درباره قصرنشيني 
یا حاشيه نشــيني و... آیا چنين جریان تأثيرگذاري وجود دارد؟ 
پاسخ منفي است چون اساسا بين سينماي ایران و جریان زندگي 
ایراني، رابطه ای فعال، زنــده و متقابل وجود ندارد. باید بپذیریم 
محدودیت های وضع شــده اجازه نمي دهد كــه زندگي ایراني 
وارد سينماي ایران شود، بنابراین همه وجوه زندگي ایراني وارد 
سينماي ایران نخواهد شد. آن دسته از فيلمسازان نيز كه درباره 

بعضي معضالت به شکل پراكنده فيلم هایي اثرگذار مي سازند، 
اقدامي كامال شــخصي كرده اند. اگرنه مدیریتــي درباره اینکه 
سينماي ایران سينماي اثرگذار و فرهنگسازي باشد، وجود ندارد.

راهكار چيست؟
راه ایجاد این نوع فيلمسازي نيز در درجه اول ایجاد بازاري امن 
براي سينماست كه اكنون وجود ندارد. باید اجازه دهيم سينما 
و زندگي ایراني به یکدیگر نزدیك شوند؛ اینکه باید مميزي هاي 
پيچيده نداشته باشــيم و مانع ارتباط متقابل زندگي ایراني و 
سينماي ایران نشویم و مرحله بعد امنيت بازار توليد و عرضه و 
نمایش فيلم هاست. ما حتي نتوانسته ایم ویدئوي خانگي امن و 
امان ایجاد كنيم و ســرقت، قاچاق و نمایش غيرقانوني، بازار را 
ناامن كرده است. همين باعث شده توليد در انحصار سالن هاي 
نمایش باقي بماند. 400سالن فعال در كشور وجود دارد؛ 90درصد 
درآمد سينماي ایران از حدود 100واحد از این سالن هاست كه 
70درصد مربوط به تهران و 20درصد مربوط به فروش 10-12 
شهرستان است. این یعني سينماي ایران بنا به سفارش اقليتي 
كه به این سالن ها مي روند، فيلم توليد مي كند؛ یعني هيچ ربطي 

به مخاطبان سراسري كشور و زندگي مردم ندارد.
بسياري از اهالي ســينما معتقدند كه توليد اثر 
درباره موضوعاتي چون آپارتما ن نشيني بيشتر تلويزيوني 
است تا سينمايي. آيا به واقع نمي توان فيلم سينمايي توليد 
كرد كه شعار زده نبوده و بتواند روي اين فرهنگ اثر بگذارد؟

فرهنگسازي را مجموعه هنري و رسانه اي با هم انجام مي دهند. 
این مجموعه زماني شکل مي گيرد و تبدیل به یك منظومه اثرگذار 
مي شود كه رسانه و هنر هر دو در قلمروهاي واقعي خود مستقر 
باشند. قلمروي واقعي هنر، الهام گرفتن از فرد انساني و قلمروي 
واقعي رسانه، سفارش گرفتن از سازمان اجتماعي است. اینکه 
رسانه و هنر با چنين تعاریفي در كنار یکدیگر قرار بگيرند، چه نوع 
مجموعه اي به وجود مي آید. به نظر مي رسد بستگي به این دارد كه 
رابطه جمع و فرد با یکدیگر در این جامعه چگونه رابطه اي باشد. 
اگر این رابطه سلطه جویانه باشد، منجر به برخورد هنر و رسانه و 
جدایي آنها از یکدیگر خواهد شد. اما برعکس اگر برخورد هنر و 
رسانه در جامعه اي اتفاق بيفتد كه فرد و جمع حقوق یکدیگر را 
رعایت مي كنند و احترام براي هم قائل مي شوند، هر یك از این دو 
در جایگاه خود قرار گرفته و منظومه اي رسانه اي را شکل مي دهند 

كه برایند آن رشد و فرهنگسازي است.
پس اگر به مجموعه اي از هنر و رسانه برسيم كه هنر و رسانه هر 
یك كار خود را انجام مي دهند و با یکدیگر همکاري مي كنند، 
حاصل آن خواهد شد كه هنر در رسانه فراگيري پيدا كرده و 
رسانه نيز با هنر اثرگذار خواهد شد و منظومه هنري و رسانه اي 
فراگير و اثرگذار خواهند شد. اما اگر هر دو درصدد اشغال جاي 
یکدیگر باشند، حاصل آن اختالف و شکل گيري مجموعه اي 
هنري و رسانه اي است كه مثل امروز ما در مقابل منظومه هاي 
هنري و رسانه اي رقيب و حریف، قافيه را مي بازند چون عمال 
نه با تعریف رسانه سازگاري پيدا مي كنند و نه با تعریف هنر و 
به علت تعارضات فرد و جمع، اساسا چنين منظومه فراگير و 
اثرگذاري شکل نمي گيرد و عملکرد رشددهنده و فرهنگساز 

پيدا نمي كند.

فرهنگ
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  مردم درخصوص شنيدن صداي آژير آموزش ببينند
جداي اينكه صداي آژير خطر در بامــداد 11بهمن به چه دليل بوده 
اســت، واقعا چه تعداد از شهروندان مي دانســتند در هنگام شنيدن 
چنين صدايي چه بايد بكنند؟ از مســئوالن تقاضا داريم درخصوص 

وظايف شهروندان در زمان صداهاي مختلف آژير اطالع رساني كنند.
دبيري از مرزداران

  حصار فلزي محوطه تاريخي ينگي امام به سرقت رفته است
به تازگي حصار فلزي محوطه تاريخي ينگي امام در ســاوجبالغ به 
سرقت رفته است و كاروانسراي صفوي و تپه ينگي امام در دسترس 
سودجويان و نامحرمان قرار گرفته است. از مسئوالن شهري هشتگرد 
توقع داريم با نصب دوربين و نيز به كارگيري نيروي حفاظتي، جلوي 
تكرار چنين سرقت هايي را بگيرند و ضمن شناسايي سارقان نسبت به 

ترميم بخش به سرقت رفته اقدام كنند.
حيدري از هشتگرد

  واقعاً منع تردد بعد از ساعت 21معضل شهرها شده است
مدت هاست كه تهران از ســاعت 4عصر به بعد قفل مي شود و مسير 
35دقيقه اي در 2 ساعت و 30دقيقه طي مي شود. 2 موضوع خاموشي 
شبانه آزادراه ها و جاده ها براي صرفه جويي در برق و نيز محدوديت هاي 
كرونايي در كنار مســائل اقتصادي و خود ويــروس منحوس كرونا 
عرصه را بر شهروندان به خصوص تهراني ها تنگ كرده است. لطفاً به 

محدوديت هاي تردد به دليل كرونا پايان دهيد.
گيتي از تهران 

  منطقه 19تهران بيمارستان ندارد
منطقه19تهران كه محروميت هاي بسياري در بخش هاي رفاهي و 
فرهنگي و غيره دارد در بخش درمان صفر است. اين منطقه با وجود 
انبوه جمعيت نه تنها بيمارســتان ندارد بلكــه مطب متخصص هاي 
مختلف ازجمله چشم پزشك هم به اندازه كافي ندارد و مثاًل در يك 
نقطه كه مطب چشم پزشكي داير است بايد ساعت ها در فضاي كوچك 
سرپا و نگران از شيوع كرونا ايســتاد تا نوبت برسد. آيا حق مردم اين 

مناطق نيست كه بيمارستاني با همه تخصص ها داشته باشند.
كاظمي از منطقه 19تهران

  سبزي خوردن 75درصد افزايش قيمت يافته است
ســبزي خوردن از كيلويي 8هزار تومان اول سال به كيلويي 14هزار 
تومان رسيده است و اين يعني 75درصد افزايش قيمت داشته است. 
اين ميزان افزايش قيمت با كدام ساختار اقتصادي قابل توجيه است؟

رضواني از مشهد

  سد معبر در منطقه 15به صورت ساختاري رفع شود
ساكنان منطقه 15تهران به خصوص در محله هاي اسالم آباد، مسعوديه 
و افسريه از شهرداري تقاضا دارند نسبت به سد معبر جديت بيشتري 
داشته باشند تا آرامش به منطقه بازگردد. آنقدر سد معبر گسترده و 

فراگير است كه خياباني براي تردد نمانده است.
مصباحي از تهران 

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

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

با مردم

@bamardom_hamshahri   ................................ تلگرام با مردم
آژير شايعه  در پايتخت

نجات يك زندگي با 20هزار  يورو

»من بچه محل آقا تختي هستم و با فقر 
بزرگ شده ام، اما وقتي پاكتي كه داخلش داخلي

20هزار يورو بود را پيدا كردم فقط به پيدا 
كردن صاحبــش فكر كــردم.« اين حــرف هاي مرد 
ميانسالي است كه چند روز قبل در خيابان پاكتي پر از 
پول پيدا كرد، اما 4شبانه روز خواب و خوراك نداشت تا 
صاحبش را پيدا كند. او مي گويد: وقتي فهميده صاحب 
يوروها به خاطر گم شدن پول ها قصد داشته خانه اش را 
بفروشد تا آبرويش را حفظ كند، بيشتر از كاري كه كرده 
خوشحال شده است. اما اين 20هزار يورو چطور گم شد 
و مرد امانتدار چگونه توانست صاحب پول ها را پيدا كند؟

به گزارش همشــهري، يداهلل عمراني، راننده 70ساله 
ســاكن جنوب غرب تهران چند روز قبــل در خيابان 
آذربايجان از خودرواش پياده شد تا از يك آبميوه فروشي 
براي خودش آبميوه بخرد، اما ناگهان در كنار يك سطل 
زباله پاكت ســفيدرنگي را ديد. كنجكاو شد و پاكت را 
برداشت. وقتي آن را باز كرد داخلش چندين اسكناس 
خارجي ديد. او به درستي نمي دانست پول ها براي چه 
كشــوري اســت، اما پاكت را داخل جيبش گذاشت تا 
بيشتر درباره پول هايي كه پيدا كرده تحقيق كند. او عصر 
همان روز 2 قطعه از اسكناس ها را به صرافي برد و فهميد 
داخل بسته اي كه پيدا كرده 20هزار يورو است. پولي كه 

مي توانست زندگي اش را از اين رو به آن رو كند.
آن شب فكرهاي زيادي به ســر مرد زد. با اينكه زندگي 
مرفهي ندارد، اما همه فكرش اين بود كه چطور مي تواند 
صاحب يوروها را پيدا كند. مرد با دامادش تلفني مشورت 
كرد و بعد از آن تصميم گرفت هرطور كه شده صاحب 

يوروها را پيدا كند اما نمي دانست بايد به كجا برود.
4روز از اين ماجرا مي گذشــت و مرد ميانسال خواب و 
خوراك نداشت. او سرانجام بار ديگر به محلي كه پول ها 
را پيدا كرده بود رفت. در آن نزديكي يك قنادي قديمي 
بود. او وارد آنجا شــد و با مدير قنادي ماجرا را در ميان 
گذاشت. وقتي او گفت مبلغي پول پيدا كرده مدير قنادي 
كه خانم جواني است پرسيد آيا پول ها يورو است؟ اين 
حرف نشــان مي داد صاحب پول هاي گمشده به دنبال 

پيدا كردن پول هايش اســت. همان موقع مدير قنادي 
با صاحب پول ها تماس گرفت و براي عصر همان روز 

قرار گذاشت.
مرد ميانســال دل توي دلش نبود تا 

زودتر امانت 20هزار يورويي را كه 
4شبانه روز آرامش را از او گرفته 
بود به صاحبــش تحويل دهد. 
عصــر آن روز صاحب يوروها كه 
هنوز بــاور نداشــت پول هايش 

پيدا شــده به آنجا رفت. تا زماني 
كه چشمش به اسكناس ها نيفتاده 

بود هنوز باورش نمي شد كه پول ها پيدا 
شده است. اما چيزي كه به چشم مي ديد واقعيت داشت. 
20هزار يورويي كه 4روز پيش گم شده و زندگي او را تا 
يك قدمي فروپاشي پيش برده بود توسط مرد امانتدار 

به او برگردانده شد.

زندگي ام تا يك قدمي نابودي پيش رفت
مردي كه پول ها را گم كرده بود در يك شــركت بزرگ 
تفريحي كار مي كند و پول ها نيز متعلق به شركت بود. 
او درباره آنچه اتفاق افتاده به همشــهري مي گويد: اين 
پول در اختيــار من بود تا براي يــك پيمانكار خارجي 
واريز كنم، اما چون بعد از حواله كردن، پول به حسابم 
برگشت مجبور شدم پول را نگه دارم تا به شكل نقدي به 
نماينده پيمانكار تحويل دهم. او ادامه مي دهد: آن روز با 
همسرم سوار ماشين بوديم كه ظاهرا هنگام پياده شدن 
از دســت او روي زمين افتاده بود. بعد از آن همه جا را 
جست وجو كرديم اما نتوانستيم پول ها را پيدا كنيم. من 
30سال است كه در اين شركت كار مي كنم و اگر مديرانم 
مي فهميدند كه پول ها را گم كرده ام هم اخراج مي شدم و 
هم بايد تاوانش را مي دادم. وقتي نتوانستم يوروها را پيدا 
كنم به فكر فروش خانه ام افتادم تا آبرويم را حفظ كنم، اما 
چند روز بعد مرد امانتدار تماس گرفت و گفت: پول ها را 
پيدا كرده است. تا زماني كه به محل كار او رفتم و پول ها 
را تحويل گرفتم باورم نمي شد كه يوروها پيدا شده است. 
او كه وضعيت مالي چندان خوبي هم نداشت با اين كار 
بزرگش، زندگي ام را از نابودي نجات داد. او مرد بزرگي 

است و من تا آخر عمرم مديونش هستم.

حاِل خوب مرد درستكار
يداهلل عمراني، قهرمــان گزارش ما، 
حاال چند روزي است كه حال خوبي دارد 
و مي گويد: اين حــال خوب را با هيچ چيــز حتي پول 
عوض نمي كند. خودش مي گويد: بنويســيد اشك ها و 
لبخندها و درباره ماجرايي كه اتفــاق افتاده مي گويد: 
وقتي پول ها را پيدا كردم و متوجه ارزشش شدم، يكي 
از دردسرهايم نگهداري پول ها بود. آنطور كه فهميدم 
حدود 600ميليون تومان ارزش داشــت. يك روز بعد 
پول ها را به بانك بــردم تا در آنجا نگهــداري كنم، اما 
فهميدم دردسر زيادي دارد. بعد تصميم گرفتم پول ها 
را در صندوق امانتبان بگــذارم اما گفتند بايد 5ميليون 
تومان بدهي اما من چنين پولي نداشتم. در اين چند روز 
مدام فكر مي كردم كه چطور مي توانم صاحب يوروها را 
پيدا كنم تا اينكه به قنادي رفتم و توانستم صاحبش را 

پيدا كنم.
او ادامــه مي دهد: وقتــي صاحب پول ها آمــد يكي از 
صحنه هــاي عجيب زندگــي ام رقم خــورد. او باورش 
نمي شــد كه پول هايش را پيدا كرده است. هر 2اشك 
مي ريختيم. او اشك شوق و من هم به خاطر حال خوبي 
كه پيدا كرده بودم گريه مي كــردم. وقتي فهميدم او به 
خاطر گم كردن پول ها قصد داشته خانه اش را بفروشد 
تا آبرويش حفظ شود بيشتر خدا را شكر كردم. من بچه 
محله خاني آباد هستم. محله آقا تختي. در بچگي پدرم 
فوت شد و مادرم من را با سختي بزرگ كرد، اما هميشه 
شرافت و درستكاري برايم از همه  چيز باارزش تر است. در  
اين ماجرا هم خدا به من لطف كرد  كه اين اتفاق افتاد و 
حاال هم حال  خوبي دارم و اين حال را با  هيچ چيز عوض 

نمي كنم.

2روايت در يك پرونده آدم ربايي عجيب

سرقت هاي سريالي 5 دزد 
مسلح در غرب پايتخت

پشت پرده شنيده شدن صداي آژير در 

غرب تهران و فرود نيامدن هواپيماي 

تركيه اي در فرودگاه امام خميني چه بود؟

مرد امانتدار بعد از پيدا كردن 20هزار يورو در خيابان، فقط به پيدا كردن صاحبش فكر مي كرد

پاسخ مسئوالن

محصوالت ميادين ميوه و تره بار مطابق استاندارد عرضه مي شود
روابط عمومي سازمان مديريت ميادين ميوه و تره بار تهران پيرو چاپ 
پيام مردمي با موضوع كيفيت نامناســب محصــوالت ميوه و تره بار 
شهرداري تهران در ســتون با مردم روز 11دي ماه پاسخ داده است: 
»رسالت ذاتي ســازمان مديريت ميادين شهرداري تهران حمايت از 
طبقه متوسط و اقشــار كم برخوردار جامعه از طريق كنترل قيمت 
محصوالت و عرضه محصوالت و ميوه و تره بار مطابق استانداردهاي 
تعيين شده اين سازمان اســت كه به طور مستمر و مستقيم توسط 
مديران ميادين و كارشناسان حاضر در اين مراكز كنترل مي شود. با 
اين وصف عرضه ميوه و تره بار باكيفيت به مراتب بهتر و ممتاز افزايش 
قيمت را به همراه خواهد داشت كه اين موضوع خالف رسالت ذاتي اين 
سازمان است. از سوي ديگر دستچين كردن ميوه در اين ميادين اين 
امكان را به شهروندان مي دهد كه هر مقدار با هر كيفيتي كه بپسندند 
خريد كنند. شهروندان براي طرح انتقاد و پيشنهاد و شكايت با نام و 
نشــاني ميدان تره بار مورد نظر خود را از طريق سامانه 1888سامانه 

نظارت همگاني سازمان بازرسي شهرداري تهران اعالم كنند.«

 انقالب اسالمي و راه پر زحمت
اجراي قانون اساسي

تنظيم سياست خارجي كشور و تعهد برادرانه  ادامه از 
نسبت به همه مســلمان و حمايت بي دريغ از صفحه اول

مستضعفان جهان )بند16(. 
دقت در بندهاي 18گانه اصل ســوم قانون اساسي نشان مي دهد كه 
جمهوري اسالمي البته در حوزه هاي مختلف بسيار موفق عمل كرده 
است اما در عين حال در بعضي حوزه ها عملكرد قابل تأملي داشته است. 
هر فرد منصفي به اين اصول راهنما به دقت نگاه كند، تصديق مي كند 
الحمدهلل در بسياري از حوزه هاي مذكور توفيقات خوبي داشته ايم. اما 
متأسفانه در بعضي حوزه ها وضع خوبي نداريم. ازجمله ايجاد رفاه و 
رفع فقر و برطرف كردن هر نوع محروميت در زمينه تغذيه و مسكن و 
بهداشت، آموزش و پرورش و ورزش براي همه، ايجاد محيط مساعد 

براي رشد فضاي اخالقي و مبارزه با كليه مظاهر فساد. 
در بند 6 اصل 2 به خصوص بخش ج و در بند 11 اصل 3 بسيارموفق 
بوده ايم و در بند 13 تا حدودي قابل قبول عمل كرده  ايم. اما در اصل 
سوم قانون اساسي به خصوص در بندهاي 6 و 7 و 8و 9 و 10 و 12 و 14 
هنوز مشكالتي داريم. اين مشكالت البته بر كسي هم پوشيده نيست. 
همواره در گفتارهاي رهبر معظم انقالب و رؤســاي قوا و دلســوزان 
نظام اين نكات مطرح مي شوند و شــايد اگر برخي تحوالت جهاني و 
رويدادهاي داخلي به گونه اي ديگر رقم مي خوردند در موقعيتي بهتر از 

وضعيت كنوني به مرور گذشته مي پرداختيم.
در چهل ودو سالگي انقالب و در سالروز ورود امام خميني به ايران در 
بهمن 57، كه پيروزي انقالب اسالمي را تسريع كرد، راهبردي بهتر از 
آنچه در بهمن 57 ميان مردم بود نمي توان سراغ گرفت. همان كه در 
اصل دوم قانون اساسي هم به آن اشاره شده است: تأمين »همبستگي 
ملي« و همراه با آن همواركردن راه پر زحمت اجراي قانون اساسي و 

ماندن برسر باورهاي بنيادين انقالب اسالمي.

 محمد جعفري
خبرنگار

كارآگاهان پليس آگاهي تهران در جست وجوي اعضاي باند 5نفره اي هستند كه همگي آنها 
مسلح به كلت كمري بوده و با تهديد دست به سرقت از خانه ها مي زنند. 

به گزارش همشهري، شامگاه چهارشنبه هفته گذشته مردي با پليس تماس گرفت و  از 
دستبرد دزدان مسلح به خانه اش خبر داد.  او مي گفت براي انجام كاري از خانه بيرون رفته 
بود و وقتي برگشته متوجه شده كه در خانه شــان تخريب شده و سارقان با ورود به داخل 

خانه طال و دالرهايش را دزديده اند.
ماموران پس از ثبت اظهارات شاكي به بررسي تصاوير دوربين هاي مداربسته اطراف محل 
حادثه پرداختند و متوجه شدند كه 2نفر درحالي كه ماسك و نقاب داشتند وارد خانه شاكي 
شده و با تخريب در، دست به سرقت زده اند. دزدان دقايقي بعد و پس از انجام نقشه سرقت 
از خانه شاكي خارج شده و سوار بر خودرويي شده بودند كه در آن حوالي پارك شده بود. 
داخل خودرو، 3نفر مرد ديگر كه ماسك و نقاب داشتند، بودند و به نظر مي رسيد وظيفه 

زاغ زني و نگهباني در اطراف محل سرقت را داشته  اند.

تهديد به قتل 
درحالي كه مأموران تحقيقات براي يافتن ردي از دزدان را شروع كرده بودند، 24ساعت 
بعد گزارش 2سرقت ديگر در غرب پايتخت به پليس اعالم شد. نخستين شاكي مي گفت 
كه 2نفر درحالي كه اسلحه داشــتند وارد خانه اش در غرب تهران شده و همه محتويات 
گاوصندوقش را سرقت كرده اند. او در توضيح ماجرا گفت: براي انجام كاري از خانه بيرون 
رفته بودم و همســر و فرزندانم نيز مهمان خانه يكي از بستگانم بودند. غروب وقتي كارم 
تمام شد به خانه برگشتم اما وقتي قدم در خانه گذاشــتم و المپ را روشن كردم با 2فرد 
غريبه در خانه ام روبه رو شدم. آنها ماسك به صورت داشتند و هركدامشان يك اسلحه كلت 
در دستشان بود. يكي از آنها اسلحه را روي سرم گذاشت و با تهديد از من خواست كه رمز 
گاوصندوق را به آنها بگويم. گاوصندوقم داخل ديوار كار گذاشته شده بود و ظاهرا آنها آن را 
پيدا كرده و منتظر مانده بودند كه من برگردم تا با تهديد رمزش را بگيرند. حتي مي گفتند 
كه ديگر نااميد شده بودند و قصد داشتند خانه ام را ترك كنند كه من رسيدم. شاكي ادامه 
داد: يكي از آنها لوله اسلحه اش را روي سرم گذاشته بود و ديگري فرياد مي زد كه »شليك 
كن«. من از ترس جانم فورا رمز را گفتم و التماس كردم مرا نكشند. سارق ديگر به سراغ 
گاوصندوق رفت و تمام محتويات آن را خالي كرد. داخل گاوصندوقم تعداد زيادي سكه، 

طالهاي همسر و دخترم، پول و دالر بود كه دزدان به سرقت بردند و فرار كردند.

تيراندازي
ماموران در گام نخست به بررســي تصاوير دوربين هاي مداربسته پرداختند و دريافتند 
كه دزدان اين خانه هم اعضاي همان باند 5نفره اي هســتند كه از روز قبل تحت تعقيب 
پليس قرار گرفته بودند. آنطور كه تصاوير نشــان مي داد هر 5نفر مســلح به كلت بودند. 
2نفرشان براي سرقت وارد خانه شده و 3نفر ديگر اسلحه به دست سوار بر خودرو در انتظار 
همدستانشان بودند. درحالي كه مأموران در محل سرقت سرگرم بررسي هاي تخصصي 
بودند، گزارش سرقت ديگري به پليس اعالم شــد. اين سرقت چند خيابان آن طرف تر از 
محلي رخ داده بود كه مأموران در آنجا در حال تحقيق بودند. گروهي از مأموران راهي اين 
محل شدند و به تحقيق از شاكي كه هنوز وحشت زده بود، پرداختند. او گفت: من داخل 
خانه بودم كه دزدان وارد شدند. خواب بودم كه با سر و صدايشان از جايم پريدم. آنها وقتي 
مرا ديدند تهديدم كردند و اسلحه را روي سرم گذاشتند. سپس از من خواستند جاي پول و 
طالها را به آنها نشان بدهم. حتي براي تهديد تيرهوايي نيز شليك كردند. من هم از ترس 

جانم، پول و طالهايم را به آنها دادم و لحظاتي بعد فرار كردند.
ماموران در همان تحقيقات اوليه دريافتند كه اين سرقت هم به سبك سرقت قبلي رخ داده 
و سارقان 5مرد كلت به دســت بوده اند. بنابراين شكي باقي نماند كه همه اين سرقت ها از 
سوي يك باند صورت مي گيرد و احتمال دارد كه آنها سرقت هاي ديگري را هم در پايتخت 
رقم بزنند. هم اكنون با دستور قاضي دادسراي ويژه سرقت، گروهي از كارآگاهان اداره يكم 
پليس آگاهي تهران با سرنخ هاي موجود جست و جوي گســترده اي را براي شناسايي و 

بازداشت سارقان مسلح آغاز كرده اند.

مردي با شــكايت از زني مدعي شده كه به 
دستور او ربوده شده و 3ساعت در گروگان 
ســارقان بوده اما زن منكر آدم ربايي شده 
و مي گويد كه شــاكي به بهانــه خريد ارز 
الكترونيكي و سرمايه گذاري، سرش را كاله 
گذاشته و سرمايه اش را تصاحب كرده است.

به گزارش همشهري، چند روز پيش مردي 
37ساله به دادســراي جنايي تهران رفت و 
گفت زني آشنا دســتور گروگانگيري او را 
داده است. وي در توضيح ماجرا به بازپرس 
حبيــب اهلل صادقي گفت: چنــد وقت قبل 
با زني 42ســاله به نام ســمانه آشنا شدم. 
قصدمان ازدواج بود اما سمانه نقشه اخاذي 
در سر داشــت. وي ادامه داد: من مغازه دار 
هستم و سمانه خبر داشت كه تعدادي كتاب 
نفيس در مغازه ام دارم. روز حادثه 2نفر وارد 

مغازه ام شدند و با تهديد كتاب ها را سرقت 
كردند. آنها گفتند كه از طرف سمانه اجير 
شده اند و سمانه مداركي عليه من دارد كه 
اگر با آنها نــروم آبرويم را مي برد. ســوار بر 
خودروي پژوي 2مرد شدم و آنها 3ساعتي 
مرا در خيابان چرخاندند. بعد با تهديد از من 
برگه، چك و سفته سفيد امضا گرفتند. پس 
از 3ساعت ضرب و شتم، مرا در بيابان هاي 
جنوب تهــران به بيرون از ماشــين پرتاب 
كردند. آنها تهديد كردند كه اگر شــكايت 

كنم مرا به قتل مي رسانند.

ماجراي خريد بيت كوين 
با شــكايت اين مرد، بازپرس شعبه چهارم 
دادسراي جنايي دســتور احضار زن جوان 
را صادر كــرد. او پس از حضور در دادســرا 

منكر آدم ربايي شــد و گفت كه از شاكي در 
دادســراي ديگري به اتهــام كالهبرداري 
شــكايت كرده اســت. وي توضيــح داد: 
چندوقت قبل با رضا آشنا شــدم. او بعد از 
مدتي ماجــراي خواســتگاري و ازدواج را 
پيش كشــيد و قرار شــد كه با هم ازدواج 
كنيم. وي ادامــه داد: مدتی بعد رضا مدعي 
شد كه ارز ديجيتال خريداري كرده است. 
مي گفت دوستش يوزر و پسورد براي خريد 
ارز ديجيتال را دارد. مرا وسوسه كرد كه براي 
سرمايه گذاري، ارز ديجيتال بخرم. من هم 
حدود 70ميليون تومــان پول تهيه كردم و 
در اختيار او قرار دادم، اما نه ارزي به دستم 
رســيد و نه پولي. در ابتدا به دروغ مي گفت 
حساب كيف الكترونيكي ام پر است اما بعد 
متوجه شــدم ســرم را كاله گذاشته است. 

شنيده شدن صداي آژير در غرب 
تهران و به دنبال آن ماجراي فرود پيگيري

نيامــدن هواپيماي مســافربري 
استانبول-تهران در فرودگاه امام خميني و عدم  
اطالع رساني دقيق از سوي مسئوالن، با حواشي و 
شايعات زيادي همراه شد. شايعاتي آنقدر عجيب 
كه حتي از حضور جنگنده هاي دشمن در آسمان 
تهران نيز حكايت داشت؛ اما اين شايعه خيلي زود 
تكذيب شد. با اين حال پشت پرده ماجرايي كه از 
بامداد ديروز، فضاي رســانه اي كشور را پركرد و 

باعث نگراني مردم شد چه بود؟
به گزارش همشهري، حدود ســاعت 30دقيقه 
بامداد ديروز بود كه ساكنان غرب تهران مخصوصا 
مناطق شهرآرا، ستارخان، شهرك ژاندارمري و 
مرزداران متوجه صداي عجيبي شــدند. صداي 
آژيري كه شــباهت زيادي به آژير قرمز دوران 
جنگ تحميلي داشــت و هميــن باعث ترس و 
نگراني بسياري از مردم شــد. صداي آژير ممتد 
تا دقايقي ادامه داشــت و بعد از آن خاموش شد 
و اين شروع گمانه زني ها و اخبار مختلفي بود كه 
به سرعت در شبكه هاي اجتماعي و خبرگزاري ها 
منتشر شد. اما آنچه به اين ماجرا دامن زد، فرود 
نيامدن همزمان هواپيماي مسافربري تركيش 
ايرالين در فرودگاه امام خميني بود. هواپيمايي كه 
از استانبول عازم تهران بود، اما درست هنگام فرود 
در فرودگاه امام خميني، با تصميم خلبان، آسمان 
تهران را ترك كرد و راهي كشور آذربايجان شد تا 

در فرودگاه شهر باكو فرود بيايد.
اين اتفاق ســؤاالت زيادي را به همراه داشــت. 
ازجمله اينكــه دليل فرود نيامــدن هواپيما در 
فرودگاه امام چه بود و آيا بين فرود نيامدن هواپيما 

و شنيده شدن صداي آژير ارتباطي وجود داشت؟

نفوذ آب، دليل آژير 
آنچه تا كنون از اظهارنظرهــاي معاون امنيتي 
استانداري تهران، مديركل بحران استان تهران 
و همچنيــن ســخنگوي ســازمان هواپيمايي 
كشوري به دســت آمده از اين حكايت دارد كه 
ماجراي به صــدا درآمدن صداي آژيــر و فرود 
نيامدن هواپيماي تركيش ايــر هيچ ارتباطي به 

هم نداشته  اند.
درحالي كه حميدرضا گودرزي، معاون امنيتي 
اســتانداري تهران، به صدا درآمــدن آژير خطر 
را نتيجه اختالل در سيســتم صوتي و هشــدار 
سازماني در حوالي شهرك آزمايش تهران اعالم 
و تأكيد كرد كه اين مســئله هيچ جنبه امنيتي 
نداشته است، منصور درجاتي، مديركل بحران 
اســتان تهران نيز اعالم كرد كه به علت نفوذ آب 
ناشي از بارش شــديد باران به ساختمان يكي از 
سازمان ها در غرب تهران، سامانه امنيتي فعال 
شــده و صداي آژير به صدا درآمده بود كه بعد از 
دقايقي قطع شد و مسئله خاصي اتفاق نيفتاده و 

مردم نگران نباشند.
از سوي ديگر محمدحسن ذيبخش، سخنگوي 
ســازمان هواپيمايي هرگونه ارتباط بين به صدا 
درآمدن آژير و فرود نيامدن هواپيماي تركيه اي 
را رد كرد و گفت: به دليل شرايط نامناسب جوي 
هواپيماي تركيش ايرالين كه قرار بود در فرودگاه 
امام خميني به زمين بنشــيند، طبق روال همه 
پروازها كه با شرايط نامناسب جوي در فرودگاه 
مقصد مواجه مي شــوند، فــرودگاه جايگزين را 
انتخاب مي كند و به باكو مي رود و آنجا بر زمين 

مي نشيند.
وي گفت: مديريت راهبــري هواپيما با خلبان 
است و خلبان تشــخيص داده است كه به دليل 
شــرايط نامناســب جوي و حفظ ايمني پرواز 
خود در فرودگاه امام خميني به زمين ننشــيند 
و به فرودگاه باكو به عنوان فــرودگاه جايگزين 
تعيين شــده از قبل بــرود. به گفتــه وي، اين 
هواپيما 2فرودگاه آلترناتيو )جايگزين( داشــت 
كه مي توانســت درصورت بروز هرگونه مشكل 
در فرودگاه مقصد نظير همين شرايط نامناسب 
جوي، در اين 2فرودگاه به زمين بنشــيند، يكي 
فرودگاه اصفهان بود و ديگری فــرودگاه باكو و 
تشــخيص خلبان اين بود كه در فــرودگاه باكو 
به زمين بنشــيند. درنهايت نيز اين پرواز حدود 
ســاعت 2بامداد از فرودگاه باكو مجددا به سمت 
فرودگاه امام خميني پرواز و پس از فرود، مسافران 

خود را در اين فرودگاه پياده كرد.

در انتظار جوابيه
در همين حــال يك منبــع آگاه در گفت وگو با 
همشهري با رد ارتباط ميان به صدا درآمدن آژير 
و فرود نيامدن هواپيما گفت: هنوز معلوم نيست 
كه خلبان هواپيماي تركيش ايرالين به چه دليل 
در فرودگاه امام خميني فرود نيامده اســت. در 
زمان فرود اين هواپيما، مشكلي در فرودگاه وجود 

نداشته و خلبان حتي تصميم به كم كردن ارتفاع 
براي فرود هم گرفته اما هنوز مشــخص نيست 
كه به چه دليل منصرف شده و فرود نيامده و به 
فرودگاه باكو رفته است. شــايد يكي از داليلش 
وجود نويز بوده كه باعث شده خلبان براي فرود 
بي نقص احســاس خطر كند اما با اين حال بايد 
منتظر ماند كه خلبان جوابيه خود را درخصوص 
علت عدم  فرود در فــرودگاه اعالم كند كه تا اين 
لحظه )عصر ديروز( چيزي اعالم نكرده و پس از 

اعالم جوابيه مي توان نسبت به آن پاسخ داد.

تكذيب شايعات 
در اين ميان شــايعات نيز يكي پــس از ديگري 
منتشــر مي شــد كه مهم ترين آنهــا، حضور 
جنگنده هاي دشمن در آســمان تهران را دليل 
به صدا درآمدن آژير عنوان مي كرد. اين شــايعه 
به دنبال توييت ايدي كوهن، تحليلگر اسرائيلي 
كه سابقه فعاليت در دفتر نخست وزيري اسرائيل 
را نيز دارد مطرح شد. او در توييتي مدعي شد كه 
»جت هاي مخفي اف-35 بر فــراز تهران پرواز 

داشته اند.«
اما يك مقام آگاه در نيرو هاي مسلح در گفت وگو 
با تسنيم با رد اين شايعه گفت كه ماجراي شنيده 
شدن صداي آژير هيچ ارتباطي با تهديدات هوايي 
كه منجر به فعال شدن سيســتم پدافند هوايي 

كشور بشود نداشته است. چرا كه باتوجه به شعاع 
عملياتي جنگنــده اف -35 در حالت عملياتي، 
ميزان سوخت آن كفاف رسيدن به مركز ايران را 
نمي دهد مگر اينكه در يكي از كشورهاي همسايه 
سوختگيري كند كه در اين صورت امكان پنهان 

نگاه  داشتن عمليات مقدور نيست.
احتمال حمله سايبري، شــايعه  اي ديگر بود كه 
به دليل از دسترس خارج شــدن موقت سايت 
فرودگاه امام خميني، همزمــان با فرود نيامدن 
هواپيماي تركيه اي در اين فرودگاه به آن دامن 
زده شد. اتفاقي كه هرچند هنوز توضيحي درباره 
آن از سوي مسئوالن ذيربط داده نشده اما شايد 
ايجاد بار ترافيكي باعث اختالل در اين وب سايت 

شده باشد.
به صدا درآمدن آژير به علت انفجار ترانس برق در 
غرب تهران هم شايعه ديگري بود كه ديروز منتشر 
شد اما پيگيري از بخش توزيع برق تهران نشان 
داد كه هيچ انفجاري در ايــن خصوص صورت 

نگرفته است.
آنچه مشخص اســت اينكه مهم ترين دليل بروز 
اين شايعات، عدم  اطالع رســاني دقيق و شفاف 
از سوي مسئوالن ذيربط درباره علت اتفاق هاي 
بامداد ديروز در پايتخت است. شايعاتي كه به نظر 
نمي رســد تا زمان توضيح دقيق ماجرا از سوي 

مسئوالن به پايان برسد.

عالوه بر اين براي ازدواج مدام بهانه مي آورد 
كه متوجه شدم ازدواج بهانه اي بوده تا اموال 
مرا تصاحب كند. به هميــن دليل تصميم 
به شــكايت گرفتم و پرونده در دادســراي 
ديگري تشكيل شــده و در حال رسيدگي 
است. خواستگار فريبكارم هم وقتي متوجه 
شكايت من شده، به دروغ شكايتي عليه من 
مطرح كرده تا با اين ترفند من شــكايتم را 

پس بگيرم.
اين زن گفت:  همه داستاني كه شاكي شرح 
داده خيالي اســت. من نه دستور آدم ربايي 
دادم، نه 2مرد را اجير كرده ام تا از او سرقت 
كنند. از ماجراي داشتن كتاب هاي نفيس 
در مغازه اش هم بي اطــالع بودم. با توجه به 
مطرح شدن 2روايت در اين پرونده عجيب، 
بازپرس دادســراي جنايي تهران دســتور 
تحقيقات بيشــتر و بررســي دوربين هاي 
مداربســته اطراف مغازه مرد جوان را صادر 

كرده تا حقايق اين ماجرا آشكار شود.

تصوير مسير پرواز هواپيما به تهران و پس از آن به فرودگاه باكو
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   بليت هاي ۲۰ تا ۳۰ هزار توماني
مديرامورسينماهايجشــنوارهفيلمفجرباذكرجزئياتيازچگونگينحوهاكرانآثارجشنوارهدر

سينماهايتهرانوميزبانيسينماهاازمخاطبانسينمابارعايتشيوهنامههايبهداشتيخبرداد.
محمدرضافرجي،مديرامورسينماهايجشنوارهفيلمفجردربارهتعدادسالنهاييكهفيلمهادرآنبه
نمايشدرميآيدگفت:امسالباتوجهبهاينكهقراراست۳۰درصدظرفيتسينماهاجهتاكرانفيلم
استفادهشود،۷۰سالنو۴1مركزدرتهرانوشهرستانهايپيرامونپايتخترابرايجشنوارهانتخاب

كرديمكهاينسالنهادرمناطقمختلفيازشهرتهرانقرارگرفتهاند.
مديرامورسينماهايجشــنوارهفيلمفجردربارهنحوهفروشبليتوقيمتآنگفت:امسالبنابر
ضرورتهايبهوجودآمدهشــيوهكامالمتفاوتيرابرايفروشبليتدرنظرگرفتهايم.بهاينترتيب
مخاطبانباورودبه۳سامانه»ايرانتيك«،»سينماتيكت«و»گيشههفت«ميتوانندبليتفيلمهاي
موردنظرخودرادرهمانروزخريداريكردهوبرايتماشايفيلمبهسينماهايجشنوارهمراجعهكنند.
ويتأكيدكرد:فروشبليتبهشكلحضوريوگيشهدرجشنوارهامسالبهصورتكليحذفشده،
امابرايهرشمارهتلفنيكهدريكيازاينسامانههاثبتميشودخريد۴بليتامكانپذيراست.فرجي
دربارهسالنهاياكرانواقعدرتهرانوشهرستانهاگفت:بهجز۳سينماي»كيان«،»راگا«و»تماشا«
كهقيمتبليتآنها۲۰هزارتوماناست،باقيبليتهايجشــنوارهبهقيمت۳۰هزارتومانبهفروش
ميرسد.قيمتبليتدرشهرســتانهاياطرافتهرانهمباقيمت۲۰هزارتومانبهفروشخواهد
رسيد.تاكنون۴سينماي»فجر«دراسالمشــهر،»فرهنگ«دررباطكريم،سينما»كارون«،سينما
»نسيم«درنسيمشهروسينما»هنر«درپيشوايورامينجهتاكرانفيلمهادرخارجازتهراندرنظر

گرفتهشدهاست.
ويافزود:امسال۴پرديسســينماييجديدهمبهمرحلهبهرهبرداريرسيدهكهدرجدولبرنامه
سينماهايمردميميزبانجشنواره۳۹هســتند.پرديسســينمايي»هديشمال«،»صبامال«،

»نارسيس«و»لوتوسمال«ازجملهپرديسهاييهستندكهباشروعجشنوارهافتتاحميشوند.
مديرامورسينماهايجشنوارهدربارهچگونگياعمالشيوهنامههايبهداشتيدرجشنوارههمگفت:
درهرسالنچيدمانصندليهابهگونهايطراحيشــدهكهفاصلهاجتماعيبهدرستيرعايتشود.
سيستمتهويهسالنهاومحلورودوخروجهوادرســالنهاموردبررسيقرارگرفتهوبهمديرانهر
سالنآموزشهاييدراينجهتدادهشدهاست.همچنينبهمنظورجلوگيريازتجمعدرهرسينما،
رعايتيكفاصلهزمانيبرايورودهرمخاطببهسالندرنظرگرفتهشدهاست.ماشرايطيرادرنظر
گرفتهايمتاسالمتمخاطباندربدوورودبههرسالنموردبررسيقراربگيردوازورودافرادمشكوك

بهبيماري»كوويد1۹«بهسالنهاجلوگيريخواهدشد.
فرجيدربارهضدعفونيكردنسالنهاگفت:قبلوبعدازهرسانسماعملياتضدعفونيرادرهمه
سالنهايسينماييميزبانجشنوارهدردستوركارقرارخواهيمداد.ماهرسانسرابااحتساباينكه
يكفيلم1۰۰دقيقهباشد،۳ســاعتدرنظرگرفتهايموبااينحسابيكساعتو1۰دقيقهبهشكل

تقريبيبرايضدعفونيسالنهافرصتخواهدبود.

بليت فروشي ناممكن 
روزگذشته،درنخستينروزفروشبليتهايجشنواره،سايتهايفروشبليتنتوانستند
بهعالقهمندانسينما،سرويسهايالزمراارائهبدهند.بهگزارشهمشهري،سايتهاي
ايرانتيك،سينماتيكتوگيشه۷كهوظيفهفروشبليتهايجشنوارهرابرعهدهدارند،
باخطامواجهميشوند.بليتفروشيازســاعت1۴دراين۳سامانهآغازشده،امااغلب
مراجعههابهاينسايتهاباخطاروبهرواست.بهنظرميرسدسايتهادراتصالبهسمفاو

استفادهازاطالعاتاينسامانه،دچارخطاميشوند.
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فرصتيكهنبايدازدستبرود

۷۰سالندرروزهاينارنجي

موزهســينمايايران،همچونموزههايديگريكهدراينيك
سالگذشتهمتناســببااوجوفرودكرونابســتهوبازبودند،
مدتهادرهايشبهرويعالقهمندانبهتاريخسينمابستهبودو
باالخرهاز۲8ديماهكهتهرانبهرنگزرددرآمد،آمادهپذيرايي
ازبازديدكنندگانشد.برايكســانيكهدرروزهاينخستاز
سرگيريفعاليتموزهبهآنمراجعهكردهاند،آنچهبهمحضورود
بهمحوطهموزهجلبتوجهميكرد،داربســتيبودكهازتعميرو
ترميمموزهخبرميداد.باتوجهبهتعطيليموزهدرروزهايپيش
ازبازگشايي،نميشــداينتعميراتدرهمانايامانجامشودتا
وقتيبازديدكنندگانبعدمدتهابهموزهسينماقدمميگذارند،
باداربستهامواجهنشوند؟ازطرفديگر،موزهسينماازفرصتي
كهدردورانتعطيليدراختيارداشتهبرايارائهخدماتبهتربه
بازديدكنندگاننهايتاستفادهرابرده؟دراينگزارشبهدنبال

پاسخاينپرسشهارفتهايم.

كجسليقگيدرخانهفرهاد
به دليل انجام تعميرات موزه، در ورودي مسدود است و بايد از در خروج 
وارد موزه شد. درواقع تاالر »خانه فرهاد« كه به نمايش تعدادي از وسايل 
شخصي فرهاد مهراد خواننده اختصاص دارد و بالطبع بايد آخرين تاالري 
باشد كه در هنگام خروج از موزه از آن بازديد مي كنيد، با بسته شدن در 
ورودي، در شروع مسير بازديد قرار گرفته است. اگر اين پرسش را كه چرا 
تاالر »خانه فرهاد« بايد در موزه سينما باشد فراموش كنيد، مي توانيد 
از اينكه بخشي از وسايل يكي از اسطوره هاي موسيقي ايران به نمايش 
عمومي درآمده لذت ببريد. اما ديدن جوراب هاي فرهاد كه در نهايت 
كج سليقگي به پاي پايه هاي صندلي راك او رفته، اين عيش را منقص 
مي كند. درآوردن اين جوراب ها از پايه هاي اين صندلي يكي از اقدامات 
واجبي اســت كه بايد هرچه سريع تر انجام شــود. با اين حال، فضاي 
»خانه فرهاد« از همه بخش هاي ديگر موزه متمايز است و حس وحالي 

دوست داشتني شبيه خود آهنگ هاي فرهاد دارد.

ايرادهاييكهبايدرفعشود
بعد از تاالر »خانه فرهاد«، به ماكت هاي سينماگران در »تاالر نام آوران« 
مي رســيم. در اين تاالر، تصاوير برخي هنرمنداِن در قيد حيات جديد 
است و براي برخي ديگر، قديمي و متعلق به روزگار جواني شان. براي 
نمونه، ماكت ابوالفضــل پورعربـ  كه چندي پيش گاليــه او از نبود 
عكسش در موزه ســينما خبرساز شدـ  از عكسي ســاخته شده كه از 
روزهاي اوج اين بازيگر در سينما فاصله زيادي دارد. جدا از اينكه نفس 
حضور اين تاالر در موزه اي تخصصي سؤال برانگيز است اما حاال كه قرار 
بر بودن آن است، بهتر است كه در انتخاب تصاوير افراد ظرافت بيشتري 
به خرج داده شــود. يكي ديگر از مشــكالتي كه در موزه سينما ديده 
مي شود، كوچك و ناخوانا بودن كارت هاي توضيحي است كه در كنار 
برخي اسناد و اشيا وجود دارد. مثال، كارت هاي توضيِح برخي لباس هاي 
فيلم ها به قدري در پايين نصب شده  كه بازديدكننده براي خواندن آنها 
چاره اي جز زانو زدن ندارد. موضوع ديگري كه بايد مورد توجه متصديان 
موزه قرار بگيرد، كاتالوگ راهنماي ارزان و مختصر و مفيدي است كه 
مي تواند در بدو ورود به موزه به مراجعان داده شود تا در مسير خود از 
اطالعات مندرج در آن استفاده كنند. مورد ديگر هم اينكه به رغم وجود 
دستگاه هاي گرمايشــي در تاالرهاي موزه، اما سرماي بعضي تاالرها 
چنان شدتي دارد كه اگر بازديدكننده اي لباس گرم به تن نداشته باشد، 
نمي تواند زياد براي ديدن آثار موزه وقت بگذارد. همه اينها اشــكاالت 

كوچكي هستند كه با كمي صرف وقت حل مي شوند.

آغازتعميراتدرروزهايتعطيل
وقتي به تاالر جوايز مي رســيم، كارگران مشغول كارند و با اينكه اصال 
روند بازديد را مختل نمي كنند، اين سؤال پيش مي آيد چرا در روزهاي 
تعطيلي موزه تعميرات الزم انجام نشده؟ ســپيده حيدرآبادي، مدير 
روابط عمومي موزه سينما، در اين باره مي گويد: »موزه در ايام تعطيالت 
هم در حال تعمير و مرمت بود و كل دور تــا دور موزه و بخش هايي از 
داخل تاالرها تعمير شــده است. پنجشنبه گذشــته كار تعمير نماي 
شمالي هم تمام شد و داربست ها برداشته مي شوند و عمليات ترميم به 
پايان مي رسد.« با توجه به قدمت بناي موزه و ارزش تاريخي آن، تعمير 
و نگهداري از آن يكي از اولويت هاي مســئوالن موزه است. در گزارش 
عملكرد موزه سينما در 8ماهه اول سال99 كه در سايت موزه منتشر 
شده، 13آيتم ذيل عنوان نگهداري از مجموعه ساختمان و تاسيسات 
موزه و سالن هاي سينما ديده مي شود كه در مجموع چيزي حول وحوش 
300ميليون تومان صرف آنها شده است. احتماال در پايان امسال نيز، 

مجموع هزينه هاي تعمير و نگهداري موزه منتشر خواهد شد.

اضافهشدن۲تنديسجديد
به گفته حيدرآبادي، ضبط دور جديد تاريخ شــفاهي موزه شروع شده 
و گفته هاي سينماگراني چون ابوالفضل پورعرب، كيومرث پوراحمد، 
آزيتا حاجيان، افســانه بايگان و فاطمه معتمدآريا در دور جديد ضبط 
شــده و اين كار همچنان ادامه دارد. همچنيــن، حيدرآبادي از اضافه 
شدن 2تنديس جديد ديگر تا نوروز به موزه سينما خبر داد كه البته هنوز 
مشخص نيست اين تنديس ها متعلق به چه هنرمنداني است. هم اكنون 
تنديس هاي علي حاتمي، عزت اهلل انتظامي و علي نصيريان در معرض 

ديد بازديدكنندگان موزه قرار دارد.

مشكالتسايتجديد
سايت جديد موزه به نشــاني www.cinemamuseum.ir در سرچ 
گوگل باال نمي آيد و اين براي سايتي كه بايد راهنما و مرجع كساني باشد 
كه به دنبال اطالعاتي درباره موزهـ  مثال ساعت و روزهاي كار آنـ  هستند، 
ضعف بزرگي است. حيدرآبادي اين مشكل ســايت را تأييد مي كند و 
مي گويد: »سايت قديمي موزه قبال در سرچ باال مي آمد اما از وقتي كه 
سايت جديد باال آمده، اين مشكل ايجاد شده است.« فعال كه كرونا هست 
و خيال رفتن ندارد، دســت اندركاران موزه مي توانند در فرصت هايي 
كه به دست مي آيد به راهكارهايي بينديشند كه باعث افزايش كيفيت 
خدمات آنها به بازديدكنندگان مي شــود. موزه سينما همه روزه به جز 

شنبه ها از ساعت 10 تا 18 پذيراي بازديدكنندگان است.

از روز گذشته و آغاز سی ونهمين دوره تئاتر فجر؛ محوطه های باز مترو ميدان وليعصر، تاالر وحدت 
و ايران مال ميزبان اجراهای خيابانی شــدند. هر روز ۵ نمايش خيابانی مقابل تاالر وحدت اجرا 
می شود. اجرای اين آثار نمايشی در حالی است كه مانند دوره های قبل تعداد محدود و كنترل شده 
تماشاگر نمايش ها را تماشا می كنند. در ايران مال و مترو وليعصر نيز هر روز 2 نمايش خيابانی 
اجرا خواهند داشت.  اين نمايش ها در بخش های مسابقه، ميهمان اجرا می شوند و دست اندركاران 
جشنواره امسال دو بخش ســرباز انقالب و ويژه شهدای هســته ای را اضافه كردند.  البته ديگر 
گونه های نمايشی نيز جز اين بخش از اجراهای جشنواره بوده كه  مكان اجرای اين نمايش های 

محيطی متفاوت است.

گزارش همشهري از روزهاي پس از تعطيلي موزه سينماي ايران

دبير فيلم فجر از برگزاري جشنواره در تهران، 30استان و ۵منطقه آزاد خبر داد

شوراي نظارت بگذارد »قاتل و وحشي« را نمايش مي دهيم

دومين نشســت دبير جشــنواره فيلم فجر 
به صورت مجازي و در زمان كوتاه تري برگزار 
شد. دبير جشنواره فيلم فجر در اين نشست از 
چگونگي فروش بليت هاي جشنواره، رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي و همچنين رأي گيري 
تماشاگران سينما براي انتخاب بهترين فيلم 
و اكراني براي »قاتل و وحشي« سخن گفت.

سيدمحمد طباطبايي روز گذشته و قبل از 
آغاز اكران فيلم هاي اين دوره از جشــنواره 
عنوان كرد كه جشــنواره عالوه بر تهران، در 
30اســتان و ۵منطقه آزاد برگزار مي شود. 
وي عنــوان كرد كــه در تهران ۷0ســالن 
سينما نمايش فيلم هاي جشــنواره را دارند 
و همچنين 16فيلم منتخب در اســتان هاي 

مورد نظر نمايش فيلم دارند.
طباطبايي درباره رأي گيري مردم نيز يادآور 
شد: »تماشــاگران جشــنواره مي توانند در 
رأي گيري مردمي هم شركت كنند و در آراي 
مردمي براي همه كساني كه براي خريد بليت 
وارد سامانه مي شوند پيامكي مي آيد و از آن 
طريق تماشــاگر نظر خود را اعالم مي كند و 
سامانه ســمفا اين آرا را در اختيار جشنواره 
قرار مي دهــد.« چگونگي انتخــاب داوران 
و پاســخ به انتقادات دربــاره داوري از ديگر 
بخش هاي اين نشست بود كه دبير جشنواره 
توضيح داد: »در ايــن دوره يك هيأت جوان 
و پيشكسوت داريم و اگر تركيب ديگري بود 
شــايد اين تعداد ۵۷فيلم را نمي شد راحت 
ببينند. به نظرم جشنواره تركيب قابل دفاعي 

را انتخاب كرد و البته اين حق را مي دهم كه 
فكر كنيم مي شد تركيب ديگري هم داشت 
ولي اين گروه ارزشمند است.« وي همچنين 
از اكران »قاتل و وحشي« گفت و اينكه اگر 
شوراي نظارت اجازه دهد فضايي براي اكران 

فيلم در جشنواره آماده مي شود.
به گفته طباطبايي اكــران فيلم هاي كوتاه و 
مســتند در پلتفرم ها خواهد بود. وي درباره 
اكران فيلم هــاي بلنــد در پلتفرم ها اظهار 
نگراني كــرده و گفت: »در حوزه داســتاني 
بلند، نمايش آنالين چنــدان معنايي ندارد، 
چون سرقت به ســرعت اتفاق مي افتد و كار 
پرخطري بود و با توجه به حضور در ســتاد 
صيانت و اطــالع از اين شــرايط خودم هم 
راضي به چنين كاري نبودم.« دبير جشنواره 
در پاسخ به اين سؤال كه آيا خانه سينما در 
رأي مردمي حضــور دارد؛ توضيح داد: »بله 
ولي شــيوه مثل قبل نيست و ســامانه اين 
كار را به صــورت الكترونيكي انجام مي دهد. 
راســتي آزمايي آن هم راحت اســت ولي با 
دوستان خانه ســينما در ارتباط هستيم و 
مي توانند نظارت كنند.« بخش ديگر نشست 
درباره چگونگي كنتــرل بليت هاي مهمان 
جشنواره بود كه طباطبايي در پاسخ با اشاره 
به كدگذاري بليت ها تشريح كرد: »بليت هاي 
مهمان تهيه كننده ها و سازمان سينمايي را 
داريم كه آنها هم بايد بليت خود را بر اساس 
كدي كه در اختيارشــان گذاشته مي شود 
از ســامانه خريداري كنند، اما اين بليت ها 
بــدون پرداخت پــول و از همــان ظرفيت 
سينماهاســت. ضمن اينكــه در رأي گيري 

مردمي هم مي توانند شركت كنند.«

منجي زمستاني بازار كتاب 
استقبالكتابخواناننشاندادنمايشگاهمجازيكتابميتواندظرفيتيتازهبرايفروشكتابباشد

بيشازيكميليونو۲۰۰هزارنسخهكتاببهارزش۶۴ميلياردتوماندرنمايشگاهمجازيكتاببهفروشرسيد

نمايشــگاهمجازيكتابرابايد
تجربهايتازهدانستكهبهبازار
كتابونشــرايرانافزودهشده
استودرشمارتجربههاييمثلنمايشگاهكتابتهرانونمايشگاههاياستانيوروز
كتابگرديوطرحهايتخفيففصليو...قرارميگيرد.تجربهايكهمثلهرتجربه
تازهاي،درروزهاياولمشكالتبسياريداشتوبهنظرميرسيدصرفاًجهتخالي
نبودنعريضهباشدوبرايبرگزارياتفاقيبهنامنمايشگاهمجازيبهكاربيايدكه
پروندهكتابدرسال1۳۹۹بدوننمايشگاهبستهنشود،اماهرچهبيشترگذشت،
استقبالناشرانودوستدارانكتابازآنبيشترشدودرمجموعبهموفقيترسيد.
حاالكميجديترميتوانبهنمايشگاهمجازينگاهكردوحتيبهبرگزاريدورههاي

بعدياشنيزفكركرد.

فروش۶۴ميلياردتوماني
آماررسميخانهكتابميگويديكميليونو۲۵۴هزارو۵۹۹نسخهكتاببهارزش
ماليبيشاز۶۴ميلياردتوماندرنمايشگاهبهفروشرسيدهاست.مبلغيكهتقريبًا
نصفميزانفروشآخريننمايشگاهكتاب)نمايشگاهسيودوم(درارديبهشت1۳۹8
استوفارغازافزايشهايقيمتكتابدريكيدوسالگذشته،قابلقبولاست.
حتيدرمقايسهباطرحهايتخفيففصلينيزآماريچشمگيربهحسابميآيد.
فروشآخرينطرحتخفيففصليكتاب)پاييزه۹۹(1۵ميلياردتومانبودهاست.

اگرسايتبگذارد...
اصليترينمسئلهنمايشگاهمجازيســازوكارفروشكتابازطريقسايتبودو
نمايشگاهدقيقاًازهميننقطهدرروزهاينخستآسيبديد.دركمتراز۲۴ساعت
سايتازدســترسخارجشــدوكمترازيكروزبعدكهدوبارهدردسترسقرار
گرفتهمچنانبههمهمشكالتگذشــتهمبتالبود.خريدارانكتاباغلبپساز
رفتوآمدهايمكرربهسايتنمايشگاهوساعتهاانتظاروكلنجاررفتنوقطعووصل
شدنوكسرشدنپولازحسابوسكتهناقصوبازگشتدوبارهپولو...سرانجام
موفقبهخريدازنمايشگاهكتابشدند.طراحيسايتوفرايندخريدازنمايشگاه
مشكالتاساسيبسياريداردكهبرگزاركنندگانبايدفكريبرايحلآنهابكنند،
چراكهاگركروناتاسالآيندهادامهپيداكندكهبهنظرميرسددستكمدرايران
ادامهپيداميكند،نمايشگاهمجازيميتواندجايگزينيجديتربراينمايشگاه

كتابآيندهباشد.
بااينهمه،بانكاطالعاتيفراهمآمدهازكتابهايايرانيگنجينهاياستكهاگر
بهحالخودرهانشودوبهمرورزمانروزآمدشودوكاستيهايشبرطرفشود،در
آيندهبسيارميتواندبهكاربيايد.نحوهتقسيمبنديكتابهاوناشرانوموضوعات
نيزبهگونهاياستكهعموممراجعهكنندگاندرجستوجوهاياوليهبهنتيجههاي
روشنينميرسندوبهمشكالتبسياريدچارميشوند.جستوجوييكعنوانگاه
كاربرانرابهنتيجههايبسيارميرساندوقدريسردرگمميكند،درحاليكهنتيجه
موردنظركاربرممكناستدر1۰نتيجهنخســتنباشد.اتفاقيكهنشانميدهد

برنامهنويسيوتقسيمبنديسايتبهدرستيانجامنشدهونيازمندتكميلاست.
شايدبهترباشدهرناشربرايخودصفحهايجداگانهداشتهباشدكهكاربرانبهجاي
جستوجويعموميدرصفحهنخستسايتنمايشگاهصفحهناشرراجستوجو
كنندوبعدازآنجابهجستوجويكتابهابپردازند.شايدقدريرؤياپردازانهبهنظر
برسدامادردرازمدتميتوانبرايهريكازنويسندگانومترجماننيزبهصفحهاي

مستقلفكركرد.

جعبههاييكهزودتمامشدند
مسئلهارسالكتابهامسئلهديروزوامروزنيست.مسئلهازليابديناشراناست
كهدرهمهدورههاينمايشــگاهكتاببرقراربودهودرنمايشگاهمجازيبيشتربه
چشمآمد.ظرفيتهايشركتپستدردورهيكسالهكروناافزايشپيدانكردهبودو
ضعفهايپستدرروزهاينخستآشكاراخودرانشانداد.بهرغمتذكرهايپيشاز
نمايشگاهواطمينانمسئوالنشركتپست،جعبههايطراحيشدهبراينمايشگاه
خيليزودتمامشدوبسياريازناشــرانمجبورشدند،تارسيدنجعبههايتازه،
ازبستهبنديهايمعمولياستفادهكنند.درعينحالبسياريازدفترهايپستي
بهدرستيدرجريانماجراينمايشگاهمجازيوتسهيالتفراهمشدهپستبراي

ارسالكتابقرارنداشتندودرروزهاينخستهمدالنهباناشرانمواجهنشدند.

درموقعيتيبرابرباناشرانبزرگ
بهنظرميرسدناشرانكوچكراضيترازناشرانبزرگازنمايشگاهمجازيبودهاند.
ناشرانكوچكيكهشماركتابهايشانبهاندازهيكغرفهنميرسدودردورههاي
گذشتهنمايشگاهاغلبدرصفانتظاردريافتغرفهميماندندوزمانيكهغرفهبه
آنهاتعلقميگرفتنيزاســتخداميكنفرثابتبرايحضور1۰روزهدرنمايشگاه
برايشاندشواربودوعماًلگردشميزانفروششانبهاندازهاينبودكهازپسهمه
هزينههاينمايشگاهبربيايند.ياخيليوقتهامجبورميشدندكتابهايشانرادر
غرفههايناشرانديگربگذارند.نمايشــگاهمجازيفرصتيبرايناشرانكوچك
فراهمآوردكهدرموقعيتيبرابرباناشرانبزرگقراربگيرندوبدونصرفبسيارياز

هزينههابهفروشكتابهايخودبپردازند.

شايددرصدرفهرست
نمايشگاهمجازيازاولبهمنآغازشدوقراربودتاششمبهمنادامهداشتهباشد،
امادوباربهمدت۲روزتمديدشــدوبهپايانروزدهمبهمنرسيد.هرچهگذشت
ناشراناستقبالدوستدارانكتابراديدندوتوانبيشتريصرفنمايشگاهمجازي
كردندوفروشبسيارخوبكتابدرنمايشگاهمجازيحسرتيشدبرايناشران
بزرگيكهدرنمايشگاهشركتنكردهبودند.بازاركتابدرمقايسهبابازارهايديگر
كهبسياريازآنهاتاآستانهورشكستگيرفتهاند،بهلطفخالقيتكتابفروشاندر
فعالكردنشكلهايگوناگونسفارشوفروشكتابواستمرارناشرانوطرحهاي
تخفيفارشادو...تاكنونتوانستهاستخودراسرپانگهداردوكمترآسيبببيند.به
اينفهرستبايدنمايشگاهمجازيكتابرانيزاضافهكنيم،شايددرصدرفهرست.

محمدناصراحدي
روزنامه نگار

مرتضيكاردر
روزنامهنگار

آغازتئاترفجردرخيابان
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   آوارگان سوريه از زبان آمار
جنگ 10ساله سوريه بيش از »13ميليون 
انسان« را بي خانمان كرده است. بخشي 
از اين آوارگان به هر شــكل ترجيح 
داده اند با تغييــر محل زندگي خود در 
داخل مرزهاي ســوريه باقي بمانند، 
اما بخشــي ديگر ترك وطن كرده و در 
سال هاي گذشته، به كشورهاي ديگري 
در نقاط مختلف جهــان پناه برده اند. 
به گفته سازمان ملل، بيش از 45كشور 
ميزبان آوارگان سوريه اي هستند. اما 
مهم ترين پايگاه هاي داخلي و خارجي 
شهروندان جنگ زده سوريه به ترتيب 

زير است: 
  داخل سوريه: نزديك به 7ميليون 
از مردم ســوريه در داخل اين كشور 
آواره شــده اند. مراكز اصلي استقرار 
آنها، استان هاي شــمالي است؛ ادلب، 
حاشــيه حلب و حاشــيه حماه. در 
سال هاي گذشــته بيش از 3500مركز 
براي ميزباني از اين آوارگان ســاخته 
شده كه توسط ســازمان ملل، تركيه و 

سوريه اداره مي شود.
  تركيه: اين كشور بزرگ ترين پايگاه 
خارجي براي پناهجويان ســوريه اي 
است. تركيه بر اساس آمارهاي رسمي، 
بيش از 3ميليون  و 500هزار پناهجو را 
پذيرفته اســت. از اين تعداد، بيش از 
95درصد با اخذ اقامت هاي موقت وارد 
شهرهاي مختلف تركيه شده و ديگر در 
اردوگاه ها زندگــي نمي كنند. 5درصد 
باقيمانده نيز حدود 90هزار نفر هستند 

كه همچنان در كمپ ها به سر مي برند.
  لبنان: اين كشــور كوچك با وجود 
تمام بحران هاي اقتصــادي و امنيتي، 
ميزبان يك ميليون آواره ســوريه اي 
است؛ چيزي معادل يك سوم شهروندان 
لبناني. اردوگاه هاي لبنان يكي از بدترين 
نقاط براي استقرار پناهجويان سوريه  
به حساب مي آيند، چراكه عالوه بر كمبود 
امكانات، با حمالت گاه و بيگاه گروه هاي 
نژادپرست نيز دست و پنجه نرم می كنند.

  ديگر كشورهاي عربي: اردن، عراق و 
مصر نيز در مجموع از حدود يك ميليون 
آواره سوريه اي پذيرايي مي كنند. در 
اين ميان كشــور عراق به دليل وجود 
اردوگاه هاي قديمي بــراي آوارگان از 
دهه90 با مشكالت چنداني براي اسكان 

مهمانان سوريه اي مواجه نبوده است.
  اروپا: اصلي ترين پايگاه پناهجويان 
سوريه اي در قاره ســبز، كشور آلمان 
به حساب مي آيد كه بيش از نيم ميليون 
آواره را در خود جا داده است. پس از اين 
كشور، سوئد با حدود 100هزار پناهجو، 
دومين مركــز اســتقبال از آوارگان 
شناخته مي شــود. هلند و اتريش نيز 
مجموعا با 120هزار پناهجو، در رده هاي 

بعدي هستند.

كيوسك

شرايط سخت زمستاني به رنج و مصايب 
آوارگان جنگ سوريه افزوده است

زمستان آوارگي

نيويورك تايمز با انتشــار تصويري از خائيم 
كانيوســكي، يك خاخام 93ساله اسرائيلي، 
نوشته كه او يكي از مهم ترين رهبران گروه هاي 
ارتودكس يهودي در ســرزمين هاي اشغالي 
است كه با پروتكل هاي بهداشتي اعالم شده 
از مقام هاي دولتي براي مقابله با كرونا مخالفت 
مي كند. به همين دليل پيروان او هم از دستورات 
دولتي اطاعت نمي كنند و با تعطيلي و قرنطينه 

مخالف هستند.

روزنامه واشنگتن پست ]آمريكا[

روزنامه نيويورك تايمز ]آمريكا[

اف بي آي به دنبال بمب گذار كنگره

كشمكش با خاخام 93ساله بر 
سر كرونا

واشنگتن پست با چاپ تصويري كه از سوي پليس 
اف بي آي در اختيار رسانه ها قرار گرفته از مردم 
آمريكا خواسته بمبگذار كنگره را شناسايي كنند. 
به نوشته اين روزنامه، فردي ناشناس شب قبل از 
حمله هواداران ترامپ به كنگره، 2 بمب ساعتي 
دست ساز در ســاختمان هاي مركزي احزاب 
دمكرات و جمهوريخواه، در نزديكي كنگره، كار 

گذاشته بود كه كشف و خنثي شد.

جهان نما

ايتاليا به عربستان پشت كرد

ايتاليا، فروش هزاران موشك به عربستان سعودي و امارات را متوقف 
كرد و ممنوعيت موقت فروش تسليحات به اين 2كشور را، به خاطر 

درگيري آنها در بحران يمن، به صورت دائمي درآورد.
اين خبر تنها 3روز بعد از آن منتشــر شــد كه دولــت جو بايدن 
رئيس جمهور جديــد آمريكا اعالم كرد فروش تســيلحات به اين 

2كشور را متوقف مي كند تا بررسي هاي بيشتري انجام دهد.
به گزارش الجزيره، لوئيجي دي مايو، وزيــر خارجه ايتاليا گفته كه 
دولت صادرات موشــك و بمب هوشمند به عربســتان و امارات را 
متوقف كرده است. در بيانيه او آمده كه اين كار ايتاليا،  پيامي واضح 
براي گسترش صلح از اين كشور به شمار مي رود. وزير خارجه ايتاليا 
در بيانيه خود مستقيما به يمن اشــاره نكرده اما به مناقشاتي كه 
دستور اوليه تعليق فروش تسليحات به خاطر آنها صادر شد اشاره 
كرده است. گروه مردمي شبكه صلح و خلع سالح ايتاليا، اين اقدام 
»تاريخي« دولت را ستايش كرده است. اين گروه گفته است بخش 
اخير فروش تسليحات كه به صورت دائمي لغو شده، بخشي از يك 
قرارداد بزرگ تر بوده كه در ســال2016 در دولت چپ ميانه متئو 
رنتزي با اين 2كشور بسته شده بود. قرارداد 20هزار موشكي كه قرار 
بود به عربستان و امارات صادر شود، 400ميليون يورو ارزش داشت.

ايتاليا در حالــي چنين تصميمي گرفته كه چنــد روز پيش، وزير 
خارجه آمريكا اعالم كرد فروش تســليحات به عربستان و امارات، 
بازبيني خواهند شــد. آنتوني بلينكن در نخستين جلسه توجيهي 
خود با خبرنگاران گفته بود دولت جديد مي خواهد قراردادهايي كه 
در دولت دونالد ترامپ بسته شده است را بررسي كند تا ببيند كه آيا 

در راستاي اهداف استراتژيك آمريكا هستند يا نه.
وال استريت پيش از صحبت هاي بلينكن گزارش داده بود كه آمريكا 
ميلياردها دالر قرارداد تسليحاتي كه شامل فروش مهمات هوشمند 
به عربستان ســعودي و جنگنده هاي اف-35 به امارات مي شود را 
معلق كرده اســت. اين تصميم، يك هفته بعد از آن گرفته شد كه 
بايدن به عنوان جانشين ترامپ سوگند ياد كرد. بايدن وعده داده كه 
در رابطه كشورش با عربستان ارزيابي دوباره خواهد كرد. او از زماني 
كه روي كار آمده، با فرمان هايي اجرايي، بســياري از تصميم هاي 

دولت ترامپ را لغو كرده و برگردانده است.

تصميم ايتاليا، در راستاي اقدامات مشــابهي است كه بسياري از 
كشورهاي اروپايي در يك ســال اخير گرفته اند؛ چند كشور عضو 
اتحاديه اروپا در سال2019 فروش تسليحات به عربستان را معلق 
كردند. براي نمونه، آلمان برخي صادرات تسليحاتي خود به عربستان 
را متوقف كرد. عربستان ســعودي، رهبري ائتالفي را به عهده دارد 
كه مسئول جنگ يمن شناخته مي شود و كارزاري نظامي را عليه 
حوثي ها در يمن به راه انداخته است. اين جنگ ده ها هزار نفر كشته 
به جا گذاشته و سازمان ملل، يمن را بزرگ ترين بحران انساني دنيا 
خوانده است. قحطي، جان ميليون ها انسان را در اين كشور به خطر 
انداخته و سازمان ملل گفته 80درصد مردم يمن به كمك نياز دارند.

ايتاليا، يكي از تامين كنندگان اصلي تسليحات امارات و عربستان 
به شمار مي رود و اين 2كشــور، به ترتيب يازدهمين و دهمين بازار 
هدف صنايع تسليحاتي ايتاليا به شمار مي روند. صادرات ايتاليا به 
عربستان در سال2019 ميالدي 105.4ميليون يورو بوده و امارات 

هم در همين سال، 89.9ميليون يورو از ايتاليا خريد كرده است.
اعالم لغو دائم فروش تسليحات به ايتاليا در حالي منتشر مي شود 
كه كشــورهاي ديگر، به خصوص انگليس هم تحت فشــار زيادي 
براي اقدام مشابه قرار دارند. به گزارش گاردين، دولت انگليس اين 
درخواست ها را فعال رد كرده و گفته است كه برنامه اي براي بازبيني 
قراردادهاي تسليحاتي خود با عربســتان ندارد اما تصميم دولت 
بايدن،  مي تواند عواقبي براي صادرات نظامي انگليس به رياض داشته 
باشد. يك مشكل اين است كه صادرات تسليحاتي انگليس به رياض، 
به گواهي هاي آمريكايي نياز دارد و با تصميم دولت بايدن، ممكن 

است صادرات انگليس با مشكالتي مواجه شود.
انگليس، دومين تامين كننده تســليحات رياض است و در 6سالي 
كه جنگ يمن شروع شده، به گفته كارزار مبارزه با تجارت اسلحه 

انگليس، 5.4ميليارد دالر تسليحات به عربستان صادر كرده است.
با اين حال، براســاس گزارش مؤسســه بين المللي تحقيقات صلح 
استكهلم، سه چهارم حجم تسليحات عربستان در 6سالي كه جنگ 
يمن شروع شده را آمريكا تامين كرده است. ترامپ، يكي از حاميان 
اصلي فروش گسترده تسليحات به امارات و عربستان بود. دولت او 
همين پاييز به كنگره اطالع داد كه فروش 23ميليارد دالر تسليحات 
پيشــرفته، ازجمله جنگنده هــاي اف-35 و پهپادهاي هجومي به 
امارات را تصويب كرده است. آمريكا، تنها چند روز بعد از آن فروش 
اين تسليحات را اعالم كرد كه امارات اعالم كرد روابطش را با اسرائيل، 
عادي مي كند. همان زمان رسانه هاي زيادي اعالم كردند كه فروش 

جنگنده هاي پيشرفته اف-35، پاداش اين اقدام امارات است. 

تغييرات انجام شــده از ســوي جيك 
ســاليوان، مشــاور امنيــت ملــي آمريكا

رئيس جمهــور جديــد آمريــكا، در 
واحدهاي آســيا و خاورميانه اين نهاد، از چرخشــي 
زيرپوستي و بدون هياهو در سياست خارجي اين كشور 
حكايت دارد؛ چرخش از خاورميانه به ســمت آسياي 
جنوب شرقي. كوچك ســازي تيم ويژه خاورميانه و 
بزرگ كردن واحد هماهنگ كننده سياست آمريكا در 
بخش بزرگي از جهان يعني منطقــه اقيانوس هند تا 
اقيانوس آرام، يكي از نخســتين اقداماتي اســت كه 
ساليوان با آغاز به كارش در شوراي امنيت ملي انجام 
داده است. به نوشــته مجله پوليتيكو، اين حركت كه 

تاكنون خبر رسمي درباره آن اعالم نشده، نشانه اين 
اســت كه دولت جديد آمريكا قصد دارد در سال هاي 
پيش رو، اولويت سياست خارجي خود را به آسيا بدهد. 
رشد سريع چين در طول 2دهه گذشته، نگراني ها از 
عقب ماندن آمريكا از اين كشور را در ميان مسئوالن و 
قانونگذاران هر دو حزب دمكرات و جمهوريخواه تشديد 
كرده اســت. به گفته برخي مقام هاي فعلي و گذشته 
آمريكا، در ســاختار جديد، مجموعه تحت مديريت 
كورت كمپل، هماهنگ  كننده امور ايندو-پاسيفيك 
)منطقه اقيانــوس هند و اقيانوس آرام( گســترده تر 
مي شــود، درحالي كه بخش زيرنظر برت مك گورك، 

هماهنگ كننده امور خاورميانه محدودتر خواهد شد.

تغييرات مهم در ساختار شوراي امنيت ملي
تغييــرات جديد در ســاختار شــوراي امنيت ملي 

آمريكا دقيقا برخالف ســاختار اين نهــاد در دولت 
باراك اوباماست. در آن زمان، واحد خاورميانه بسيار 
گسترده تر بود و بخش آسيا توسط تعدادي از مقام هاي 
رده  پايين  اداره مي شد. به خصوص در دوره دوم اوباما 
كه با بحران هاي خاورميانه ازجملــه ظهور داعش و 
جنگ هاي سوريه و ليبي همزمان شــد. اما بايدن و 
تيمش باور دارند كه رقابت آمريكا با چين و روســيه، 
بزرگ ترين چالش امنيتي پيــش رو خواهد بود. جن 
ساكي، ســخنگوي كاخ ســفيد در يكي از نخستين 
اظهارنظرهايش گفته است: »پكن امنيت، پيشرفت و 
ارزش هاي ما را به چالش كشيده و آمريكا بايد موضع 
جديــدي در برابر آن بگيرد.« تيــم بايدن همچنين 
نمي خواهد آمريكا يك بار ديگر در خاورميانه زمينگير 
شــود و قصد دارد كه اتحادش را با كشورهاي دوست 

در آســيا و اروپا تقويــت كند؛ اتحادي كــه در دوره 
رياســت جمهوري دونالد ترامپ ناديده گرفته شد و 

واشنگتن به همين دليل آسيب زيادي ديد.
اين اولويت هــاي جديد از همان زمانــي كه بايدن از 
همكاري دوباره با متحدان كليدي آمريكا در آســيا و 
اروپا صحبت مي كرد، قابل پيش بيني بود. نخستين 
تماس هاي ســاليوان يك روز بعد از تحليف بايدن با 
همتايانش در فرانســه، آلمان، انگليس و ژاپن بود. او 
همچنين با مشاور امنيت ملي كره جنوبي صحبت كرد. 
براســاس آنچه تاكنون اعالم شــده، امور خاورميانه 
توسط مك گورك اداره خواهد شد. يك مسئول ارشد 
ديگر به نام باربارا ليف بــه مك گورك كمك خواهد 
كرد. درحالي كه بخش ايندو-پاســيفيك با مديريت 
كمپل، 3مسئول ارشــد دارد: لورا رزنبرگر به عنوان 
مسئول ارشد چين، سومونا گوها مسئول ارشد جنوب 
آسيا و آندريا كندال مســئول ارشد روسيه و آسياي 
مركزي. اين در حالي است كه در شوراي امنيت ملي 
دولت اوباما بخش چين در سطح »مسئول ارشد« نبود 

و بخش آسيا نيز هماهنگ كننده ويژه نداشت.

بازگشت الگوي دولت اوباما
اوباما نيــز در برهه اي از رياســت جمهوري اش يعني 
در سال2011 چنين تغييري را در سياست خارجي 
آمريكا اعمال كرد. او صراحتا اعــالم كرد كه حضور 
آمريكا در آسيا-پاســيفيك از اولويت هاي اصلي تيم 
امنيت ملي دولتش است و بايد تمركز آمريكا از اروپا 
و خاورميانه برداشــته و به سمت چين متمايل شود. 
اين تغيير موضع، به عنوان »چرخش به سمت آسيا« 

تعبير شد.
كورت كمپل در دولت اوباما هم مهره كليدي اجراي 

سياست چرخش به سمت آســيا بود. او در آن زمان 
به عنوان دستيار امور آسياي شرقي و منطقه اقيانوس 
آرام وزارت خارجه اين كشــور فعاليــت مي كرد. اما 
كمپل دستاورد خاصي نداشــت و متحدان اروپايي 
و خاورميانه اي آمريكا، هميشــه به عملكرد او با ديد 
منفي نگاه مي كردنــد. پوليتيكو به نقــل از يكي از 
مقام هاي پيشــين آمريكا در دولت اوباما نوشته كه 
تغيير جهت بي ســروصداي سياست خارجي آمريكا 
در دولت بايدن از خاورميانه به ســمت آسيا عمدي 
است. زيرا وقتي اوباما آشــكارا درباره تغيير سياست 
دولت خود خبر داد، واكنش خوبــي دريافت نكرد. 
بنابراين دولت بايــدن ترجيح داده بــه جاي حرف 

زدن، عمل كند.
چرخش سياســت خارجي آمريكا در حالي اســت 
كه چين نقش برجســته اي در كارزارهاي انتخابات 
رياست جمهوري2020 اين كشور داشت و هر 2رقيب 
درمورد رويارويي جدي تر بــا چين، با يكديگر رقابت 
مي كردند. بايدن سال گذشــته در مقاله اي در مجله 
فارين افرز نوشت: »چين يك چالش ويژه است. من 
ساعت ها با رهبران آن وقت گذرانده ام و مي دانم چه 

اختالف هايي باهم داريم.«
با اين حال برخي كارشناســان معتقدند كه همه  چيز 
تحت كنترل بايدن نيست. جورج دبليو بوش يا اوباما 
نيز وقتي اولويت هاي سياست خارجي خود را تعيين 
مي كردند، پيش بينــي جنگ عراق يا بهــار عربي را 
نمي كردند. يك كارشناس سياست خارجي مي گويد: 
»هر برنامه سياست خارجي مي تواند با تمركز بر آسيا 
آغاز  شود، اما با بحران در خاورميانه پايان يابد. شايد 
سياستمداران عالقه مند به جنگ نباشند، اما جنگ به 

آنها عالقه دارد.« 

شــهروند  ميليون هــا   
ســوريه اي طي سال هاي گزارش

گذشته براي فرار از آتش 
جنگ بــه اردوگاه هــاي آوارگان پناه 
برده اند. در آسمان اين اردوگاه ها خبري 
از بمباران و موشك نيست، اما در عوض 
سختي ها و مصايب ديگري بر سر آوارگان 
مي بــارد؛ ســختي هايي كــه يــادگار 
هميشگي جنگ براي انسان هاست. به 
اين ترتيــب »زمســتان« بــه واژه اي 
ترســناك و يا حتــي نفرت انگيز براي 
پناهجويان سوريه اي تبديل شده است؛ 
فصلي كه برف، باران و سرمايش به دليل 
نبود زيرســاخت ها و امكانات اوليه در 
اردوگاه ها، بيش از آنكه شادي آور باشد 

مايه رنج و سختي است.
ايــن روايت تكــراري، امســال هــم با 
شــروع فصل زمســتان در مراكز مختلف 
آوارگان ســوريه اي مشــكالت متعددي 
را براي شــهروندان به بــار آورد؛ از ايجاد 
بركه هاي كوچك در ميــان اردوگاه ها تا 
نفوذ آب بــاران به داخــل چادرها، توقف 
امدادرســاني به دليل انســداد جاده ها و 
فقــدان تجهيزات گرمايشــي. تمام اينها 
در حالي اســت كه كرونا هم به مشكالت 
آوارگان افزوده و دسترسي نهادهاي حقوق 

بشــري بين المللي به آنها را كمتر از قبل 
كرده است. به گزارش شبكه الجزيره، موج 
اخير برف و توفان در سوريه، خسارت هاي 
متعــددي را به اردوگاه هــاي آوارگان در 
اســتان ادلب و ساير اســتان هاي شمالي 
اين كشور وارد كرده است؛ از مدفون شدن 
بخشي از مناطق اردوگاه ها زير برف گرفته 
تا كنده شدن برخي چادرها از زمين در اثر 
توفان هاي طوالني. ســاكنان اين مناطق 
آسيب ديده به دليل عدم دسترسي نيروهاي 
امدادي بــه اردوگاه ها ناچارنــد تا اطالع 
ثانوي، جايي در ســاير چادرها براي خود 
پيدا كرده و به هر قيمتــي، اين روزهاي 

سخت را پشت سر بگذارند.

اتاق هاي ِگلي؛ رؤياي خانه گرم
از ســال2017 بخشــي از اردوگاه هــاي 
آوارگان شــاهد پديده جديــدي با عنوان 
اتاقك هاي گلي است. اين اتاقك ها خارج 
از چارچــوب پروتكل هاي ســازمان ملل، 
توســط پناهجويان براي در امان ماندن از 
سرما ساخته مي شود. به باور آنها، سازه هاي 
كوچك گلي بــا وجود مصايب فــراوان، 
كاركرد بهتري نسبت به چادر در مقابل برف 
و باد دارند. اما پاشنه آشيل اين خانه هاي 
كوچك، باران هاي شــديد و طوالني است 
كه مي تواند آنهــا را به كلي ويــران كند.  
بخش عمده آوارگان سوريه اي طي ساليان 
گذشــته با معضل خانه مســتحكم و امن 

روبه رو بوده اند. با اين حال اما پناهجوياني 
كه در اردوگاه هاي كشــورهاي اروپايي و 
يا تركيه مستقر هســتند، به دليل وجود 
كانكس هاي جديد، دست كم از اين نظر در 

شرايط بهتري به سر مي برند.

در آرزوي بازگشت
شرايط وخيم اردوگاه ها باعث شده بسياري 
از آوارگان، با ناديده گرفتن وضعيت فعلي 
سوريه به شهرها و خانه هايشان بازگشته و 
زندگي در سايه ناامني را به باقي ماندن در 
اردوگاه هاي بدون امكانات ترجيح دهند. 
اين در حالي است كه خانه هاي بسياري از 
اين شهروندان طي سال هاي گذشته عمال 
به ويرانه اي تبديل شده كه خدمات شهري 
ابتدايي، نظير آب و برق نيز به ســختي در 
آن يافت مي شود. از ســوي ديگر، بخش 
عمده خانه ها در مناطق جنگ زده توسط 
گروه هاي مختلف شبه نظاميان غارت شده 
و در واقع غير از سازه بتني، چيز ديگري از 

آنها باقي نمانده است.
به روايت شــبكه الجزيره، شــرايط وخيم 
آب وهوايي و انتشار بيماري هاي واگيردار، 
اصلي ترين دليل ترك اردوگاه ها و بازگشت 
به مناطق جنگ زده عنوان مي شود. براي 
مثال، 20درصد از اهالي شهر جبل الزاويه در 
زمستان سال ميالدي گذشته به شهر خود 
بازگشتند؛ آن هم درحالي كه جبل الزاويه، 
هرازگاهي شــاهد تنش هاي نظامي ميان 

ارتش سوريه و معارضان است. پيش بيني  
مي شود اين آمار در ســال2021 افزايش 

يابد.

ضعف سازمان هاي حقوق بشري
بدون شــك بخش مهمي از سختي هاي 
آوارگان بــه ضعــف در پاســخگويي 
ســازمان هاي امدادي و حقوق بشــري 
برمي گردد؛ ضعفــي كه البته ريشــه در 
كمبود منابع مالي اين سازمان ها و فقدان 
زيرســاخت هاي ارتباطــي دارد. محمود 
السالمه، مدير اردوگاه آوارگان »اطمه« در 
نزديكي مرز تركيه با اشاره به اين موضوع به 
شبكه تي آر تي مي گويد: در جريان آخرين 
توفان، 174چــادر به طور كلي آســيب 
ديده اند، 94درصد از اردوگاه به تجهيزات 
گرمايشي و 85درصد نيز به منابع غذايي 
اوليه نياز دارند. اما طبيعي است كه با منابع 
مالي ســازمان هاي امــدادي و همچنين 
عدم امكان دسترســي فوري به اردوگاه ها 
)به دليل انسداد جاده ها(، بخش مهمي از 
اين نيازها براي مدت طوالني بي پاسخ باقي 
مي ماند. به نظر مي رسد كاهش كمك هاي 
مالي كشــورهايي نظير آمريكا به سازمان 
ملل، در وخيم تر شدن اين وضعيت مؤثر 
بوده است؛ چراكه نيازهاي انساني روزبه روز 
در حال افزايش است و به موازات آن، هيچ 
منابع جديدي براي حمايت از سازمان هاي 

امدادرساني تعريف نشده است.

سياست خارجي بايدن؛ چرخش از خاورميانه به آسيا
با آغاز فعاليت جيك ساليوان در شوراي امنيت ملي آمريكا، نشانه هايي از تغيير بي سر و صداي 

سمت و سوي سياست خارجي اين كشور به سمت آسيا ديده مي شود

در حمله انتحاري نيروهاي طالبان به 
يك پايگاه نيروهاي امنيتي در واليت 
ننگرهار در شرق افغانستان، دست كم 
14سرباز كشــته و 4نفر ديگر زخمي 
شــدند. به گزارش تلويزيــون طلوع 
افغانســتان، اين حمله تروريستي با 
يك خودروي نظامــي از نوع هاموي 
آمريكايــي انجام شــده و در جريان 
آن فرد مهاجم پــس از ورود به پايگاه 
نظامي شهر شرزاد، خودرو را منفجر 
كرده است. ذبيح اهلل مجاهد، سخنگوي 
طالبان، از سوي اين گروه مسئوليت 
حمله را به عهده گرفت. شــمار افراد 
كشته و زخمي شــده بيش از 50نفر 
اعالم شده اســت. ننگرهار از مناطق 
ناامن افغانســتان به شمار مي رود كه 

هم نيروهاي طالبــان و هم نيروهاي 
داعش در آن فعال هستند. همزمان، 
صبح ديــروز در اثر انفجــار 2 بمب 
در كابل، دســت كم يك نفر كشته و 
3نفر ديگر زخمي شــدند. كابل طي 
هفته هاي اخيــر، صحنه بمب گذاري  
و ترورهاي متعدد بوده است. دولت، 
طالبان را مسئول اين حمله ها مي داند.

15كشته در انفجارهاي ننگرهار و كابل

   تغييرات در وزارتخانه هاي دفاع و خارجه آمريكا
تغيير مواضع آمريكا فقط محدود به شوراي امنيت ملي اين كشور نيست. كارشناسان امور آسيا در حال رخنه كردن در همه 
بخش هاي دولت جديد ازجمله وزارت دفاع و وزارت خارجه هستند. الي رتنر، دستيار پيشين بايدن در امور شرق آسيا 
به عنوان مشاور اصلي وزير دفاع در امور چين و كلي مگسامن، معاون سابق دستيار وزير دفاع در امور امنيت آسيا و منطقه 
اقيانوس آرام به عنوان رئيس ستاد كاركنان اين وزارتخانه معرفي شده اند. لويد آستين، فرمانده پيشين فرماندهي مركزي 
آمريكا و وزير دفاع جديد اين كشور در جريان جلسه تأييد صالحيتش در سنا، چين را بزرگ ترين تهديد آمريكا دانست 
و گفت: »تالش هاي ما در سطح جهاني بايد متمركز بر آسيا باشد.« يكي از نخستين اقدام هاي آستين در پست جديدش، 
انتصاب 3مشاور ويژه در 3حوزه كليدي يعني چين، كرونا و آب وهوا بوده است. غايب بزرگ در اين ميان، خاورميانه بوده 
است. در وزارت خارجه آمريكا نيز، ميرا رپ هوپر، كارشناس آسيا- اقيانوس آرام به عنوان مشاور ارشد در امور چين و جفري 

پرسكات، مشاور دولت اوباما در امور آسيا به عنوان جانشين نماينده آمريكا در سازمان ملل انتخاب شد ه اند.

سياوش فالح پور
روزنامه نگار

سمانه معظمي
روزنامه نگار
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رفتارهایبچگانه،سنگبنایبلوغ
اجازه بدهيد  كودك وسيله دوست داشتنی اش رابغل بگيرد. 
در آغوش گرفتن وسايل دوست داشتنی را حتی به چشم 
يک »برنامه روزانه« ببينيد.   گاهی كودكان به پوشــک، 
روسری، كاله و انواع اسباب بازی هايشان وابسته هستند. 
آنها حتی ممكن اســت تا چند ســال موقع خواب، پتو يا 
عروسک شان را بغل بگيرند. بعضی از پدر و مادرها اين شكل 
از بغل كردن را »رفتارهای بچگانه« به حساب می آورند. اما 

بهتر است بدانيد كه اين طور رفتار ها در واقع سنگ بنای بلوغ و استقالل كودك است. 
اين كارها به كودك كمک می كند تا از پس فشارهای مختلف عصبی مثل سفر، بيماری، 
چيزهای ترسناك و... بر بيايد. در آخر اين كه كودكان كم كم تشويق می شوند تا در زمان 

درست از پدر و مادرشان جداشوند و به دنيای بزرگ و بيرون از خانواده قدم بگذارند.

ياد

مجالتهمشهري:24،بچهها،تندرستي،داستان،دانستنيها،جوان،سرزمينمن،سرنخ
ضمائمهمشهري:استانها،محله،دوچرخه،سهچرخه
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واژه اي در برنامه ريزي شهري وجود دارد به نام 
اماكن يا فضاهاي بي دفاع شهري. اين اماكن 

و فضاها به طور طبيعي مستعد هرگونه 
جرم و اتفاقات و معضالت شهري و 

اجتماعي هستند. واژه اي ديگر 
هم داريم به اسم شاخص مكمل 
فضاي شــهري كه براساس آن، 

همانطور كه خيابــان گاردريــل دارد و از طريق آن امنيت 
تامين مي شود و آسفالت دارد براي تســهيل در رفت وآمد، 
يكي از عوامل تامين كننده امنيت هم نور كافي است. در واقع 
روشنايي كافي به امنيت كمک مي كند و در حمل ونقل هم 
امكان و زمينه بعضي از آسيب ها را از بين مي برد. يكي از اين 
آسيب ها تصادفات رانندگي اســت. اگر ديده باشيد، شب ها 
بين بزرگراه هاي بين شهري مثل تهران- قم يا تهران- ساوه 
هم چراغ ها روشن هستند. روشــنايي اين چراغ ها براي اين 
نيســت كه برق اضافه آمده اســت بلكه عامل تامين امنيت 
بيشتر و كاهش خطرات احتمالي است و به عنوان يک عنصر 

وجودشان ضرورت دارد.
ديگر اينكه وســط بزرگراه هايي مانند كردســتان، همت يا 
رسالت را ديده ايم كه خيلي از افراد معتاد و بي خانمان وسط 
گاردريل ها به نوعي محل زندگي شــان اســت. در واقع اين 
روشنايي يكي از عناصري است كه اين فضاي بي دفاع را از بين 
مي برد؛ يعني آنجا را روشن مي كند و چنين مكاني داراي دفاع 
مي شــود و از طرف ديگر امنيت اين معابر را تأمين مي كند. 
خاموش كردن المپ ها بخشــي از صرفه جويي انرژي است 
ولي در واقع، معادل اين صرفــه جويي انرژي در طرف ديگر 
هزينه هايي اســت كه بايد بپردازيم و قطعا اثرات ناگوار تري 
دارد. اين اثرات ممكن است تصادفات، سرقت و حتي هراس 
و ترسيدن باشــد. خوِد هراس و ترسيدن كم آسيبي نيست؛ 
يعني حتي اگر من و شما از اين محل ها گذر كنيم و بترسيم، 
همان ترســيدن اگر حتي چيزي از ما دزديده نشود باز هم 
احســاس نا امني ايجاد مي كند. بنابراين ضرورت روشنايي، 
قطعاً خيلي به امنيت مردم و جامعه و شهر كمک خواهد كرد 
و بايد اين را درنظر داشته باشيم كه روشن بودن المپ ها در 
بزرگراه ها به عنوان شاخص تفنني نيست، بلكه يک شاخص 
تأمين كننده امنيت نه تنها در ايران كه در تمام دنياست. وقتي 
در دنيا مي خواهند كيفيت راه ها را بســنجند به عنوان اينكه 
زمينه ترانزيت بين المللي را دارد يا نه، عالوه بر عرض راه ها، 
مهندسي  راه ها، گاردريل، پليس راه و خدمات بين راهي و... 
يكي از عوامل روشنايي جاده هاست. پس اساسا استانداردي 
وجود داشته است كه براساس آن استانداردها گفته اند جاده ها 
و اتوبان ها روشن باشــند. حال، اين روزها كه ضرورتي پيش 
آمده تا در بزرگراه هاي شهري خاموشــي اتفاق بيفتد، بايد 
امكان سنجي هم صورت بگيرد. يعني بايد يک بررسي انجام 
شود كه كجا روشن باشد يا نباشد و هزينه و فايده اش چگونه 
است. بايد كساني كه در مديريت شهري فعالند، چه مديران 
كالبدي، چه مديران امنيتي و اجتماعي فكري كنند كه كجا 
را خاموش كنند كه هزينه اش براي جامعه كمتر است و بعد 
اقدام به اين كار كنند. در مجموع يكي از نقص هاي كشور ما 
اين است كه جزو كشورهاي دارنده منابع  گازي و نفتي جهان 

هستيم و هنوز نتوانسته ايم همه برق كشور را تامين كنيم.

اردشيرگراوندنقد و نظر
جامعه شناس

زندانپسازسرقتچاقويديجيتال
پراگ:شخصي كه در بازي كانتر استرايک )بازي رايانه اي 
آنالين در ســبک تيراندازي با دوربين اول شخص( يک 
چاقوي نظامي بــه ارزش 1400دالر را از بازيكن ديگري 
خريده و پول آن را پرداخت نكرده بود، به حكم قاضي كشور 
چک، به 8سال زندان محكوم شد. به گزارش اسكويكلي، در 
اختيار گرفتن برخي سالح هاي بازي هاي آنالين مستلزم 
خريد آنالين آنهاست. اين دو بازيكن در كشور چک معامله 

كرده بودند و فروشنده به عنوان شاكي به دادگاه رفت.

دريافتغرامتكشاورزهاازشركتشل
آمســتردام: دادگاهي در هلند شــركت نفت شل را به 
پرداخت غرامت در پرونده 4كشــاورز نيجريه اي محكوم 
كرد. اين كشاورزان غول نفتي جهان را به ايجاد آلودگي هاي 
گسترده نفتي متهم كرده بودند. به گزارش يورونيوز، اين 
پرونده پس از 13ســال مجادله حقوقي و با حمايت گروه 
محيط زيستي هلندي موسوم به دوستان زمين به سرانجام 
رسيد. شركت ياد شده مســئول نصب تجهيزاتي شد كه 

منشأ نشت نفت در منطقه دلتاي نيجريه است.

2ميليونيوروكمكبهيكروستا
پاريس: يک مرد اتريشي كه در زمان جنگ جهاني دوم 
با خانواده اش از دست نازي ها به روستايي در فرانسه فرار 
كرده بود، 2ميليون يورو را به اين روســتاي موســوم به 
شامبون سولينيون اهدا كرد. به گزارش يورونيوز، عالوه بر 
آقاي شوام و خانواده اش، 2500 نفر از يهوديان هم به اين 
روستا پناه برده بودند كه ساكنان روستا از آنان محافظت 
كردند. اين پول براي اعطاي بورس تحصيلي مورد استفاده 

قرار خواهد گرفت.

كودك4سالهكاشفردپايدايناسور
ساوتولز: دختربچه 4ساله اي در ساحل استراليا ردپاي 
يک دايناسور را كشــف كرد. اين دختربچه كه ليلي نام 
دارد، پنجه دايناســور را تشــخيص و به پدرش خبر داد. 
پدر اين دختربچه از ردپاي اين دايناسور عكس گرفته و 
سپس كارشناس ها به منطقه آمدند و قدمت آن را تعيين 
كردند. به گزارش ياهونيوز، اين رد پا متعلق به دايناسوري 
است كه 220ميليون ســال پيش در اين منطقه زندگي 

مي كرده است.

روشنايي؛امنيتضروريبزرگراهها

همشهري 12بهمن 1379
احداثمترودر5شهر

مصوبه مجلس درباره لزوم احداث قطارهاي شــهري در 
5شهر بزرگ كشور، اقدامي در جهت تقليل مشكل ترافيک 
 و آلودگي شــهرهاي بزرگ و حفظ محيط زيست است.
سيدطاهر موسوي، نماينده كرج در گفت وگو با خبرنگار 
همشهري گفت: 2ماه قبل تعدادي از نمايندگان مجلس 
و رئيس كميســيون برنامه و بودجه از متروي كرج ديدن 
كردند و باتوجه به نواقص موجود در متروي كرج و فقدان 
قطار شهري در كالنشهر كرج، براي همكاري در اين زمينه 
اعالم آمادگي كردند و بر اين اساس با امضاي 70نماينده 
پيشنهاد گنجاندن نام كرج در كنار نام شهرهاي مشهد، 
تبريز، شيراز و اصفهان در اليحه بودجه سال80 مطرح شد 
كه با مساعدت كميسيون تلفيق، وزارت كشور و سازمان 
 مديريت و برنامه ريزي اين خواســته به تصويب رســيد.

20 سال پيش 

مهارت

 حضرتاميرالمؤمنينعليع: من الّســعاده نجح الّطلبه؛ پيروزي و رســيدن به خواسته و هدف، از 
نيكبختي و سعادت انسان است.
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سالهادفترمادرگروصهبابود
رونقميكدهازدرسودعايمابود

دلچوپرگار،بههرسودورانيميكرد
واندرآندايره،سرگشتهپابرجابود

رونق، درخشندگي و اعتباِر رايجي است كه با گرمي بازار و آبرو همراه شده است. 
حافظ به بلبِل خوش الحان، در رونِق عهِد شباب، مژده مي دهد كه گل به بستان در 
خواهد آمد و با خود مي گويد: »بيا كه رونِق اين كارخانه كم نشود/ به زهِد همچون 

تويي يا به فسِق همچو مني«
خاقاني، روشني ماه را پيِش روي دوســت، از اعتبار مي اندازد و مي گويد: »رِخ تو، 

رونِق قمر بشكست/ لِب تو، قيمِت شكر بشكست«
عطار روي دوست را چنين وصف مي كند: »روي او كآفاق، يک سر عكِس اوست/ 
هر زماني، رونق افزون مي كند« و راِز عشق آشكار مي سازد: »نه ز ايمانم نشاني، نه 

ز كفرم رونقي/ در ميان اين و آن، درمانده حيران چون كنم؟«
سعدي در شگفت است كه با زيبايي دوســت، »گِل صد برگ، ندانم به چه رونق 
بشكفت؟/ يا صنوبر به كدامين قد و قامت برخاست؟« و در باب پنجم گلستان آورده 

است: »شب پره گر وصِل آفتاب نخواهد/ رونِق بازاِر آفتاب نكاهد!«
بيدل بر آنست: »بيدل! از زخم بَُود رونِق دل« و صائب، خاِل يار را همچون دزدي 
مي داند كه هنگام گذاشتِن سنگ در ترازو، كم فروشي مي كند و مي سرايد: »خاِل 

دزدت در ترازو مي گذارد سنگ، كم/ رونِق دكاِن ُحسنت را، به هم خواهد زدن!«

زخِمرونِقدل

يكــي از ميدان هاي محــوري تهــران براي 
تجمــع تظاهرات كنندگان ميدان24اســفند 
)انقالب اســالمي( بود كه در روزهاي منتهي 
به پيروزي انقالب نقشــي برجســته داشت. 
مردم در بهمن مــاه 57 بي صبرانه منتظر ورود 
امام خميني)ره( بودند. اما بختيار درحالي كه 
روزانه هزاران خارجي از مرزهاي هوايي ايران به 
كشورهاي خود بازمي گشتند اعالم كرد به علت 
مشــكالت فني و اوضاع جــوي، فرود گاه هاي 

كشور بسته است.

درگيريدراطرافدانشگاهتهران
آن روزها )7بهمن 57 مشــهور به يكشــنبه 
خونين(خبرنگار روزنامه كيهان، در گزارشــي 
با عنوان »در زد و خورد مســلحانه تهران ده ها 
نفر كشته شدند« نوشت: »تهران روز خونيني را 
از سر گذراند. سومين روز تظاهرات گسترده در 

تهران به خشونت كم نظيري مبدل شد. سربازان 
در چند نقطه با مردم درگير شدند و به سوي آنان 
آتش گشودند. بحراني ترين نقطه تهران ميدان 
24اسفند و خيابان هاي اطراف آن تا دانشگاه 
تهران بود. زد و خوردها 32شــهيد و دويست 
مجروح داشته است. يک خبرنگار ايتاليايي هم 

در حوادث تهران هدف گلوله قرار گرفت...«
به دنبال كشــتار خونين در ميدان 24اســفند 
)انقالب اســالمي(، تظاهــرات خونين ديگري 
در ميدان هاي فوزيه )امام حســين)ع(( و ژاله و 
خيابان هاي كورش، فرح آباد، شــهباز و آيزنهاور 
صورت گرفت. خبرنگار كيهان همچنين نوشت: 
» علي محسني امروز در ميدان 24اسفند به ضرب 
گلوله مأموران كشته شد. مأموران نظامي بار ديگر 
آتش گشودند و سه نفر ديگر در كنار ديوار ستاد 
شهيد شدند و چند نفر ديگر نيز در ضلع شمالي 

و جنوبي ميدان 24اسفند نقش زمين شدند.«

در گذر تاريخ

تظاهراتدرميدان24اسفند

ميدانجنگ
يكي ديگر از خبرنگاران از ميدان 24اسفند با 
عنوان ميدان جنگ ياد كرد و نوشــت: »عصر 
امروز ميدان 24اسفند به ميدان جنگ بيشتر 
شبيه بود. همه جا، در ابتداي خيابان سي متري 
و خيابان هاي  آيزنهاور خون بود و آتش و اجساد 
جواناني كه در خون خود خفتــه بودند. با هر 
رگبار مسلسل، ناگهان ده ها جوان روي آسفالت 
ســرد خيابان مي غلتيدند و به دنبال آن صدها 
نفر بدون هراس از اصابت گلوله به بالين جوانان 
مجروح مي دويدند و آمبوالنس هاي مستقر در 
ميدان با شــتاب و تالش خستگي ناپذير راهي 

بيمارستان مي شدند...«

يكشنبهخونين
روزنامه اطالعات هم در گزارشــي با عنوان 
»تهران در آتش و خون« نوشت: خونين ترين 
حادثه پس از فاجعه ميدان ژاله در تهران رخ 
داد. اين روزنامه با چاپ تصاويري از حوادث 
ميدان 24اسفند نوشت: »بعدازظهر امروز 
ميدان 24اســفند به ميدان جنگ شباهت 
پيدا كرده بود و در يكشــنبه خونين ميدان 
24اسفند و خيابان هاي اطراف از خون شهدا 

و مجروحان رنگين شد.« 
بعــد از پيــروزي انقــالب اســالمي  
 ميدان 24اســفند بــه ميــدان انقالب 

تغيير نام داد.

نمايشعكسهايماندگاربهمن5۷درپرديسملت

عكس هــاي مانــدگار بهمــن 57 
همزمان با آغاز دهه فجر در گالري 
پرديــس ملت به نمايش گذاشــته 
مي شــود. به گزارش همشــهري، 
نمايشــگاه عكس با موضوع خيابان 
انقالب با حضــور مجموعــه ا ي از 
آثار هنرمندان پيشكســوت عكاس 
انقــالب از امــروز، يكشــنبه، 12 
بهمن ماه همزمان با آغاز دهه فجر به 
نمايش درمي آيد. در اين نمايشگاه 
35 اثر 70 در 50 عكس هاي ماندگار 
زمســتان 57 از هنرمندانــي چون 
محمد صياد، بهمن جاللي، محمود 
كالري، محسن شانديز، محمود حاج 
محمدي، ســبحان قلي كهنباني، 
قربان خليلي و مريم زندي به نمايش 

گذاشته مي شود. نمايشگاه عكس »خيابان انقالب« در گالري پرديس ملت، واقع در 
خيابان وليعصر )عج(، ابتداي بزرگراه آيت اهلل هاشمي رفسنجاني )نيايش(، پرديس 

سينمايي ملت، طبقه منفي 2 برپاست.

رويدادهاي فرهنگي و هنري

كتاب »سياست خارجي آلمان و ايران دوره رضاشاه« نوشته رشيد آرمين خطيب 
شهيدي با ترجمه شهال طهماسبي به روابط سياسي، نفوذ اقتصادي و بانک ملي 
ايران مي پردازد. اين كتاب پژوهشي مفصل درباره موضوعي مهم است كه تا به 
حال به آن توجه نشده. كتاب براساس بررسي آرشيوهاي آلمان نوشته شده كه 
به تازگي در دسترس قرار گرفته و بر روابط آلمان به رهبري آدولف هيتلر و ايران 
به رهبري رضاخان پرتو مي افكند. گزارش كتاب از بانک ملي ايران بسيار خاص 
و در عين حال حاوي گنجينه اي از اطالعات مربوط به تاريخ سياسي و اقتصادي 

ايران بين دو جنگ جهاني است كه براي خواننده تازگي دارد.
موضوع كتاب همچنين بررسي سياســت خارجي آلمان در مورد ايران و نفوذ 

اقتصادي آن بر اين كشور در فاصله دو جنگ جهاني و تجزيه و تحليل وقايعي است كه در منابع دست اول 
آلماني ثبت شده اند و بخش اعظم آن چندي پيش پس از اتحاد آلمان طبقه بندي شده و در دسترس 
قرار گرفته اند. اين پژوهش نشان مي دهد كه پس از جنگ جهاني اول، بانک ملي ايران به مثابه وسيله اي 
مطلوب براي تامين هدف استراتژيک آلمان كه ايجاد پايگاه در ايران بود به كار گرفته شد. انگيزه اصلي 
آلمان از فعاليت در بانک ملي استفاده از آن به مثابه ابزاري براي گسترش منافع ملي خود در ايران بود، 
چون آلمان براي نفوذ اقتصادي در ايران مي بايست روابط تجاري مســتحكم و سودآوري با آن برقرار 
مي كرد. در عين حال روشن مي شود كه بانک ملي ايران، آلمان را به ابزار توسعه مشاركت سياسي و كسب 
اقتدار در حوزه منافع قدرت هاي مسلط در منطقه يعني بريتانيا و روسيه مجهز كرد. »سياست خارجي 
آلمان و ايران دوره رضاشاه« طي چند روز اخير در 239صفحه با شمارگان 1100نسخه به بهاي 48هزار 

تومان از سوي انتشارات ققنوس منتشر شده است.

ويترين

سياستخارجيآلمانوايراندورهرضاشاه

سهنقطهنوزدهم
نوزدهمين شماره ماهنامه سه نقطه )مكتوب طنز 
+ جد فارسي( منتشر شــد. اين شماره »سه نقطه« 
پرونده اي دارد با موضوع بسط و بررسي اصول، مباني 
و محتويات »آيين كتاب نخواني«. در قسمت پرونده 
مريم نظام دوست، فاطمه خســرواني، سيدمحمد 
صاحبي، هادي مقدم دوســت، فاطمــه فهيمي، 
حســام الدين مقامي كيا، مريم حســن نژاد، كوثر 

محبي و سيدمصطفي موســوي از فوت و فن هاي آيين كتاب نخواني و كتاب نخوانان 
موفق نوشته اند. مريم نظام دوست در يادداشت »بشر، دو دست و اين همه كتاب« در 
جايگاه يک كتاب نخوان تا حد امكان غر زده اســت، فاطمه خسرواني در »اول لنگ، 
دوم كتاب« از خواندني هايي كه خواندني نيستند و نسبت آنها با سرانه مطالعه نوشته، 
سيدمحمد صاحبي در »با كتاب زير دوش« اشتراكات فوايد كتابخواني و استحمام را 
بررسي كرده، هادي مقدم دوست در »بدبختي يكی، دو تا نيست« كتاب هاي بي خودي 

و باخودي را معرفي كرده است. 
 در اين شماره پس از چند شماره گروه طنز جهان مجله با ترجمه  داستاني از زكريا تامر 
و آلبرتو موراويا به كار خود ادامه داده است. موسي بيدج و حسين يعقوبي ترجمه اين 
2 داستان را به عهده داشته اند. سه نقطه به سردبيري مرتضي كاردر و مديرمسئولي 
اميد مهدي نژاد منتشر شده است. نوزدهمين شماره سه نقطه، در 220صفحه، با قيمت 

40 هزار تومان عرضه شده است.

دكه

خواننده»خلبانان،ملوانان«درگذشت
جمشــيد نجفي از خوانندگان پيشكسوت 
موسيقي كشــورمان كه قطعه ملي ميهني 
»خلبانان« ازجمله آثار مشهور اوست بر اثر 

سانحه تصادف دار فاني را وداع گفت.
او از خواننــدگان پيشكســوت موســيقي 
آذربايجان بود كه طي دهه هــاي اخير آثار 
و ترانه هــاي ماندگاري را به زبــان آذري در 
دســترس مخاطبان قرار داده است كه از آن 

جمله مي توان به ترانه ماندگار »خلبانان.. ملوانان« به آهنگسازي بابک رادمنش 
اشاره كرد. اين هنرمند مراغه اي طي سال هاي اخير در شهر تهران ساكن بود.

»آخشــامالر«، »رنگ شــب«، »گلدي بابا«، »ني نيم« و »گجه لــر« ازجمله 
آلبوم هايي هستند كه از اين خواننده در دسترس شنوندگان قرار گرفته  است.



شناسنامه

دبير ویژه نامه  سده سنگ و الماس
عليرضا محمودي 

دبير هنري ویژه نامه سده سنگ و الماس
مهدي سالمي 

خاموشي 
صداي حبيب 

شهادت سردار سليماني
 منطقه خاورميانه را تحت تأثير قرار داد 

  اسماعيل سلطنت پور  ������������������������������������������������������������� 
نيروهاي مقاومت و مدافعان حرم یك ســالي مي   شود 

كه پشت بي   ســيم، نام حبيب را نمي   شنوند، لقبي 
جهادي كه در عراق، ســوریه، لبنان و سراســر 

جغرافياي مقاومت، سردارقاســم سليماني را با 
این ناِم رمزآگين مي   شناختند� قاسم سليماني، 
فرزند حســن، متولد 20اسفند سال1335 در 
شهرستان رابر از توابع اســتان كرمان بود� 
نخســتين فعاليت شــغلي او در اداره آب 
كرمان ثبت شد، اما با آغاز جنگ عراق عليه 
ایران، لباس رزم پوشيد و در دوران جنگ 
هشت ساله تا فرماندهي لشگر ثاراهلل پيش 
رفت و در عمليات   هاي والفجر8 ، كربالي4 
و كربالي5 هم نقش آفریــن بود� اما نام 
سردار سليماني از سال79 بر سر زبان   ها 
افتاد؛ زماني كه طي حكمي از سوي رهبر 
معظم انقالب به   عنوان فرمانده نيروي 
قدس سپاه منصوب شد� نيروي قدس 
از یگان   هاي ســري نيروهاي مسلح 
ایران اســت كه ماموریت   هایي عمدتا 

برون مرزي را برعهده دارد و در سال   هاي اخير در خط مقدم مبارزه با داعش در عراق و سوریه بود� 
حاج قاسم سليماني با اعزام فوري نيروهاي مستشاري و تسليحات به اربيل، مانع 
سقوط كردستان عراق به   دست داعش شد، اما مهم   ترین اقدام سردار، زدن مهر 
پایان بر خالفت داعش بود كه او این خبر را در آبان سال96 طي نامه   اي به رهبر 

معظم انقالب اعالم كرد�
سليماني 10ســال بعد از تصدي فرماندهي نيروي قدس سپاه، یعني در 
سال1389، موفق به اخذ درجه سرلشگري شــد و كمتر از 10سال بعد به 
شهادت رسيد� او یك سال قبل از شــهادت، یعني در 19اسفند1397 از 
فرمانده كل قوا، نشان ذوالفقار، عالي   ترین نشان نظامي ایران را دریافت 
كرده بود� بامداد جمعه 13دي   ماه 1398بود كه رسانه   ها از وقوع یك انفجار 
در نزدیكي فرودگاه بغداد خبر دادند، در اخبار بعدي مشخص شد كه دوخودرو 
كه حامل افرادي مهم بوده   اند در این حمالت هدف قــرار گرفته   اند تا اینكه 
تصویر یك دست قطع شده با یك انگشتر، مهر تأیيدي بر شهادت سردار 

سليماني بود� 
نوري المالكي، نخست   وزیر اسبق عراق، در خاطراتش 
گفته با مشــاهده آن عكس از شــهادت سردار 
سليماني یا همان حبيب مطمئن شده، چون آن 
انگشتر اهدایي او به سردار بوده است� شهيد 
سليماني در آن ایام ســفري به لبنان داشت 
و سپس با هواپيماي مســافري و به دعوت 
دولت عراق وارد بغداد شد، اما دقایقي بعد 
از خروج از فرودگاه در ساعت 1:20بامداد 
13دي در اتفاقي بهت آور ترور شــد و 
دونالد ترامپ، رئيس   جمهور وقت آمریكا، 
ساعتي بعد مسئوليت این ترور را برعهده 
گرفت� تصاویر تشــييع پيكر سردار 
سليماني در عراق و ایران این مراسم را در 
زمره پرجمعيت   ترین برنامه   هاي تشييع 
قرار داد، هر چنــد حادثه جان باختن 
جمعي از تشييع   كنندگان در كرمان و 
نيز شليك اشتباهي پدافند هوایي به 
هواپيماي مسافري در ماجراي حمالت 
انتقامجویانه به پایگاه عين االسد آمریكا 

در عراق كام همگان را تلخ   تر كرد�

چهره اول

نویسندگان و پدید آورندگان ویژه نامه سده سنگ و الماس:
مصطفي شوقي، حميدرضا محمدي، جمال رهنمايي، سعيد زاهدي، عبدالرضا نعمت اللهي، سيدمحمد حسين محمدي، 
عليرضا احمدي، علي عمادي، فرزانه ابراهيم زاده، مرضيه ثمره   حســيني، امير حميدي نويد، ساناز فاتح، محمد سرابي، 
محمد جعفري، آرش نهاوندي، مسعود مير، علي بزرگيان، علي قلي پور، علي اناري، محمد مقدسي، حسنا مرادي، معراج 
قنبري، ارغوان محبي، حسين سبحاني، الناز بايرام   زاده، امير مصباحي، جواد نصرتي، محمدمسعود احدي، سعيد برآبادي، 
احسان بهرام غفاري، فرزاد سپهر، علي اكبر شيرواني، مرتضي كاردر، ندا زندي، محمدناصر احدي، حسين عصاران، سعيد 
مروتي، جواد عزيزي، حافظ روحاني، محمدصادق جنان صفت، علي مرشدي زاد، محمد رحماني، وحيد حاجي پور، فرشاد 

شيرزادي، مهدي مطهر، فرامرز قرباغي، محمد عبدخدايي، مجيد مهرابي دلجو، اسماعيل سلطنت   پور، محمد كرباسي 
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اين آخرين شــماره از مجموعه ســنگ و الماس است. از 
28تيرماه كه نخســتين شــماره اين مجموعــه همراه با 
روزنامه همشهري به خوانندگان تقديم شد، هدف مديران، 
دبيران و نويســندگان اين مجموعه ارائه تصويري سالم از 
وقايع متنوع قرني اســت كه بخش مهمي از تاريخ معاصر 
ما در آن رقم خورده است. سالمت در روايت، سخت   ترين 
كاري اســت كه از يك راوي مي   توان انتظار داشت. بدون 
شك اين مجموعه هرگز داعيه كامل و عميق بودن نداشته 

و ندارد، اما درباره سالمت آن مدعي هستيم. بسياري، به ما 
خرده گرفتند كه به برخي وقايع آن طور كه بايد نپرداختيم. 
پذيرش اين خرده را با كالن بودن تاريخ توجيه نمي   كنيم، 
با هدفي كه داشتيم توضيح مي   دهيم. ما مورخ نيستيم، ما 
ســازندگان مجموعه   هاي مرور و تورقيم. آنچه در سنگ و 
الماس در بيش از 130روز عرضه شــد، مجموعه عكس، 
سند، تصاوير و شرح و تفسيرهايي از وقايع مهم بود تا براي 
ذهن خواننــدگان روزنامه روند وقوع اتفاقات در آســتانه 

تحول تقويمي تاريخ بــا تورق مرور شــود. از ترفند   هاي 
روزنامه نگاري به   خاطر آوردن پيشينه رويداد   هاست. سنگ 
و الماس پيشينه رويداد   هاي سياسي و اقتصادي، اجتماعي و 
فرهنگي و هنري ايران در فاصله اين سال   ها را يادآوري كرد. 
با دو پيش فرض؛ در حد 4صفحه كه حوصله خوانندگان سر 
نرود و در حدود روزنامه نگاري امروز فارسي تا چيزي براي 

عرضه كردن باقي بماند.
 بــدون شــك كار ما نقصــان فــراوان داشــته. در روند 

روزنامه نگاري تاريخ نگار فارســي ســنگ و الماس، قصد 
داشت گامي در دورشدن از تعارف و نزديك  شدن به تعريف 
باشد؛ تعريفي كه توانايي هاي آرشيوي، تحليلي و تفسيري 
ما در اين روزگار را به چالش كشيد و اين شايد بزرگ   ترين 
دســتاورد بود براي يك مجموعه تاريخــي در چارچوب 
روزنامه نگاري. اگرچه داوران واقعي، ســخن نمي   گويند 
و ما دلبسته آن قضاوتيم كه شــايد بعد از پايان ما جايي 
در گوشــه   اي درج شود؛ كه ســنگي بود و الماسي در دل 

همشهري در سال كرونايي آخر قرن 1300هجري شمسي.
 قرن ديگري از راه مي   رسد. حوادث تازه اي رقم خواهد 
خورد. تاريخ صحنه گردان   هاي تــازه اي به   خود خواهد 
ديد. ســاختن مرورهــا و كامل كــردن روند   ها وظيفه 
روزنامه نگاري است تا آيندگان براي جست   وجو به جاي 
كورمال در سنگالخ، جاده اي براي دويدن داشته باشند.

ســنگ و الماس چون راهي براي آنها كه خواهند آمد 
خواهد ماند؛ براي جويندگان سنگ   ها و الماس ها.

آنكه  در سر هوس سوختن ما مي كرد گزارش دو
ايران با اميد بر پيروزي بر بحران   هاي اقتصادي و سياسي، قرن تازه را شروع مي   كند

  عليرضا احمدي ��������������������������������������������������
توافق برجام نقطه پاياني بود )البته به   صورت موقت( بر 
يكي از جنجالي   ترين پرونده   هاي تاريخ ديپلماسي ايران 
كه به   مدت حدود 13سال سياســت   خارجي و تاحدود 
زيادي اقتصاد كشــور را تحت   تأثير قرار داد. اين توافق 
جايگاه ايران در معادالت منطقه   اي خاورميانه را متحول 
كرد و به   نظر مي   رســيد گام مهمي در راســتاي كاهش 
تنش   هاي موجود در اين منطقه    اســت، اگرچه تحوالت 
بعدي نشان داد همگرايي محور عبري-عربي مانع مؤثري 
در اين مســير محسوب مي   شــود. در اين ميان محافل 
سياســي داخل ايران به   شــدت متأثر از برجام و فضاي 
دوقطبي پسابرجامي درحال گســترش بود؛ منتقدان 
برجام معتقد بودند دســتاوردهاي ايران از اين توافق با 
ميزان محدوديت   هاي پذيرفته شده متوازن نيست. اين 
موضوع بحث   ها و انتقادات دامنه   داري را در سطح فعاالن 
سياسي كشور به   دنبال داشت كه به مجلس هم كشيده 
شد و نمايندگان منتقد مواضع نسبتا تندي عليه برجام 

مطرح مي   كردند.
در چنيــن فضايــي وقوع برخــي رخدادهــا نه   تنها بر 
حاشــيه   هاي سياســي داخلي مي   افزود، بلكــه روابط 
خارجي كشــور را هم تحت   تأثير قرار مــي   داد؛ ابتدا در 
دي   ماه1394روابط ايران و عربستان گرفتار تنش   هايي 
شد كه از مدت   ها قبل آتش زيرخاكستر بود و تعامالت 
دوكشور را دچار حواشي متعددي كرده بود. فاجعه منا در 
نخستين روزهاي پاييز 94، ماجراي تعرض به دونوجوان 
ايراني در فرودگاه جده و اصطكاك   هاي دوكشور پيرامون 
تحوالت يمن و دخالت نظامي سعودي   ها در اين كشور، از 
موضوع   هايي بود كه روابط ديپلماتيك ايران و عربستان 
را در مسير واگرايي قرار داده بود، اما اعدام آيت   اهلل شيخ 
نمر باقر النمر، روحاني سر   شــناس شيعه در عربستان، 
تير خالصي بود بر روابط ســرد دوكشــور. اين اعدام با 
واكنش   هاي رسمي و غيررســمي بسياري مواجه شد و 
خشم افكار عمومي را به   همراه داشت كه به تجمع مقابل 
سفارت و كنسولگري اين كشــور در تهران و عربستان 
انجاميد و ورود معترضان به اين ســاختمان   ها نهايتا به 
قطع روابط سياســي دوكشــور و تحوالت متعاقب آن، 
منتهي شد. عالوه بر اينها، برگزاري انتخابات دهمين دوره 

مجلس   شوراي اسالمي و پنجمين دوره مجلس خبرگان 
رهبري در زمســتان1394و بهار1395فضاي سياسي 
كشور را زيرسايه رقابت   هاي انتخاباتي قرار داد؛ انتخاباتي 
كه در دو دور )7اســفند1394و 10ارديبهشت1395( 
با مشــاركت حدود 61درصد واجدان شرايط رأي دادن 
برگزار شــد و اصالح   طلبان و اعتدال   گرايان، »اكثريت 
نسبي« را از آن خود كردند. پس از فروكش كردن تب و 
تاب انتخابات، فشار اصولگرايان و به   ويژه جبهه پايداري 
بر دولت حسن روحاني، به   دليل طوالني    شدن روند حذف 
تحريم   هاي پيش   بيني شده در توافقنامه هسته   اي ميان 
ايران و كشــورهاي 1+5، ادامه يافت؛ دولت با ارائه آمار 
و ارقام اقتصادي )ازجمله خريد هواپيماهاي مسافربري( 
و داليل سياسي، ســعي در اثبات موفقيت   هاي نسبي 
پسابرجامي داشت و منتقدان نيز بر نقض    عهد از سوي 
اروپا و آمريكا و نامتناسب بودن داده   ها و ستانده   هاي ايران 

تأكيد مي   كردند.
اينهــا درحالي بــود كه رونــد تحــوالت انتخاباتي در 
اياالت   متحده به نگراني حاميان برجام در داخل و خارج 
از ايران دامن مــي   زد؛ دونالد ترامــپ، كانديداي حزب 
جمهوريخواه، برجام را توافق بدي مي   دانســت و وعده 
داده بود اگر رئيس   جمهور شــود، آمريــكا از اين توافق 

خارج خواهد شد.
18آبان   ماه1395 )8نوامبر2016( دنيا در شوك خبري 
اعالم پيروزي ترامپ فرو رفت؛ او به   شكل غافلگيركننده   اي 
بر هيالري كلينتون، نامزد دمكرات، پيروز شد تا تداوم 
برجام در هالــه   اي از ابهام قرار گيرد. بــا روي كارآمدن 
دولت جديد در اياالت   متحده بهانه   گيري   ها براي خروج 
اين كشور از برجام آغاز شــد. در اين ميان رويدادهاي 
داخل ايران همه   چيز را تحت   الشعاع قرار داد؛ درگذشت 
آيت   اهلل هاشمي   رفسنجاني در 19دي   ماه1395 در سن 
هشتادودوســالگي، وقوع حادثه در ساختمان پالسكو 
در30دي   ماه، بروز ســيل در برخي اســتان   هاي كشور 
در بهمن   ماه و درنهايــت برگــزاري دوازدهمين دوره 
انتخابات رياست   جمهوري در 29ارديبهشت   ماه 1396، 
كه بــه انتخاب مجدد حســن روحاني با كســب بيش 
   از 23ميليون رأي در رقابتي نفســگير بــا كانديداهاي 
اصولگرايان )قاليباف و درنهايت رئيســي( انجاميد، در 

داخل كمتر مجالي براي انديشيدن به سرنوشت برجام 
باقي مي   گذاشت. در بهار1396 اگرچه دولت و مجلس 
همســو شــده بودند، اما بحران   هاي متعددي در پيش 
بود؛ روز 17خرداد، دوحادثه    تروريســتي در دونقطه از 
تهران به   وقوع پيوســت كه اولي تيرانــدازي در مجلس 
شوراي   اسالمي و 10دقيقه بعد تيراندازي و انفجار عامل 
انتحاري در نزديكي مرقد امام   خميني )ره( به   دست عوامل 
داعش بود. اين غائله كه حدود پنج ساعت طول كشيد، 
افكار عمومي ايران و جهــان را متوجه خود كرد. در اين 
ميان آمريكايي   ها از اواخر شهريورماه1396 زمزمه   هاي 
خروج از برجام را آغاز كردند و موضوع در مهرماه جدي   تر 
شد و دولت آمريكا با تمركز بر برنامه موشكي ايران، قصد 
داشــت داليلي مبني بر نقض »روح برجام« ارائه دهد. 
برهمين اســاس هم بود كه ترامپ در آخرين روزهاي 
شــهريورماه 1396 اعالم كرد »تصميم خود را در مورد 
توافقنامه هســته   اي با ايران گرفته   اســت«، اما از اعالن 

عمومي جزئيات آن خودداري مي   كند.
درحالي   كه ايران درگير تحوالت سياسي داخلي ازجمله 
اعتراضات دي   ماه1396 بود، ترامــپ پيش   زمينه   هاي 
الزم براي خروج اياالت   متحده از برجام را فراهم مي   كرد 
كه به تغييرات اساســي در كابينه هم منجر شد؛ ركس 
تيلرســون، وزير امورخارجه آمريكا كه از حاميان اصلي 
ادامه برجــام در كابينه ترامــپ بود، جاي خــود را به 
مايك پمپئو، مدير ســازمان ســيا داد و اين يعني آغاز 
فرآيند خــروج اياالت   متحده از برجــام؛ اتفاقي كه روز 
18ارديبهشــت   ماه1397به   وقوع پيوســت و ترامپ با 
امضاي فرمان    اجرايي، رســما خروج آمريكا از برجام را 
اعالم و دســتور اعمال »باالترين ســطح از تحريم   هاي 
اقتصادي« عليه ايــران را صادر كــرد و بالفاصله انجام 
اقداماتي در راســتاي »فشــار حداكثري« بر جمهوري 
   اسالمي را در دستوركار قرارداد. عكس   العمل ايران به اين 
تحوالت انتخاب گزينه »يك سال صبر راهبردي« بود و 
به انتظار تحقق وعده    طرف   هــاي اروپايي براي »جبران 
خروج آمريكا« نشســت، اما با محقق نشــدن وعده   ها، 
18ارديبهشت   ماه1398 شوراي   عالي امنيت ملي ايران 
در بيانيه   اي به طرف   هاي توافــق 60روز فرصت داد تا به 
تعهدات خود در زمينه   هاي نفتي و بانكي عمل كنند و در 

غير اين    صورت ايران در راستاي كاهش تعهدات برجامي 
خود گام    برمي   دارد. گام نخســت بالفاصله برداشته شد 
و ايران »عبور از ســقف 300كيلوگرمي ذخاير اورانيوم 
غني   شــده 3/67درصد« و »عدم   فروش آب ســنگين و 
مازاد اورانيوم غني   شــده« را اعالم كــرد. گام دوم هم با 
بيانيه دولت در 16تيرماه1398و اعالم افزايش ســطح 
غني   سازي از 3/67درصد برداشته شد و از 15شهريورماه 
و در گام سوم، محدوديت    هاي تعيين شده براي ايران در 
فعاليت   هاي تحقيق و توســعه )R & D( ازجمله توسعه 
و راه   اندازي نســل جديد ســانتريفيوژها در تاسيسات 

غني   سازي اورانيوم بي   اثر شد.
اين روند ادامه داشــت تــا اينكه رئيس   جمهــور ايران 
14آبان   ماه اعالم كرد به ســازمان انرژي اتمي دســتور 
داده گام چهارم كاهش تعهدات برجامي را با »تزريق گاز 
به سانتريفيوژها در تأسيسات هســته   اي فردو« بردارد. 
جمهوري اسالمي ايران يكشــنبه 15دي   ماه گام پنجم 
كاهش تعهدات هسته   اي برجام را نيز به   صورت رسمي 
برداشــت و تعهدات باقيمانــده   اش در چارچوب برجام 
ازجمله درباره تعداد سانتريفيوژها را كنار گذاشت كه با 
واكنش طرف   هاي اروپايي مواجه شد، اما ايران در پيشبرد 
اســتراتژي »مقاومت فعال« با جديت عمل كرد. در اين 
   ميان سطح اصطكاك ايران و آمريكا در منطقه روبه   روز 
بيشتر مي   شد و بعد از اينكه سفر شينزو آبه، نخست   وزير 
ژاپن، به ايران با هدف كاهش اختالفات به ســرانجامي 
نرسيد، با سرنگون كردن پهپاد آمريكايي از سوي ايران 
تنش   ها افزايش يافت و با ترور سپهبد شهيدحاج قاسم 
سليماني، فرمانده نيروي قدس سپاه به   همراه ابومهدي 
مهندس، از رهبران حشدالشعبي عراق در بامداد جمعه 
13دي   ماه 1398در فرودگاه بغداد، برخوردها اوج گرفت 
و به حمله موشكي ايران به پايگاه نظامي عين   االسد عراق 
كه از راهبردي   ترين پايگاه   هاي آمريكايي در اين كشور 
بود، انجاميد. اگرچه در طول    سال1399 و با بروز پاندمي 
كرونا در سراسر جهان، تب تنش   هاي نظامي ميان ايران 
و آمريكا فروكش كرد، اما فشارهاي حداكثري اقتصادي 
عليه كشــورمان ادامه يافت و اكنون به   نظر مي   رســد با 
روي   كار آمدن دولت جو بايدن در اياالت   متحده روزنه   هاي 

جديدي براي بقاي برجام گشوده شده    است.

آخرين سنگ 
آخرين الماس 
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همكاران واحد فنی: 
ابراهيــم  يزدانــي،  حامــد 
اسماعيلي اراضي، اميــــد روشنگر، 
كامبيز نويدي، هوشــنگ فرهادي، 
فاطمه آقازاده، نرگس نظيف، سيمين 
حضــوري، فاطمه ناصــري، رامين 
هژبري، مهناز جعفري، مجيد اصغري، 

حميد داوودي و ميترا تيموري

با تشكر فراوان از:
 دكتر ابوالحسن رياضي، نيلوفر 
قديري، اميــر صفاري، مهران 
كرمي، شهريار شمس مستوفي، 
حميد رضا اســـــالميو همه 
نهاد   ها و افرادي كــه در توليد 
مجموعه ســنگ و الماس ما را 

همراهي كردند.

این مجموعه به یاد 2همكار تحریریه روزنامه همشهري به پایان می رسد؛ شادروانان شيده اللمي ومحمدرضا اكبري كه در آغاز سده سنگ و الماس با ما بودند واكنون به تاریخ پيوستند�

گزارش یک 

بيشــترين جمعيت در گروه ســني 
متولدان دهه 60باقي مانده و در هرم 
سني، آنها همچنان پيشتازند. همين 
موضوع يعني كاهش باروري و افزايش 
اميد به زندگي موجب سالخوردگي 
جمعيت كشور شده است. گروه سني 
بيش از 65سال از 3.1درصد در سال 
65در ســال 95به 6.1درصد رسيد، 
حال آنكه گروه كمتر از 14ساله ها در 
ســال 65بيش از 45درصد جمعيت 

كشور را شامل مي شدند اما جمعيت اين گروه در سال 95بالغ بر 24درصد جمعيت بود. حدودا نصف شدن جمعيت كودكان و افزايش حدودا 
2برابري جمعيت سالخوردگان موجب شده در طول 30سال به پيري جمعيت برسيم و متأسفانه اين روند با آهنگ تندتري ادامه دارد.

رشد شهرنشــيني مانند تمام 6دهه 
گذشته بازهم افزايش يافت؛ در اين 
سال 74درصد شهرنشــين بودند، 
25.9درصد روســتايي و 0.1درصد 

غيرساكن. ميزان شهرنشيني در ســال 90، بالغ بر 71.4درصد بود. از سال 75متوسط رشد ساالنه در مناطق روستايي منفي شد و در سال 
95به 0.68- درصد رسيد. در اين سال 99.6درصد مسلمان، بيش از 130هزار نفر مسيحي، كمتر از 10هزار نفر كليمي و حدود 23هزار نفر 
زرتشتي بودند. بيش از 40هزار نفر خود را پيرو ساير اديان و 124هزار نفر هم دين خود را اظهار نكردند. 97.8درصد تابعيت ايراني داشتند؛ 
يك ميليون و 584هزار نفر تبعه افغانستان بودند و پس از آنها بالغ بر 34.5هزار نفر از اتباع عراق محسوب مي شدند. غيراز اتباع افغانستان كه 
نسبت به سال 90بيش از 9درصد افزايش جمعيت داشتند، از جمعيت اتباع ديگر كشورها نسبت به سال 90كم شده بود؛ مثال در سال 90بيش 

از 51.5هزار نفر از اتباع عراق در ايران زندگي  مي كردند كه در سال 95از تعداد آنها 33درصد كم شد.
خانواده 

در سال 95از 24.2ميليون خانوار كشور، 18.1ميليون خانوار شهري، 6ميليون خانوار روستايي و 15.6هزار خانوار غيرساكن بودند. 28.5درصد 
خانوارها در اين سال 3نفره، 27.6درصد 4نفره، 20.7درصد 2نفره، 14.7درصد 5نفره و بيشتر و 8.5درصد يك نفره بودند. در آبان 95بين 
جمعيت 15ساله و بيشتر كشــور 69.25درصد مردان و 70.15درصد زنان داراي همسر بودند. در ميان اين جمعيت 1.07درصد از مردان 
و 7.97درصد از زنان به دليل فوت همسر و 1.3درصد مردان و 2.37درصد زنان به خاطر طالق همسر نداشتند. نسبت زنان مطلقه در شهر 

2.69درصد و در روستا 1.37درصد بود.
مهاجرت

طي 10سال، تعداد مهاجران نسبت به 10سال قبل كمتر شد. بين سال هاي 90تا 95بيش از 4ميليون و 300هزار نفر محل اقامت خود 
را در داخل كشور تغيير داده يا از خارج به ايران آمدند. 14.5درصد از روســتا به شهر، 68.3از شهر به شهر، 5درصد از روستا به روستا و 
12.1درصد از شهر به روستا طي 5سال مهاجرت كردند. استان تهران با 20.2بيشترين سهم را از جمعيت مهاجران را داشت و در نقطه 

مقابل ايالم 0.7درصد از اين جمعيت سهم يافت.
سواد

در آبــان 95از كل جمعيت بيشــتر از 6ســاله، ميزان 
باسوادي در گروه سني 6تا 10سال نزديك به 96درصد، 
در گروه سني 15ســاله و بيشــتر، 86درصد و در بين 
65سال به باالها، 39درصد بود. از 17.7ميليون محصل 
در آن سال، 7.5ميليون در مقطع ابتدايي، 3ميليون در 

متوسطه يك، 1.9ميليون در متوسطه دو، 1.1ميليون در پيش دانشگاهي، 3.9ميليون دانشجو، 96هزار نفر در ساير دوره هاي تحصيلي 
مثل حوزه هاي علميه و نزديك به 74هزار نفر محصل خارج از كشور بودند.

اشتغال
در بين 66ميليون نفر جمعيت 10ساله و 
بيشتر در سال 95، حدود 39درصد فعال 
و 60.6غيرفعال محسوب مي شدند و باقي 
را افرادي تشكيل مي دادند كه در اين باره 
اظهارنظر نكرده بودند. بين جمعيت فعال، 
87.43درصد شاغل و 12.57درصد بيكار 
بودند. درصد بيكاران در ســال 75حدود 
9درصد و در سال 90بالغ بر 14.77درصد 
بود. در ســال 95ســهم بيكاران در شهر 
13.22درصد و در روستا 10.75درصدبود.

واحد مسكوني
در سال 95بيش از 22.8ميليون واحد مسكوني در كشور وجود داشت كه 17.4ميليون در شهرها و 5.4ميليون در روستاها بود. 
39درصد واحدهاي مســكوني آپارتماني و بيش از 60درصد غيرآپارتماني بود. بيشترين آپارتمان نشيني در تهران و كمترين 
در آذربايجان غربي بود. از لحاظ مســاحت، 66درصد واحدهاي مســكوني در كشــور كمتر از 100مترمربع بودند. بيشترين 
ســهم با 25.2درصد مربوط به واحدهاي بين 81تا 100مترمربع بود و پس از آن 23.3درصد واحدهاي مسكوني بين 101تا 
150مترمربع وسعت داشتند. 3.6درصد از واحدهاي مسكوني بيش از 200مترمربع بودند. گفتني است قريب به 2.6ميليون 
واحد مســكوني خالي در كشــور بود كه 490هزار واحد معادل 19درصد )نزديك به يك پنجم( آنها در اســتان تهران تمركز 

داشــت. اصفهان )242هزار واحد( و 
خراسان رضوي )194هزار واحد( پس 
از تهران بيشترين واحد مسكوني خالي 
را در كشور داشــتند. ايالم با 13هزار، 
كمترين واحد مسكوني خالي را در بين 

استان ها دارا بود.

جمعيتسال
 )نفر(

رشد ساالنه 
)درصد(

نسبت جنسيبعد خانوارتعداد  خانوار

133518، 954، 704-3، 985، 5104.76104
134525، 788، 7223.135، 167، 1924.99107
135533، 708، 7442.716، 711، 6285.02106
136549، 445، 0103.919، 673، 9315.11105
137560، 055، 4881.4712، 387، 9434.84103
138570، 495، 7891.6217، 501، 7714.03104
139579، 926، 2701.2424، 196، 0353.30103

1365137513851395سال
21.7324.0227.9731.60ميانگين سني

17.0019.4124.7330.00ميانه سني

زنمرد كل كشور
136561.7871.0252.08
137579.5184.6774.21
138584.6188.7480.34
139587.6491.0084.20

درصد باسوادان در جمعيت 6سال به باال 

پير شديم
نگاهي به نتایج

 سرشماري عمومي نفوس
 و مسكن كشور در سال 1395

علي عمادي  ����������������������������������������������������������������������������

آخرین سرشماري سده و هشــتمين سرشماري عمومي 
نفوس و مسكن كشــور از 3مهر95 به اجرا گذاشته شد� 
احتماال این آخرین سرشــماري اي بود كه به روش سنتي 
صورت مي گرفت� براســاس نتایج، جمعيت به آســتانه 
80ميليون نفر رســيد؛ جمعيتي كه تا روز8 بهمن سال 
1399 بالغ بر 84ميليون و 230هــزار و 360نفر بود� نرخ 
رشد جمعيت در سال95 به كمترین ميزان در سده رسيد؛ 
 1.24درصد� این نرخ در خراســان جنوبــي، 3.02 و در 
خراسان شمالي0.11- درصد و همدان0.23- درصد گزارش 
شد� با این نرخ رشد به طور متوسط ساالنه حدود 955هزار 

نفر به جمعيت كشور اضافه مي شود�

زنمردكل كشوروضع فعاليت
39.0464.3313.21جمعيت فعال

34.1357.5410.22شاغل
4.916.792.98بيكار

60.5734.9886.70جمعيت غيرفعال
18.4618.8318.09محصل
30.960.4162.17خانه دار

5.618.612.54داراي درآمد بدون كار
5.547.143.91سایر

0.390.690.09اظهار نشده

درصد جمعيت 10سال به باال برحسب وضع فعاليت در سال 95

13851395
سایراستيجاريملكيسایراستيجاريملكي

62.229.08.854.536.78.8شهري

82.07.910.179.212.38.8روستایي

67.922.99.160.530.78.8كل كشور
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ورزش 

سریال

جواد نصرتي ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
قهرمان   ها، روزي از بين مي   روند كه به عادي بودن عادت كنند. پرسپوليس، چيزي تا 
عادي شدن فاصله نداشت كه برانكو ايوانكوويچ به تيم آمد. پرسپوليس، 9سال بود كه 
رنگ قهرماني را نديده بود و با برانكو، دوباره همان تيمي شد كه قهرماني برازنده   اش 
بود. پرسپوليس و برانكو، رساترين فرياد در ورزش ايران در سال   هاي انتهاي قرن بودند. 

آنها از ظرف فوتبال ايران فراتر رفتند و در آسيا به   دنبال افتخار مي   گشتند.
برانكو شروعي نه چندان اميدواركننده در پرسپوليس داشت اما هواداران، به وجد آمده از 
شخصيت قهرمان تيم، تيم شان را بعد از شكست   ها ايستاده تشويق مي   كردند. براي آنها، 
مشخص شده بود كه قهرماني با برانكو، تنها مسئله زمان است. آنها در ارديبهشت95، با 
تفاضل گل، قهرماني را از دست دادند اما باز هم به تيم شان افتخار مي   كردند. فصل بعد، 
فصل بعدش و فصل بعدترش، آنها سه بار ديدند كه برانكو جام قهرماني را باالي سرش 
برد. آنها در همين سه سال، دو بار تيم شان را در نيمه نهايي ليگ قهرمانان آسيا و يك   بار 
در فينال اين بازي   ها ديدند. برانكو، شخصيت قهرمان پرســپوليس را بيدار كرده بود. 
مردي كه در تجربه پيشينش در تيم ملي ايران در جام جهاني، در برابر اعتراض بازيكنان 
مردد و در برابر حاشيه   ها ناتوان بود، با نظم پوالدين و اصول خلل   ناپذيرش، تيم را هميشه 
يكدست نگه داشــت. عادات خلل   ناپذير او مثل تعويض نكردن و دست نزدن به تركيب 
تيم، بارها داد هواداران را درآورده بود اما گله   ها از تيم قهرمان، عمر كوتاهي دارند. كار 
بزرگ برانكو، نه قهرمان كردن پرسپوليس كه قهرمان نگه داشتن آن بود. او با پافشاري 
بدون عقب   نشــيني بر اصولش، در پيش گرفتن    تاكتيك   هاي واقع   بينانه و درك شرايط 
فوتبال ايران پرسپوليس را قهرمان نگه داشت. و البته معجزه. چه   كسي با پنجره بسته، 

لشكر مصدومان، جاي خالي ستاره   ها و تيمي كه فقط 12بازيكن اصلي دارد قهرمان ليگ 
مي   شود و به فينال ليگ قهرمانان آسيا مي   رود؟ 

روزي كه برانكو از پرســپوليس رفت، اين تيم دوباره به قهرماني عادت كرده بود. اين 
بزرگ   ترين دستاورد او در پرســپوليس بود. عادت به قهرماني، در سال بعد هم حفظ 
شد و يحيي گل   محمدي، بعد از آنكه تيم را از گابريل كالدرون گرفت، سرخ   ها را دوباره 
قهرمان كرد. چهار قهرماني متوالي، كاري است كه تنها پرسپوليس در تاريخ فوتبال 
ايران كرده است. اين تيم، در سال99، دوباره با بضاعت كم و ستاره   هاي از دست رفته 
به فينال ليگ قهرمانان آسيا رسيد و به نخستين قرباني وي   اي   آر در فينال اين رقابت   ها 
تبديل شد. در اين سال   ها، هيچ تيمي نتوانست پرسپوليس را از عادت قديمي   اش كه 
دوباره احيا شده بود دور نگه دارد. پرسپوليس در اين سال   ها، قهرمان بي   رقيبي بود كه 

تاريخ فوتبال ايران،    احتماال هرگز دوباره مانندش را نخواهد ديد.

 محمدمسعود احدی ����������������������������������������������
نيمــه دوم دهه90را مي   تــوان دوران افول ســريال   هاي 
صداوسيما دانست. كوچ فيلمسازان نام   آشنا به شبكه نمايش 
خانگي باعث شد تا كيفيت مجموعه   هاي تلويزيوني بيش از 
پيش افت كند و مخاطباني كه روزگاري پاي گيرنده   هاي 
خود مي   نشستند تا »شــب دهم« و »فاصله   ها« را تماشا 
كنند، مطلوب خود را در خريد لوح   هاي فشرده »شهرزاد« و 
تماشاي آنالين »مانكن« بيابند. اين روند باعث شد تا اين بازه 
زماني به   عنوان ضعيف   ترين دوره    سريال   سازي در صداوسيما 
شــناخته شــود و مجموعه   هاي قابل ذكر آن از انگشتان 
دست فراتر نرود. يكي از اين مجموعه   ها، »چرخ فلك« به 
كارگرداني عزيزاهلل حميدنژاد، بهرام عظيم   پور و احســان 
عبدي   پور بود كه در ســال1395روي آنتــن رفت. در هر 
قسمت از اين سريال اپيزوديك، داستاني روايت مي   شد كه 

شخصيت   هاي فرعي    آن، در اپيزودهاي بعدي به شخصيت 
اصلي بدل مي   شدند. جواد افشار با »آنام«، پربيننده   ترين 
مجموعه سال1396را ساخت كه داستان مادري را روايت 
مي   كرد كه پس از ســال   ها دختر گمشــده   اش را مي   يابد. 
سال1397، پربارترين سال اين دوران بود. سريال نوروزي 
»پايتخت5« و ماجراهاي غيرمعمــول خانواده معمولي، 
تعطيالت دلچسبي را براي طرفداران اين مجموعه رقم زد. 
ملودرام محبوب »دلدادگان« در همين سال، آخرين كار 
منوچهر هادي براي تلويزيون به   حساب مي   آيد؛ كارگرداني 
كه در سال   هاي اخير با »عاشقانه« و »دل«، بينندگان زيادي 
را به سمت شبكه نمايش خانگي سوق داده است. از ديگر 
مجموعه   هاي پرمخاطب اين سال، »لحظه گرگ و ميش« 
به كارگرداني همايون اســعديان بود كه به روايت 3دهه از 
زندگي خانواده   اي اصيل با محوريت تنها دختر اين خانواده 

مي   پرداخت. »نون خ« به كارگرداني سعيد آقاخاني، »برادر 
جان« به كارگرداني محمدرضا آهنج و »گاندو« به كارگرداني 
جواد افشار، از سريال   هاي قابل ذكر در سال1398به شمار 
مي   روند. مجموعه   هاي نوروزي »پايتخت 6« و »نون خ 2« 
پربيننده   ترين سريال   هاي ســال1399بودند كه ساخت 
آنها به   دليل شــيوع ويروس كرونا نيمه   كاره ماند. بايد ديد 
سياست   هاي فعلي صداوســيماـ  كه به ريزش حداكثري 
مخاطبان انجاميدهـ  ادامه مي   يابد يا باز هم مثل گذشــته 
شاهد دورهمي   هاي خانوادگي براي تماشاي سريال   هاي 

تلويزيوني خواهيم بود؟

فرزانه ابراهيم زاده �����������������������������������������������������������������������������������������������

آخرين فروردين سده از روي بلندترين بخش دژ رشــكان در جنوبي   ترين نقطه    
شهر ايستاده   ام؛ روبه رويم به سمت شمال، شــهري بزرگ دامنش را گسترانيده 
اســت؛ يك روز آفتابي بعد از چند روز بارندگي با ابرهايي كه دوباره سروكله شان 
پيدا شده تا باز هم رحمت شان را روي اين شهر ببارند. از باالي دژ رشكان، تهران 
يله داده زير آفتاب درخشان و آسمان صاف بهاري، آخرين سال قرن را زير سايه 
همه   گيري بزرگ و مرگباري كه همه جهان را در برگرفته، آغاز كرده است. مردم 
در خانه   ها مانده اند و سال را با شــوينده ها و ضدعفوني كننده ها تحويل كرده اند. 
ويروس كرونا همه را خانه نشين كرده و معلوم نيست در ماه هاي پيش رو چه كساني 
از خطر بيماري مي جهند و چند نفر گرفتار آن مي شوند و ويروس چند نفر ديگر را 
به كام مرگ مي كشد. هنوز نمي دانيم كه در اين سال بيشتر از 200نفر از پزشكان 
و كادر درمان جانشان را براي نجات هموطنان شان از دست مي   دهند؛ هنوز خبر 
نداريم تا چند روز ديگر، محمدعلي كشاورز و ستاره هاي درخشاني همچون استاد 
محمدرضاشجريان، خسرو ســينايي، چنگيز جليلوند و ماه چهره خليلي و ده   ها 

هنرمند و چهره سرشناس ديگر را از دست مي   دهيم.
در آن روز خوش بهاري، از باالي اين دژ باستاني همه شهر مثل يك نقشه هوايي معلوم 
است. با اين تميزي هوا مي   شود كوه   هاي البرز را ديد كه آن انتها هنوز كاله برف برسر 

دارند. اين سوتر، در سمت راست قله دماوند در انتهاي افق، از پشت كوه ها قد كشيده 
به تماشاي اطراف ايستاده است. سوي ديگر و در سمت غرب برج ميالد خودنمايي 
مي كند و كمي باالتر برج   هاي دوقلوي هتل اســتقالل )شرايتون( هم پيداست. اگر 
آخرين روز دي 1395آن آتش به جان پالســكو نمي   افتاد و روي سر آتش   نشان   ها 
خراب نمي   شد، حتما مي   شد بلندباالي قديمي را هم به تماشا نشست؛ هرچند بايد 
صبر پيشه ساخت تا چند   ماه آينده يك پالسكوي تازه برجاي آن سبز    شود. آن خطي 
كه از گوشه شهر رو به باال مي رود، حتما بزرگراه امام علي)ع( است و آن خط ديگر كه 
به اين مي رسد البد بزرگراه همت است. يا آن باالتر كه با پل صدر پيداست. از اين باال 
حجم فشرده ساختمان هاي بازار و هسته اوليه روستاي تهران معلوم مي شود. اصال از 
اين باال و زير اين شهر باران خورده مي   شود نشاني هاي زيادي را در اين شهر جست؛ 
شهري كه روزگاري 19كيلومترمربع بود و در حصار 12دروازه حاال به قاعده 10برابر 
و بلكه بيشتر بزرگ شده. از دوالب تا قلهك و از امامزاده حسن تا كن را در خود گرفته 
و حتي همين ري تاريخي را نيز به   عنوان يك منطقه در خود پذيرا شــده تا خاطره 
آن شهر بزرگ باقي بماند. اينجا باالي دژ رشكان، تاريخ تهران مروركردني است؛ از 
روستايي كوچك باالدست ري تا سال 960هجري قمري كه شاه تهماسب آن حصار 
معروفش را دورش كشــيد و از فروردين 1166كه پايتخت ايران شد تا دارالخالفه 

ناصري و از آنجا تا شهري كه حصارش را از دست داد و اين شهر بزرگ امروزي شد.
از باالي اين دژ و از جنوبي ترين نقطه شــهر مي توان اين پايتخت شلوغ را با همه 
برج   ها و ترافيك هاي پيچ   در پيچش، با همه آلودگي ها و ولنگاري   هايش دوســت 
داشت؛ شهري كه تا چند روز ديگر به قرن تازه   اي سالم مي   كند كه معلوم نيست 
چه داستان   هايي برايش دارد. از حاال و از همين شهري كه آن را مي شناسيم آماده 

ورود به فرداييم؛ قرن تازه، سالم! 

  عليرضا احمدي  �������������������������������������������������������������������������������������������������������
امضاي توافق برجام در تيرماه1394و به تبع آن برچيده   شدن برخي تحريم   هاي بين   المللي، 
چشم   انداز گسترده   اي را پيش روي اقتصاد ايران ترسيم كرد كه در حوزه نفت و گاز ملموس   تر 
بود. توليد نفــت ايران در مقطع مهرماه1395به نزديك 4ميليون بشــكه در روز رســيد، 
درحالي   كه پيش   از برجام و در زمان تحريم، ميزان توليد نفت ايران در بيشترين مقدار خود 
روزانه حدود يك ميليون بشكه بود. بعد از اجرايي شدن برجام شركت   هاي خارجي زيادي نيز 
براي بازگشت به بازار ايران ابراز تمايل كردند كه يكي از مهم   ترين آنها، قرارداد نفتي با »توتال« 
فرانسه بود كه 12تيرماه1396منعقد شد. اين نخستين و بزرگ   ترين قرارداد سرمايه   گذاري 
خارجي به ارزش 5ميليارد دالر از زمان رفع تحريم   ها بود كه گام بلندي در انعقاد قراردادهاي 

نفتي محسوب مي   شد.
 با فضاي مثبتي كه برجام در اقتصاد ايران ايجاد كرده بود، در سال 1395تورم هم تك   رقمي 
شد؛ موضوعي كه آخرين   بار در سال1369تجربه شده    بود. اما به   نظر مي   رسيد فضاي تحرك 
ايجاد شده در اقتصاد ايران چندان پايدار نباشد، چرا كه از يك   سو طرف   هاي آمريكايي و اروپايي 
از اجراي كامل تعهدات خود در زمينه رفع يكجاي تحريم   ها طفره مي   رفتند و از سوي ديگر 
تحوالت سياسي آمريكا و روي   كار آمدن دونالد ترامپ و ديدگاه منفي وي نسبت به برجام، 
فضاي پرالتهابي را در فعاليت   هاي مالي و اقتصادي به   ويژه در حوزه تجارت   خارجي به   وجود 
مي   آورد. در اين ميان وقوع اعتراضات دي   ماه1396كه مشكالت معيشتي مردم دليل اصلي 
آن عنوان مي   شد و همچنين بحران افزايش قيمت دالر كه در بهمن   ماه1396اوج گرفت، به 
بي   ثباتي اقتصادي كشور دامن مي   زد. بحران ارزي كشور در سال1397هم ادامه يافت و در 
آخرين روزهاي فروردين   ماه، بانك مركزي با صدور بخشنامه   اي، خريد و فروش »اسكناس 
ارز« را قانونا ممنوع و عمليات مجاز صرافي   ها را به »انتقال ارز به دستور هر يك از بانك   هاي 

داراي مجوز ارزي، خريد ارز ناشي از صادرات كاالهاي غيرنفتي از صادركنندگان و فروش ارز 
خريداري    شده به متقاضيان از طريق سيستم بانكي« محدود كرد. با اين تصميم بانك   هاي 
دولتي به عنوان جايگزين صرافي   ها براي خريد ارز مردم معرفي شدند و خريد و فروش ارز 
خارج از سيستم بانكي »جرم« تلقي شد. اين بخشنامه چهارراه استانبول و ميدان فردوسي 
تهران را كه بورس صرافي   هاست، تعطيل كرد. بي   ثباتي در اقتصاد كشور با خروج اياالت   متحده 
از برجام در ارديبهشــت   ماه1397 ابعاد تازه   اي به خود گرفت و بازگشت تحريم   ها و رويكرد 
فشارحداكثري عليه ايران، اقتصاد كشور را در شرايط سختي قرار داد. با باال گرفتن بحران 
اقتصادي، رسيدگي به پرونده   هاي مفاسد اقتصادي با جديت بيشتري در دستوركار مسئوالن 
قرار گرفت و آيت   اهلل آملي الريجاني، رئيس وقت قوه    قضاييــه در نامه   اي به رهبرانقالب، از 
ايشان درخواســت كرد اجازه    »اقدامات ويژه« براي »برخورد قاطع و سريع« با اخاللگران 
و مفسدان در چارچوب قانون، داده شود. رهبرانقالب نيز در نامه    20مردادماه1397، با اين 
موضوع موافقت كردند. از مشهورترين چهره   هايي كه درپي اين مجوز محاكمه شدند مي   توان 
به حسين هدايتي و پرويز كاظمي )وزير رفاه دولت احمدي   نژاد( اشاره كرد. وحيد مظلومين 
مشهور به سلطان سكه و باقري درمني مشهور به سلطان قير هم اعدام شدند و اين روند در 
دوره رياست آيت   اهلل رئيسي بر قوه قضاييه نيز ادامه يافت كه مهم   ترين نمونه آن، رسيدگي به 
اتهامات اكبر طبري بود. چالش   هاي اقتصادي كشور در سال1398هم با وسعت بيشتري ادامه 
يافت و تورم تأثير چشمگيري بر معيشت بخش   هاي زيادي از جامعه برجا گذاشت تا جايي 
كه افزايش قيمت بنزين به ليتري 3هزارتومان در آبان   ماه سبب شد ناآرامي   ها و اغتشاشاتي 
در شهرهاي مختلف كشور و به   ويژه درمناطق حاشيه   نشين صورت گيرد و درطول سال هاي 
98و99 رقابت تنگاتنگ نرخ ارز و تورم براي افزايش، مشكالت بسياري براي بازار به   ويژه در 

حوزه تأمين كاالهاي اساسي مردم به   وجود آورد.

جنگ تمام عیار اقتصادی
ايران در نيمه دوم دهه 90صحنه بزرگ ترين 

چالش هاي اقتصادي بود

شكوه قهرماني
كار بزرگ برانكو قهرمان نگه داشتن 

پرسپوليس بود

امواج بي رمق
دست خالي تلويزيون در رقابت با شبكه خانگي

قرن تازه، سالم!تهران 
شهري كه مي   شناسيم

   شروان اميرزاده     �����������������������
اسامه حجاج، كارتونيست اردني، 

منبع: ايران كارتون

اقتصاد

خ نر
آينه هاي روبه رو

نگاهي به آمارهاي اقتصادي
 نيمه دوم دهه90

   علي عمادي        دهه پاياني قرن اخير 2نيمه آينه وار داشت؛ قيمت ها در نيمه اول پرتالطم 
بودند و با انتخابات92 به آرامش رســيدند اما نيمه دوم بازارها با آرامش پيش رفتند و پس از 
انتخابات96 و خروج آمريكا از برجام و بازگشت تحريم ها، به امواج گراني خوردند� فراگيري 
كرونا در سال پاياني سده، اوضاع را پيچيده تر ســاخت� هرچند با رفتن ترامپ از كاخ سفيد، 
شرايط تازه اي در آستانه قرن اخير پيش آمده است� رشــد اقتصادي داستان اين نيمه را به  
خوبي نشان مي دهد؛ شاخصي كه در6 ماهه نخست ســال99 بالغ بر 1.9- درصد گزارش شد� 
چنين روندي در تورم ساالنه هم ديده مي شود� آخرين باري كه بانك مركزي به صورت رسمي، 
نرخ تورم را اعالم كرد، آبان ماه1۳9۷ بود� از آذرماه آن ســال و همزمان با نزديك شدن نرخ 

تورم به ۴۰درصد، دولت دستور داد صرفا مركز آمار نرخ تورم را منتشر كند� مركز آمار هم نرخ 
تورم سال هاي1۳9۷ و 1۳9۸ را به ترتيب 26�9درصد و ۳۴�۸ درصد اعالم كرد� اين نرخ به ترتيب 
۴�۳درصد و 6�۴ درصد كمتر از نرخ تورم اعالمي در نامه رئيس بانك مركزي به قوه قضاييه براي 
محاسبه مهريه و ديه بود� چنين اختالفي در ديگر شاخص هاي اقتصادي ازجمله هزينه و درآمد 
خانوارهاي منتخب كشور نيز ديده مي شود� اين اختالف و نبودن آمار رسمي و مطمئن، كار اعداد 
در اين گزارش را هم پيچيده كرد� افزون بر آنكه اعداد گزارش مركز آمار نشان مي دهد درآمد در 
سال9۸ بر هزينه خانوار پيشي گرفته كه شايد با تجربه زندگي چندان مطابقت نداشته باشد� 
قيمت مسكن تا ســال 9۷مطابق آنچه در تارنماي بانك مركزي آمده در اين گزارش انعكاس 

يافته است� دفتر اقتصاد مسكن، متوسط قيمت مسكن در تهران طي آذرماه 1۳9۸ را متري 
1۳ميليون و۴۷۰هزار تومان اعالم كرد� طبق آخرين گزارش بانك مركزي در دي ماه99 متوسط 
قيمت يك مترمربع واحد مسكوني در تهران بالغ بر 2۷ميليون و۳۸6هزار تومان بود كه نسبت به 
سال پيش رشدي دوبرابري دارد� اجاره ها نيز طبق همين فرمول داراي چنين رشدي بودند� دالر 
در سال99 به ۳۰هزار تومان هم رسيد اما پس از انتخابات آمريكا به مرز 22هزار تومان نزديك 
شد� سكه در مهرماه99 بالغ بر 16ميليون و۴۰۰هزار تومان بود اما در بهمن به 1۰ميليون و۷۰۰هزار 
تومان برگشت� اين درحالي است كه دستمزدها در سال99 فقط 15درصد افزايش يافت و حداقل 

دستمزد در محدوده 2ميليون تومان تعيين شد�

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

تاريخ حوزه   هاي علميه ميان سال   هاي 1300تا 1399، 
تاريخ حوزه علميه قم اســت. تاريخ حوز ه   هاي علميه 
ولي نه به اين صدسال محدود است و نه به جغرافياي 
قم. حوزه علميه مولودي نيست كه در يك روز مشخص 
متولد شده باشد تا بتوان براي او تاريخ تولدي مشخص 

كرد، شايد بتوان مبدأ آن را بغداد زمان امام صادق)ع(، 
كوفه زمان اميرالمومنين)ع( يا حتــي مدينه النبي 

دانست.
اما هرچه كــه بود و هرچه كه هســت اين حوزه در 
طول تمــام اين بيش از هزار ســال، بارهــا و بارها 
جغرافيايــش را تغييــر داده، فرازهايي داشــته و 
فرودهايي. ميراث اين حوزه بارهــا و بارها در طول 

تاريخ سوزانده شده، بزرگانش از شهر و آشيانه   شان 
رانده شده   اند، خون   هاي بسيار زيادي پاي آن ريخته 
شده اما همچنان سرپا مانده تا اين ميراث را به   دست 
شيخ عبدالكريم حائري، مؤســس حوزه علميه قم 
برسانند؛ ميراثي كه بخش اعظم آن امروز و اكنون 

در ايران خانه دارد.
تاريخ ســال   هاي 1400تا 1499را ما نمي   نويســيم. 

ديگراني خواهند آمد و از اين به بعد را روايت خواهند 
كرد. اينكه ديگــران، از اين به بعــد را چگونه روايت 
خواهند كرد، كسي نمي   داند. اما مرور تاريخ اين صد 
ســال بيش از هرچيزي اين نكته را فرياد مي   زند كه 
سر بقاي هزار ساله اين حوزه، تعهد به دين، استقالل 
و ايستادن در كنار مردم اســت و تا زماني كه اينگونه 

است، اين روايت ادامه خواهد داشت.
تاريخ و آينده

بخش بزرگي از ميراث علمي شيعه، تاريخ 
حوزه علميه قم است
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مبلغ ساالنه
  )تومان(

ميانگين كل 
درآمدهاي خانوار

ميانگين كل 
هزينه هاي خانوار

هزينه هاي 
خوراكي و آشاميدني

1۳95
56۰ ،99۷ ،5۸۷۸ ،۳۰۰ ،۳۳۰۳9 ،2۳۷ ،۳9بانك مركزي

۰۰۰ ،66۴ ،۰۰۰6 ،961 ،۰۰۰2۸ ،۷21 ،۳1مركز آمار

1۳96
۰2۷ ،91۳ ،۸529 ،1۳۰ ،55۰۴2 ،92۷ ،۴۳بانك مركزي

۰۰۰ ،6۷5 ،6۰۰۷ ،5۳۸ ،۷۰۰۳۳ ،69۴ ،۳6مركز آمار

1۳9۷
گزارش نشده استبانك مركزي

5۰۰ ،۴5۰ ،2۰۰9 ،2۷2 ،5۰۰۴۰ ،۴9۰ ،۴۳مركز آمار

1۳9۸
گزارش نشده استبانك مركزي

9۰۰ ،۷52 ،9۰۰11 ،6۴۳ ،۷۰۰۴۸ ،1۰۰ ،5۴مركز آمار

1۳951۳961۳9۷1۳9۸شاخص هاي ساالنه

    6.۸     1۳.9۴.1۴.1رشد اقتصادي )درصد(

9.۰9.6۳1.2۴1.2تورم )درصد(

5۸۷ ،۴۸۰۳1۴ ،29۰1۸5 ،2۳۰96 ،۷۷شاخص كل سهام 

91۸ ،۷۸۳12 ،۰۴51۰ ،6۴۴۴ ،۳دالر آمريكا )تومان(

۴۰۰ ،52۳ ،۷۰۰۴ ،۳۴۳ ،1۰۰۳ ،29۴ ،1۰۰1 ،1۰2 ،1سكه تمام بهار )تومان(

۸22 ،516 ،1۴۰1 ،11۴ ،9۳11 ،166929 ،۸21حداقل دستمزد )تومان(

۰۰۰ ،۰۰۰ ،۰۰۰6۰ ،5۰۰ ،۰۰۰۴۰ ،۸۳۷ ،۰۰۰21 ،۴5۰ ،2۰قيمت پرايد صفر )تومان(

سال
وضعيت مسكن در نيمه دوم دهه9۰

)قيمت هرمترمربع به تومان(
قيمت آپارتمان 

در شهرهاي منتخب
قيمت آپارتمان 

در تهران
 قيمت اجاره بهاي

 آپارتمان در تهران

1۳95
5۴۴ ،۳۰۰2۳ ،۳۷2 ،۳۰۰۴ ،۷۳۴ ،2متوسط قيمت 

 2    5  1۴  درصد تغيير نسبت به سال قبل

1۳96
211 ،۳۰۰2۸ ،۸22 ،۸۰۰۴ ،1۰۳ ،۳متوسط قيمت 

   2۰ 1۰   1۳درصد تغيير نسبت به سال قبل

1۳9۷
۴۴6 ،9۰۰۳6 ،2۴1 ،۰۰۰۸ ،۷52 ،۴متوسط قيمت 
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2و3صفحـــــــههاي گزارش ويژه

از كارنامه   و كارگاه تا تاالر

سال  مخاطب
با حضور شبكه   هاي اجتماعي در 
بستر اينترنت نويسنده ايراني به 

دريافتي تازه از مخاطب رسيد

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

اين سال   ها را بايد سال   هاي تقابل دو نگاه ناميد. سال   هايي كه نويسندگان 
به واسطه شبكه   هاي اجتماعي در ارتباط بي   واسطه با مخاطبان قرار گرفته 
بودند و از سوي ديگر ناشران با دست باز كتاب   هاي پرفروش روز دنيا را با 
كيفيتي مناسب به مخاطبان خود مي   رساندند. از اين   رو نويسنده ايراني 
با آثار برگزيده و پرفروش خارجي رقابت مي   كرد و از سوي ديگر گذران 
زندگي از راه نوشتن روزبه   روز سخت   تر مي   شــد. عده   اي راهي قديمي و 
تكرارشده در ادبيات داستاني ايران را برگزيدند كه هر چند از لحاظ تعداد 

مخاطبان اندك بود، اما تضمين رسم و نام داشت و آن نوشتن فرماليستي 
و پيچيده بود؛    شيوه   اي كه انتخاب بســياري از بزرگان ادبيات داستاني 
ايران از هدايت تا گلشيري بود. اما از سوي ديگر نويسندگاني هم بودند 
كه اين مد فكري سخت و تقريبا صدساله را شكستند و تصميم گرفتند 
كتاب   هايشان را براي مخاطبان بيشتر و به زبان قصه   گوتر و روان بنويسند. 
از اين   رو در اين سال   ها ژانرنويسي رونق بسيار پيدا كرد و در بيشتر ژانر   هاي 
داستاني از تريلر و جنايي تا علمي    - تخيلي و رمانس آثاري آفريده شدند. 
هر چند نگاه بيشتر منتقدان همچنان سنتي و درگير انگاره   هاي دهه   هاي 
قبل بود، اما آثاري از تكين حمزه   لو، محمدحسن شهسواري، ساناز زماني و 

مجتبا هوشيار محبوب در اين دوره زماني چاپ شدند و بسيار مورد توجه 
قرار گرفتند. اين نويسندگان جسور، سد مخالفت با ژانرنويسي را كم   كم 
شكستند. در اين سال   ها رضا اميرخاني با انتشار رمان كوتاه خود »رهش« 
بســيار مورد توجه قرار گرفت. اما اين رمان برخــاف ديگر رمان   هاي 
اميرخاني كه از لحاظ پيرنگ، هميشه ســاختار درستي داشتند، رماني 
ازهم   گسيخته و عصباني بود و بيشتر در پي حل و فصل مسائل سياسي روز 
بود. نويسنده جوان ديگري كه اين سال   ها خوش درخشيد و حتي جايزه 
گران   قيمت جال آل احمد را به خانه برد، حميدرضا منايي بود كه با رمان 
سه   جلدي »برج سكوت« مشهور شد. اين رمان پرحجم روايت زندگي يك 

معتاد بود و روايت شگفت   انگيز اول شخص آن بر جذابيت اثر افزوده بود. 
امير خداوردي ديگر نويسنده   اي بود كه در اين سال   ها نگاه   ها را به    خود 
معطوف كرده بود. رمان »آلوت« او روايتگر تحجر و سلفي   گري    در زمانه   اي 
بود كه منطقه غرب آســيا در آتش تحجر گروه   هاي سياســي بنيادگرا 
مي   سوخت و درگير پديده   اي تروريســتي به نام داعش بود. روايت رمان 
سوررئاليستي بود و خداوردي فضايي بديع از برخورد زمان   هاي مختلف 
با هم خلق كرده بود. امير خداوردي در سال آخر سده چهاردهم هم رمان 
»جنون خدايان« را منتشر كرده كه داستان آن در مورد يك بيماري است 

كه در مدت كمي عالمگير مي   شود.

معراج قنبري

از روستاي نوكجو تا   قلب كرمان 
شهرهاي كشور نيمه دوم دهه 90را با اتفاقات فراوان پشت سرگذاشتند 

چشم اندازی در مه

سال هاي پر حادثه
حوادثي كه در نيمه دوم دهه 90 رقم خورد 

هرگز از يادها نخواهد رفت

دور از مركز

مطبوعات

حوادث

  فرزاد سپهر �����������������������������������������������������������������������������
مرور آنچه در سال   هاي نيمه دوم دهه90 خورشيدي تا پايان اين دهه 
در شــهرهاي دور يا نزديك به مركز ايران اتفاق افتاده دلخوشي   هاي 
خاصي به همراه ندارند تا تنها معدودي خبر در انتظار سال1400 براي 
انتشار، لحظه   شماري كنند؛ همه   گيري بيماري محو شود، دولتمردان 
حرمت نان و نمك را به سفره مردم بازگردانند و زمان خنده   هاي واقعي 

فرا برسد.
1395: حميدرضا گنگوزهي در 15فروردين95 در روستاي نوكجوي 
سرحد بلوچستان نزديك به شهرستان خاش ثابت كرد معلم و آموزگار 
جز فداكاري و ايثار وظيفه   اي ديگر ندارد. وزش باد شــديد، ديوارهاي 
قديمي را در همسايگي مدرسه لرزاند تا معلم جوان مدرسه به سرعت 
بچه   هاي جمع شده زير ديوار را يكي يكي بيرون بكشد اما در لحظه آخر 
خودش زير آوار ديوار بماند و جانــش را بدهد و نگذارد به هيچ   كدام از 

دانش   آموزان آسيبي برسد.
1397: ترور، حمله به نيروهاي مسلح با حادثه تروريستي 31شهريور 
در اهواز رقم خورد. 4تروريست به مراسم رژه نيروهاي مسلح در اهواز 
حمله كردند، 25شــهيد و 69مجروح نتيجه پذيرش مسئوليت گروه 

االحوازيه براي كشتن هموطنان كوچك و بزرگ ايراني بود.

1398: سيل آمد تا همان اول سال، جاي پيش   بيني و برنامه   ريزي كشور 
را نشانمان بدهد و به آدرس ورودي شهر شيراز در كنار دروازه قرآن و 
رودخانه   اي به پاركينگ تبديل   شده برسيم و شاهد روي هم افتادن و 
نابودي خودروها و كشته   شدن 21هموطن ايراني باشيم. مسيل   هاي 
فصلي و رودخانه   هاي شهري توســط شهرداري   ها در بيشتر شهرهاي 
ايران سرپوشيده شدند تا هم محيط   زيست طبيعي تخريب شود و هم 
محيط زندگي انسان شهرنشــين، البه الي ساختمان و سوداي زمين 
تنگ شود. استان   هاي گلســتان، مازندران، خراسان شمالي، فارس، 
خوزستان، كرمانشــاه، لرستان و همدان بيشــترين خسارت ناشي از 

سيل را شاهد بودند.
در 17دي   ماه 98 شــهر كرمان پس از حادثه ترور و شــهادت سردار 
قاسم سليماني، براي مراسم تشــييع و خاكسپاري آماده مي   شد اما با 
حادثه تلخ جان   باختن 56نفر از هموطنان حاضر در مراســم به   دليل 
ازدحام جمعيت مواجه شد. پيش   بيني نكردن ازدحام توسط مسئوالن 
برگزاركننده، بسته   بودن مسيرهاي فرعي و هدايت نادرست جمعيت كه 
جز به همراهي با سردار شهيد قاسم سليماني آرام نمي   گرفتند، ازجمله 
داليل اين اتفاق تلخ بود. تا بر سال 1398جز تلخي و اندوه به راه دور و 

نزديك هيچ خبري نماند.

جواد عزيزي����������������������������������������������������������

آذر 95: صبح پنجم آذر يكي از مرگبارترين حوادث 
ريلي كشور در ايستگاه هفت خوان در حوالي سمنان 
رقم خورد. قطار مسافربري سمنان- مشهد با سرعت 
زياد روي ريل پيش مي   رفت غافل از اينكه درســت 
پشت يكي از پيچ   ها قطار تبريز-مشهد به   دليل نقص 
فني توقف كرده بود. برخورد اين دو قطار جان 47نفر را 
گرفت و 103مصدوم داشت و بعدها خطاي انساني يكي 

از مهم   ترين داليل وقوع آن عنوان شد.
 دي   ماه 95: بــراي خيلي   ها، خيابــان جمهوري با 
ساختمان پاسكو شناخته مي   شد. ساختماني كه صبح 
30دي ماه ناگهان آتش گرفت و هر چند حريق اوليه 
توسط آتش   نشانان مهار شد اما شعله   هاي فروخفته در 
ميان طبقات قديمي ساختمان بار ديگر بيرون جهيد 
و در چشم بر هم زدني قامت بزرگ پاسكو خم شد و 
فرويخت. در اين حادثه 16آتش   نشانان و 6نفر از مردم 
عادي جانشان را از دســت دادند و چندين روز طول 
كشيد تا بقاياي پيكر برخي از جان باختگان از زير آوار 
داغ و همچنان شعله ور اين ساختمان خاطره انگيز بيرون 
كشيده شد. بعدها اعام شد كه استفاده غيراصولي از 
هيتر برقي در يكي از واحدهاي طبقه هشتم ساختمان، 

عامل شروع آتش   سوزي بوده است.
 ارديبهشت96: معدنچيان در معدن زغال سنگ 
زمستان يورت در استان گلستان سرگرم كار بودند كه 
ناگهان انفجاري رخ داد و بخشي از معدن فرويخت. اين 
حادثه كه 13ارديبهشت   ماه رخ داد به   دليل وجود گاز 
متان در داخل تونل معدن رقم خورد و باعث شد كه 
برخي از معدنچيان بر اثر گازگرفتگي جانشان را از دست 
بدهند. در اين حادثه 43معدنچي جانشان را از دست 
دادند و چند   ماه بعد كميتــه حقيقت ياب كارفرماي 

معدن را مقصر حادثه اعام كرد.

 خرداد 96: كسي باورش نمي   شد كه داعش بتواند تا 
پايتخت و از آن مهم   تر تا مجلس شوراي اسامي نفوذ 
كند. اتفاقي كه 17خردادماه رخ داد و تروريست   هاي 
داعش ابتدا با حمله به حرم امام خميني و تيراندازي و 
عمليات انتحاري و سپس با ورود به ساختمان مجلس، 
18نفر از هموطنانمان را بي   رحمانه به شهادت رساندند. 
در اين عمليات 5مهاجم با عمليات انتحاري يا به ضرب 

گلوله مأموران به هاكت رسيدند.
آبان 96: زلزله 6.3ريشــتري كه شــامگاه 21آبان 
شهرهاي مختلف استان كرمانشاه ازجمله سرپل ذهاب 
را لرزاند، 70هزار نفر را بي   خانمان كرد. خانه   هاي زيادي 
آوار شدند و 600نفر جان باختند و بيشتر از 9هزار نفر 
مجروح شدند. در برخي از مناطق روستايي زلزله زده، 

زندگي مردم هنوز به حالت عادي بازنگشته است.
 دي 96: شوك زلزله كرمانشاه هنوز از بين نرفته بود كه 
16دي ماه نفتكش سانچي كه با محموله ميعانات گازي 
بندر عسلويه را به مقصد كره   جنوبي ترك كرده بود در 
آب   هاي چين با يك كشتي فله بر چيني برخورد كرد 
و آتش گرفت. روزها طول كشيد تا امدادگران موفق 
به اطفاي حريق نفتكش شــدند و در نهايت كشتي 
در اعماق دريا غرق شد و جز 3نفر، هيچ ردي از پيكر 
32خدمه كشتي كه 30نفر آنها ايراني بودند پيدا نشد.

 بهمن 96: سقوط هواپيماي    اي تي آر شركت آسمان 
كه با 66سرنشين فرودگاه مهرآباد را به مقصد ياسوج 
ترك كرده بود در ارتفاعات دنا قلب همه مردم را به درد 
آورد. همه سرنشينان هواپيما جان باختند و هفته   ها 
طول كشيد تا پيكر آنها در ارتفاع 4هزار متري و از ميان 
انبوه برف   هاي دنا بيرون كشيده شد. در آخرين جلسه 
رسيدگي به اين پرونده، دادگاه خلبان را مقصر اصلي 

اين حادثه معرفي كرد.
 دي   ماه 97: واژگوني مرگبار اتوبوس دانشجويان در 
دانشــگاه آزاد تهران، واحد علوم و تحقيقات در ظهر 
چهارم دي   ماه پايتخت نشينان را شوكه كرد. اتوبوس زرد 

رنگ دانشگاه درحالي   كه بيش از 35دانشجو را به سمت 
در خروجي حمل مي   كرد در سراشيبي تند دانشگاه 
ترمز بريد و راننده كه تنها راه نجات را ورود به فضاي 
سبز مي   ديد، فرمان را چرخاند و اتوبوس وارد فضاي 
سبز شد. اما بعد از برخورد به يك مانع بتني 9دانشجو 
و راننده جانشان را از دســت دادند و 27نفر مصدوم 
شدند. يك سال بعد دادگاه 22نفر ازجمله پيمانكار و 
رئيس دانشگاه را مقصر شناخت و برايشان حكم حبس 

تعزيري صادر كرد.
 خرداد 98: قتل ميترا اســتاد به   دست محمدعلي 
نجفي، شهردار اسبق تهران جنجال زيادي در رسانه   ها 
به پا كرد. نجفي كه ساعاتي بعد از اين جنايت خود را 
تسليم پليس كرده بود اعتراف كرد كه به   دليل تحت 
فشار قرار گرفتن از سوي ميترا، قصد داشته او را بترساند 
و وقتي وي به حمام رفته بوده، با در دست داشتن كلت 
وارد آنجا شده اما در جريان درگيري با ميترا، 5گلوله 
ناخواسته شليك شده و يكي از آنها باعث مرگ او شده 
است. شهردار اسبق تهران در دادگاه به قصاص محكوم 
شد اما با گذشت خانواده ميترا از مجازات مرگ گريخت 

و هم   اكنون در زندان به سر مي   برد.
دي 98: در بحبوحه بحران سياسي ميان ايران و آمريكا 
كه با ترور ناجوانمردانه سردار حاج قاسم سيلماني آغاز 

و منجر به انتقام سخت ايران و حمله موشكي سپاه به 
پايگاه عين االسد شد، فاجعه   اي انساني در آسمان تهران 
رخ داد. هواپيماي اوكرايني كه با 176سرنشين فرودگاه 
امام خميني را به مقصد اوكراين ترك كرده بود، هدف 
شليك اشتباهي پدافند هوايي قرار گرفت و سقوط كرد. 
در اين حادثه تمامي 176سرنشين هواپيما كه بسياري 
از آنها دانشجويان و نخبه   هاي ايراني مقيم كانادا بودند 
جان باختند و چند روز بعد، ستاد كل نيروهاي مسلح 
كشوراعام كرد كه اين هواپيما بر اثر بروز خطاي انساني 

و به   صورت غيرعمد، مورد اصابت قرار گرفته است.
شهريور 99: دســتگيري كيوان.الف، عامل تجاوز 
به دختران دانشــجو تا مدت   ها بحث داغ شبكه   هاي 
اجتماعي بود. جواني كه توســط همين شبكه   هاي 
اجتماعي و دختراني كه قرباني او شده بودند رسوا و با 
حكم قضايي دستگير شد. هر چند شواهدي به   دست 
آمده بود كه نشان مي   داد او در 10سال بيش 300دختر 
را قرباني كرده است اما خودش اعتراف كرد كه با حدود 
50دختر رابطه جنسي بر قرار كرده و اين در حالي بود 
كه تنها 20قرباني حاضر شدند از او شكايت كنند. كيوان 
متهم است پس از دعوت دختران به خانه   اش و بيهوش 
كردن آنها با مشروبات الكلي مسموم به آنها تجاوز كرده 

و قرار است به اتهام افساد في االرض محاكمه شود.

پروژه هاي پژوهشي استوديو  كارگاه 

كارنامه )فرهنگ ديداري كودكان ايران 1330-1360(
پروژه   هــاي پژوهشــي اســتوديو كارگاه 
و علي بختياري، متكي بر آرشــيو اســت. 
نمايشگاه كارنامه، پنجِم خردادماه 1395، 
در مــوزه هنرهاي معاصر تهران برپا شــد. 
اين رويداد به بررســي فرهنــگ ديداري 
كودكان ايراني، در بستر اجتماعي، سياسي 
و فرهنگي مي   پرداخت. اين نمايشــگاه به 
تصويرسازي   هاي كتاب   هاي درسي ابتداي 
قرن، عكاسي مســتند از مدارس در همان 

سال   ها، پيشگامان صنعت تصويرسازي، تأثير جنگ سرد، هژموني آمريكايي و ايران در ميانه شرق 
و غرب، اقتصاد نفتي و ملي شدن آن، ادبيات و تصاوير مذهبي، انقاب اسامي و جنگ تحميلي؛ نگاه 
كرده بود. پروژه وسيعي كه تمام موزه هنرهاي معاصر تهران را در بر گرفته بود. بسياري از بخش   هاي 
اين پژوهش، كمتر ديده شــده يا ناديده بودند. »موش و گربه« عبيــد زاكاني، بخِش جذاب اين 
نمايشگاه بود. به موازات يك هفته جشنواره فيلم نيز با نام »تماشاخانه كارنامه« در سينماتك موزه 
برقرار شده بود. نسخه   هاي اصاح شده 35ميلي   متري كه تماشاي آنها شما را به گذشته مي   برد. 

علي بختياري، پيمان پورحسين و ياشار صميمي مفخم نمايشگاه   گردان   هاي اين رويداد بودند.
 

آرشيو گرافيك كارگاه نمايش )1357- 1348( 
در ششــمين پروژه آرشــيوي اين گروه، 
نوبت بــه »كارگاه نمايش« رســيده بود. 
نمايشگاهي از مجموعه   اي از پوستر، كتاب، 
بروشــور، و عكس صحنه   هــاي تمرين و 
اجراي تئاترهاي كارگاه نمايش، در گالري 
طراحان آزاد از 28مهرماه 1396به نمايش 
درآمد. كارگاه نمايش يكــي از مهم   ترين 
مراكز تئاتري در تاريخ هنر ايران است كه 

جريان هنر    پيش   رو را در دو قطبي هنر در دهه   هاي 1340و 1350نمايندگي مي   كرده است، 
اين رويداد توانايي   هاي اعضاي اين كارگاه در زمينه هنر   هاي تجسمي را نمايان مي   كرد. در اين 
نمايشگاه آثاري از ادوارد آرشاميان، فريدون آو، آربي اوانسيان، آشورباني    پال بابا، بيژن صفاري، 
اردشير محصص، بيژن مفيد، عباس نعلبنديان، قباد شيوا و... به نمايش گذاشته شده بود. اين 

كار توسط آريا كسايي گردآوري و تنظيم شده بود.
 

پالكارت )نگاهي بــه طراحي اعالن 
َسردر سينما در ايران(

همزمــان با پنجمين دوســاالنه »ســرو 
نقره    اي«، در روز 8دي   ماه1396 نمايشگاهي 
از اعا   ن   هاي َســردر ســينما در ايران، با 
پژوهش علي بختياري، در گالري ســام 
ترتيب داده شد. هدف اين بود تا آثاري كه 

كمي با طراحي گرافيك اصطاحا فاخر فاصله دارد و به هنرهاي مردمي نزديك   تر است به نمايش 
درآيد. بختياري در يك رويكرد تاريخي و موضوعي به بخش فراموش   شده   اي از گرافيك سينما 
پرداخته بود. حدود 20اثر از كارهاي به نمايش درآمده در اين گالري، خيلي كم ديده و مطالعه 
شده    بودند. قديمي   ترين َسردِر به نمايش درآمده، مربوط به سال1342 و متاخرترين آن مربوط 
به سال1381 بود. اين َسردرها معموال در ابعاد 5در 2متر و 6در 2متر يا 7در 2متر بودند. در اين 
نمايشگاه قطعاتي ويژه مانند َسردر فيلم   هاي »عاصي«، »داش آكل«، »شبح كژدم«، »هيوالي 

درون«، »روي خط مرگ« و »دختري در قفس« به نمايش گذاشته شده بود.
 

تاالر رودكي )گرافيك، معماري 1346-1357(
در روز 2شــهريورماه 1397، مخاطب با 
حاصل كار يكي از مهم   ترين مراكز فرهنگي 
يك   ســده اخير مواجه مي   شد. اين رويداد 
در سه بخش نمايشــگاه، رونمايي كتاب و 
نشست وگفت   وگو، به ارائه اسناد تصويري 
تاالر رودكي پرداخته بــود. محقِق پروژه 
چنين نوشته بود: »اين گردآوري و نمايش 
تاشي اســت براي جلوگيري از فراموشي 
و حذف آنچه بخشــي از تاريــخ فرهنگ 

تصويري اين دوره است. اين آرشيو با رويكردي بينارشته   اي، به نمايش گذاشته خواهد شد.« 
اين پروژه گرافيك در تاالر را به 5بخش تقسيم كرده بود: اركستر سمفونيك، اپرا، باله، برنامه   هاي 
ايراني: بزرگداشت موسيقي ايراني و رقص   هاي بومي و ملي و رسيتال و موسيقي مجلسي. اينها 
همه آثار دو طراح گرافيك برجسته صادق بريراني و بهزاد حاتم را شامل مي   شد، كه در آن سال   ها 
رويدادهاي رودكي را در قالب پوستر و بروشور مصورســازي و طراحي مي   كردند. اين پروژه با 

طراحي و تنظيم آريا كسايي و اجراي اشكان فروتن به سرانجام رسيده بود.
 

كاغذ سرخ )انتشارات ايدئولوژيك صادر شده از شوروي(
كاغذ سرخ دومين پروژه آرشيوي مشترك 
»اســتوديو كارگاه« و »مركز نبشي« بود. 
اين رويــداد در دو بخش بــا عنوان   هاي 
»اعان ســرخ« از 13دي تــا 18بهمن و 
»كتاب ســرخ« از 25بهمن تا 23اسفند 
1398برگزار شد. اين پژوهش با تمركز بر 
روابط ديرينه ايران و روسيه و اهميت تأثير 
سياست   هاي شوروي در فرهنگ ايران، به 
بازبيني اسناد تصويري شوروي براي نفوذ 

فرهنگي به ايران پرداخته بود. بخش اول به نمايش اسناد تصويري و كاغذي، و بخش دوم بيشتر 
به كتاب   هاي »بنگاه نشريات پروگرس مسكو« توجه داشت. كتاب   هايي كه به زبان فارسي در 
شوروي طراحي و توليد شده و به ايران صادر شــده    بودند. جلدهاي اين كتاب   ها يكي از نقاط 
برجسته   ي، تاريخ طراحي جلد كتاب در ايران به   شمار مي   رود، كه تا پيش از اين به   صورت متمركز 
بررسي و نمايش داده نشده بودند. اين رويداد با طراحي و تنظيم پيمان پورحسين اجرا شده بود.

در فاصله سال   هاي 1395تا 1399، در زمينه هنرهاي تجسمي و طراحي گرافيك، نمايشگاه   ها 
و رويدادهاي بســياري برگزار شد. بزرگداشــت حســن فوزي تهراني )موزه گرافيك ايران، 
1395(، مرور آثار علي   اكبر صادقي )موزه    هنرهاي معاصر تهران، 1396(، زمزمه   ها )طراحي   ها 
و تصويرسازي   هاي قباد شــيوا، گالري ديلمان 1397(، ســازمان فاكوپا )گالري دنا 1398(، 
نمايشگاه   هاي بنياد مرتضي مميز، رويدادهاي ســرو نقره   اي، رويداد بسته   ها و نمايشگاه   هاي 
تاريخي گرافيك 1و2 در موزه گرافيك ايران، برخي از مهم   تريِن اين رويدادها بودند. از اين بين 
و باتوجه به محدوديت   هاي موجود براي اين نوشته، به مرور 5پروژه پژوهشي »استوديو    كارگاه« و 

»علي بختياري« پرداخته مي شود. از حاصل تمامي اين نمايشگاه   ها كتاب نيز منتشر شده است، كه 
برخي از مهم   ترين منابع مطالعاتي تاريخ طراحي گرافيك در ايران محسوب مي   شوند. اين گروه در 

نيمه نخسِت اين دهه نيز، چهار پروژه زير را به سرانجام رسانده بود:
»آشورباني   پال بابا - طراحي، نقاشي، پوستر« / گالري طراحان آزاد / 1392

»ايران آرپي   ام - مجموعه جلد صفحات موسيقي كانون« / 1393
»فريدون آو: طراح« / گالري طراحان آزاد و زيرزمين دستان / 1393

»اردشير محصص هفده هشتاد و هفت« / گالري سام   آرت / 1393

تغییر ریل در تهران همشهری

محمد سرابي ����������������������������������������������������������������������������
در آخرين سال های قرن چهاردهم، تهران رويكرد متفاوتی با 10سال 
پيش و شايد بتوان گفت متفاوت با همه دوره  های اخير را در پيش رو 
دارد. بزرگراه  ها ساخته و آپارتمان ها باال رفته اند و اكنون اهالی اين شهر 
به دنبال فضای عمومی هستند. ساخت پياد ه راه  ها، ميدانگاه  ها و مراكز 
تفريح و گشت و گذار، نياز اين شهر و رويكرد جديد شهرداری هستند. 
»محمد باقر قاليباف« از ســال 84 تا شهريور 1396 به مدت 12 سال 
شــهردار تهران بود. پس از آن دوره پنجم شورای اسامی شهر تهران 
با حضور اصاح طلبان تشكيل و »محمد علی نجفی« شهردار شد كه 
در فروردين97 اســتعفا داد و دليل اين كار را بيماری اعام كرد. او در 
خرداد98 همســر جوانش را با شــليك گلوله در خانه به قتل رساند. 
»محمدعلی افشــانی« از ارديبهشــت 97 تا آبان 97 شهردار بود و به 
دليل قانون منع اشــتغال بازنشستگان از اين ســمت كنار رفت. در 
آذر سال 97 اعضای شورای شــهر به رياست »محسن هاشمی« برای 
انتخاب شهردار به دبير سابق شورای عالی معماری و شهرسازی»پيروز 

حناچی« رای دادند.
شــورای پنجم و شــهرداران آن از آغاز به دنبــال »تغيير چارچوب 
مديريت شهر« بودند و برای آن چند مسير جداگانه را در پيش گرفتند. 
قرارداد های شــهرداری از شــكل محرمانه خارج و در چند مرحله بر 
روی سايت اينترنتی قرار گرفت. قوانين ساخت و ساز سختگيرانه تر و 
مصوبه برج باغ  ها كه در عمل به نابودی آخرين باغ  ها منجر می شد، لغو 
شد. بعضی معابر مانند خيابان 15 خرداد در شمال بازار تهران، بسته 
و به عابران پياده داده شدند. برخی فضا های شهری كه می توانست به 
صورت ساختمان  های تجاری درآيد به شكل ميدانگاه و برای استفاده 
عمومی تغيير كرد. حناچی از ابتدای تصدی سمت خود، شخصا استفاده 
از دوچرخه برای رفت و آمد در شهر را تبليغ می كند. از آنجا كه تهران 
هميشه الگويی برای ديگر كانشهر ها بوده است اين نگاه به شهر های 
ديگر هم سرايت كرده است. از طرف ديگر استفاده از فناوری های انتقال 
و پردازش اطاعات با تلفن های هوشمند، در سال های 90 سير صعودی 

داشت آنقدر كه حرفه های سنتی در شهرها را دگرگون كرده است.
اتفاقات ســال های آخر قرن را نيــز نمی توان از نظر دور داشــت. در 
پنجشنبه 30 دی 1395 ساختمان قديمی و بلند پاسكو بعد از چند 
ساعت آتش ســوزی در مقابل چشــم تهرانی ها و دوربين های خبری 
فروريخت. اگرچه ساختمان تقريبا تخليه شده بود ولی بين 22 تا 25 
نفر كشته يا ناپديد شدند. آوار برداری هم مدت زيادی طول كشيد. اين 
حادثه به دليل رعايت نكردن نكات ايمنی در ساختمانی كه مركز توليد 
و توزيع پوشــاك بود، رخ داد و نگرانی ها درباره ايمنی برج ها را بيشتر 
كرد. شهرداری در سال های بعد تجهيزاتی مانند نردبان های بلند برای 
آتش نشــانی تهيه كرد و قوانين و آيين نامه های ايمنی نيز تغييراتی 
كردند. ساختمان پاسكو بعدا دوباره ساخته شد. در روز حادثه آتش 

نشــان های جوان تا آخرين لحظات در داخل ساختمان بودند و سعی 
می كردند گرفتاران را نجات دهند به همين دليل بيشــتر كشته ها از 
اين گروه بودند. ازخود گذشــتگی آنها، ارزش و احترام اين حرفه را در 

ميان مردم زياد كرد.
در فروردين سال 98 نيز حادثه ديگری در راه بود. بارندگی كه از اسفند 
سال پيش آغاز شــده بود در ايام نوروز ادامه داشت و باعث وقوع سيل 
در تعداد زيادی از استان ها مانند گلستان، لرستان و خوزستان شد. در 
شهر های بزرگ مانند شيراز هم سيل خســارت های زياد به بار آورد و 
تعدادی كشته داشت.  در اواخر همين سال بيماری »كرونا« به ايران 
آمد و از ابتدای اسفند به صورت رســمی مقابله با آن آغاز شد. تهران و 
شهر های ديگر كشور، در مقاطعی به صورت قرنطينه درآمدند. قوانين 
مربوط به قرنطينه نوســان زيادی داشــتند و چند بار شدت گرفتند. 
مراكز آموزشی، ورزشــی و مغازه ها بسته شــدند و بعضی از كسب و 
كار ها به صورت مجازی در آمد اما همه شــهر به صورت كامل تعطيل 

يا متروكه نشد.
در سال 1399 مشكل اصلی شــهرداری تهران تامين پول برای اداره 
و نگهداشت شــهر اســت. در طول يك دهه قبل و برای تامين هزينه 
ساخت و ســاز های بزرگ، بدهی های سنگينی انباشــته شده است. 
معضات اقتصادی كشــور مانند تحريم ها و بيماری كرونا هم به اين 
مشكل افزوده است. درآمد شهرداری در چند دهه اخير به جای اينكه از 
عوارض ثابت شهری يا ماليات های عمومی تامين شود، از منابعی مانند 
صدور پروانه های ساخت و ساز و تغيير كاربری به دست آمده است كه 
برای مدت طوالنی قابل اتكا نيست. شهرنشين ها 2 مشكل اصلی شهر 
را ترافيك و آلودگی هوا می دانند و خود درگير مشكاتی مانند هزينه 
مسكن هستند. در نيم قرن گذشــته هيچ كدام از طرح های ناگهانی، 
برای رفع اين مشكات موفق نبودند و هزينه های زيادی را هدر دادند اما 
در مواردی توانستند شدت معضات را كاهش دهند و از تبديل شدن 
تهران به  ابرشهری آلوده و خارج از كنترل جلوگيری كنند. تهران پس 

از يك قرن توسعه، پا به دورانی جديد می گذارد.

تهران در يك قرن به شهري 
ايده   آل تبديل نشد اما به شهري 
خارج از كنترل هم سقوط نكرد

به محاق رفتن مطبوعات 

محمدناصر احدی���������������������������������������������������������������������
احتمــاال در آينده، نيمــه دوم دهه 90 را با تنگناهــاي اقتصادي، 
بحران هاي معيشتي و بيشتر شــدن شكاف طبقاتي به ياد خواهند 
آورد. با اينكه پيش از اين مقطع هم نمادها و نمودهاي بي   عدالتي و 
فساد در جامعه به وضوح ديده مي   شد، اما رشد شبكه   هاي مجازيـ  
كه در غياب مطبوعات اثرگذار بر پهنه اطاع   رساني سيطره يافته   اند 
و نظارت رسمي با دردسر بيشتري توان كنترل آنها را داردـ  باعث 
شد صحنه هايي كمتر ديده   شده از نابرابري در برابر ديدگان جامعه 
قرار گيرد. با اين حال، هنوز روزنامه نگاري حرفه   اي، چنانچه فرصتش 
را مي   يافت، تبحر و مسئوليت   پذيري خود را به رخ مي   كشيد. براي 
مثال، در سال 1395روزنامه »شــهروند« با انتشار گزارشي درباره 
گورخواب ها فضاي رســانه   اي رسمي و غيررســمي كشور را كاما 
تحت تأثير قرار داد. اما اعتراضات دي 1396 بار ديگر ثابت كرد كه 
دست مطبوعات در به تصوير كشــيدن آزادانه وقايع جامعه بسته 
است. در ماجراي گراني بنزين و اعتراضاتي كه به دنبال آن در آبان 
1398رخ داد، مطبوعات امكان نداشتند به درستي به وظيفه خود 

عمل كنند و به گزارش دقيق و بي   پــرده اين واقعه بپردازند. در دي 
همين سال، در ماجراي ساقط شدن هواپيماي اوكرايني با شليك 
اشتباهي نيروهاي خودي بر فراز آسمان تهران، مطبوعات از آنچه 
مقامات رسمي در صداوســيما و بيانيه   ها و مصاحبه   هايشان اعام 
مي   كردند، چيز بيشــتري براي گفتن نداشتند. تقريبا عين همين 
وضعيت، در سال 1399در مورد كرونا و مســائل ريز و درشتي كه 
به دنبال آن پديد آمد رخ داد. ســال پاياني قرن چهاردهم هجري 
شمسي در حالي به پايان مي   رسد كه انتشار رسانه مستقل كاغذي 
را بايد آرماني فراموش شده دانســت. در اين وضعيت طبيعي است 
رنگين   نامه   هاي گوناگوني كه در قالب فصلنامه، ماهنامه، هفته   نامه، 
روزنامه و هر قالب ديگري به كار خبررساني اشتغال دارند، بيش از 
اينكه دغدغه كار حرفه   اي و بيان حقايق و جلب اعتماد مردم را داشته 
باشد، به دريافت بودجه   اي چشــم دارند كه مي   تواند حيات آنها را 
تضمين كند. چشم   انداز مطبوعات ايران در آغاز سده جديد مه   گرفته 
و غمبار است، اما چه   بسا هنوز هم، مثل همه نشريات ماندگار تاريخ 
ايران، همت و خاقيت فردي بتواند راهگشاي اين مسير صعب باشد.



4صفحــه

بدون تاریخ، بدون امضا
سينماي ايران در دهه90 تغيير نسل داد، دومين اسكارش را گرفت و با 

كمدي هايش گيشه را فتح كرد

پایان رونق تئاتر
دوران پاندمي براي نمايش ايران ناخوشايند بود

كرونا، فساد و ترامپ
نظم در بي   نظمي و افزايش توان محاسباتي ذهن آدمي

ورق آخر
يك قرن با كتاب

سال هاي پژوهش، شایعه و بدنامي
از شايعه سازي تا ركوردشكني

قصه صدا و حرف سكوت
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سعید مروتی  �����������������������������������������
 ســينماي ايران دهه90 را با التهاب و حاشيه 
و جنجال آغاز كــرد. درگيري هاي جناح هاي 
سياسي، دامنگير ســينماي ايران هم شد تا 
سينماگران ۲سال پاياني دولت احمدي نژاد 
را با انبوهي حاشيه و جنجال پشت سر بگذارند. 
خانه سينما توســط وزارت ارشاد منحل شد. 
احمدي نژاد خيلي دوست داشت قبل از پايان 
ماموريت دولتش، خانه ســينما را بازگشايي 
كند كه اين اتفاق با مقاومت جواد شمقدري، 
رئيس سازمان سينمايي رخ نداد. تا پايان دولت 
احمدي نژاد، مســعود ده نمكــي موفق ترين 
كارگــردان ســينماي ايران در گيشــه بود. 
»اخراجي ها 3« پرتماشاگر ترين فيلم سال90و 
»رسوايي« پرتماشاگر ترين فيلم سال9۲ شدند. 
البته مقايسه تعداد مخاطبان نشان مي داد كه 
ســكه اقبال ده نمكي در حال كم رنگ شدن 
است)۲ميليون و ۲00هزار تماشاگر اخراجي ها 
3در برابــر نزديك به يــك ميليون مخاطب 
»رسوايي«(. بحران تعطيلي خانه سينما روي 
ديگر ســكه اش را در تحريم فيلم هاي ايراني 
توسط حوزه هنري نشان داد. با تغيير دولت، 
حسن روحاني به آســان ترين وعده اش عمل 
كرد و خانه سينما در ۲1شهريور9۲ بازگشايي 
شــد. با روي كار آمدن دولــت روحاني به نظر 
مي رسيد سينماي ايران سرانجام رنگ آرامش 
را به خود خواهد ديد. عده اي انتظار بازگشت به 
سينماي عصر اصالحات را داشتند ولي خيلي 
زود مشخص شد كه از دولت اعتدال نبايد خيلي 
انتظار داشت و مديريت محافظه كار فرهنگي، 
براي سري كه درد نمي كند، دستمال نمي بندد. 

ضمن اينكه در اين سال ها جناح مقابل آن قدر 
قدرت گرفته بود كه مي توانست پروانه نمايش 
وزارت ارشــاد را هم به چالش بگيرد. دهه90، 
دهه حكمراني سرمايه هاي كالن بر سينما بود؛ 
دهه پرديس هاي مدرن، اسپانسرها و نهادهاي 
تازه نفسي كه با خود مناســبات تازه اي را به 
همراه آوردند. دهه عبور از نگاتيو و ورود به عصر 
ديجيتال. دهه اي كه پرتماشاگر ترين فيلم هاي 
سال يا فيلم كودك بودند )»كاله قرمزي و بچه 
ننه« و »شهر موش هاي ۲«( يا كمدي )»من 
سالوادور هســتم«، »نهنگ عنبر۲«، »هزار 
پا« و »مطرب«(. تنها اســتثنا فيلم »محمد 
رسول اهلل« مجيدي بود كه كل اكران سال94 
را تحت الشعاع خود قرار داد و با بيشترين سالن 
و اكران طوالني مدت، پرفروش ترين فيلم سال 
شــد. در ميانه هاي دهه90، فرهادي دومين 
اســكارش را هم براي »فروشــنده« گرفت؛ 
اسكاري كه بيشتر از بغض ترامپ بود تا حب 
فيلم فرهادي. در اين دهه، فيلمســازان دهه 
شصتي به پايان خط رسيدند و ميدان را يكسره 
به جوان ها سپردند. سينماي ايران تغيير نسل 

داد و رضا درميشيان، محمد حسين مهدويان 
و سعيد روستايي از راه رســيدند و در كانون 
توجه عمومي قرار گرفتند. بازخواني دهه60، 
تم محبوب ســينماي ايران در دهه90 بود؛ از 
كمدي هايي چون سري نهنگ عنبر و هزار پا 
گرفته تا محصوالت ايدئولوژيكي مثل ماجراي 
نيمروز يك و دو. دهه90 سرمايه هاي مشكوك 
بر سينماي ايران تسلطي غريب يافت و بخش 
خصوصي را در ســيطره خود گرفت؛ دهه اي 
كه با افول نهادهاي سنتي چون حوزه هنري، 
سازمان اوج از راه رسيد و توليدات استراتژيك 
ســينماي ايران را عرضه كرد. در انتهاي اين 
دهه، كرونا ســينماي ايــران را هم مثل همه 
شئون زندگي تحت تأثير قرار داد. سينماها در 
بيشتر ماه هاي سال پاياني دهه90 يا تعطيل 
بودند و يا با تعطيلي فرق چنداني نداشــتند. 
اكران آنالين گزينه از سر ناچاري بود و همراهي 
با جرياني كه از سال ها قبل در سراسر دنيا به 
راه افتاده بود ولي سينماي ايران قبل از كرونا 
دليلي براي همراهي با آن نمي يافت. پايان قرن 
براي سينماي ايران، پايان يك دوران از نمايش 
عمومي هم بود. در يك فضــاي آخر الزماني 
ســينماي ايران با بيم و اميد به استقبال قرن 
تازه مي رود؛ با چشم اندازي كه در هيچ زماني 
به انــدازه امروز، مه آلود و مبهم نبوده اســت. 
ســينمايي كه در دهه90 اغلب بدون تاريخ و 
بدون امضا دنبال جذب سرمايه توليد رفت و 
سنت فروختن در گيشه را به مرور كنار گذاشت 
و به شــكل عجيبي راه بقايش را پيدا كرد در 
آستانه قرن تازه، مستأصل تر از هميشه به نظر 

مي رسد.

 مهرداد رهسپار  �������������������������������������
ساليان بعد كه صفحات تاريخ تئاتر معاصر 
ايران در دوران پاندمــي را ورق مي   زنند، به 
فهرستي از ســالن   هاي تعطيل، گروه   هاي 
فراموش   شده و پايان يك عصر و آغاز عصري 
تازه مي   رسند. روشن نيست سالن   هاي تئاتر 
چه زمان رونق    گذشته   شــان را باز خواهند 
يافت اما اين مسئله روشن است كه فعاليت 
بسياري از گروه   ها متوقف شده و هنر تئاتر 
كه تنها با تمرين و استمرار شكل مي   گيرد، 
دســتخوش تغيير و تحوالت بنيادي شده 
اســت. بي   شــك دوران پاندمي براي تئاتر 
بدون دستاورد نبوده است اما نتيجه آن براي 
تئاتر ايران بسيار ناخوشايند بود. در بسياري 

از كشورها، تئاتر آنالين به مسئله   اي جدي 
تبديل شد. خالقيت   هاي اينترنتي به زنده 
نگاه   داشتن هنر اجرا كمك كرد اما در تئاتر 
ايران پيوندي ميان فضــاي مجازي و تئاتر 
برقرار نشــد. گروه   هاي حرفه   اي نظير گروه 
تئاتر مهر به سرپرستي اميررضا كوهستاني 
كه انسجام خود را حفظ كرده بودند و فرصت 
طبع   آزمايي سايبري داشتند، ترجيح دادند 
اجرايي ابن   الوقت »در انتظار گودو« ساموئل 
بكت را به مخاطبانشان عرضه كنند. تئاتر در 
فضاي باز، با ماسك و فاصله   گذاري اجتماعي 
مي   توانســت فرصتي براي احيای هنر اجرا 
باشــد اما در نهايت بازتاب همان شرايطي 
بود كه مخاطبان و اجراگران در آن به ســر 

مي   بردند. بنابرايــن تئاتر ايران كه طي يك 
دهه با رونق و توسعه سالن   هاي خصوصي و 
افزايش چشمگير تعداد نمايش   ها همراه بود، 
ناگهان دچار توقفي شد كه تأثير آن در آينده 

آشكار خواهد شد.

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

نخستين روزهاي سال1395با انتشار مجدد خبري آغاز شد كه از سال قبل 
و از طريق فضاي مجازي منتشر شده بود؛ واگذاري موزه هنرهاي معاصر 
به بنياد رودكي. با وجود تكذيب مداوم معاون هنري وقت وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمي، علي مرادخاني، و تأكيد بر اين موضوع كه وزير فرهنگ و 
ارشاد اسالمي، علي جنتي، در اسفند   ماه سال94 با اين واگذاري مخالفت 
كرده است ا ما سرعت شايعات بيشتر بود. در اين ميان نام فردي به اسم 
افشين پرورش به گوش مي   رسيد كه خود را روزنامه   نگار تحقيقي ساكن 
نيويورك معرفي و بارها معاونت هنري را به تالش براي فروش غيرقانوني 
گنجينه موزه متهم مي   كرد. همين شايعات به برگزاري تجمع اعتراض   آميز 
در مقابل موزه هنرهاي معاصر منتهي شــد. از سوي ديگر مديركل وقت 
هنرهاي تجسمي وزارت ارشــاد، مجيد مالنوروزي، پيش   تر از برگزاري 
نمايشگاهي از گنجينه موزه هنرهاي معاصر در آلمان و ايتاليا خبر داده 
بود اما باز هم شايعه   سازي   هاي افشين پرورش بلند شد كه معاونت هنري 
و اداره كل هنرهاي تجسمي را متهم مي   كرد كه قصد دارند آثار را از موزه 
خارج كرده و بفروشند. در نهايت در جلســه   اي با حضور معاونت هنري، 
مديركل هنرهاي تجســمي، انجمن   هاي هنري و فعاالن حوزه هنرهاي 

تجسمي، ماجراي نمايشگاه با فشار افكار عمومي منتفي شد.
سال1395 با انتشــار ۲كتاب مهم همراه شد؛ كتاب »تحوالت تصويري 
هنر ايران: بررسي انتقادي« به قلم ســيامك دل   زنده كه توسط مؤسسه 
فرهنگي، پژوهشــي چاپ و نشر نظر منتشر شــد و كتاب »اقتصاد هنر 
معاصر« با ترجمه حميدرضا شش   جواني كه توسط انتشارات فرهنگستان 
هنر چاپ شد. حميدرضا شش   جواني نقش مهمي در تدريس و گسترش 
اقتصاد هنر به   عنوان يك رشته دانشگاهي داشــت. در پاييز سال1395 
نخستين دوره حراج باران با مديريت محبوبه كاظمي دوالبي آغاز به   كار 
كرد. اين حراج به   گفته برگزاركنندگان به شــكل تخصصي بر آثار خط و 

خوش   نويسي و هنرهاي ايراني و اســالمي تمركز داشت. اين 
حراج در سال   هاي بعد مورد توجه قرار گرفت و چند ركورد قيمتي باال را 
ثبت كرد. سازمان زيباسازي شهرداري تهران در سال1396طرح پيرايش 
و ســاماندهي جداره كناره خيابان انقالب را اجرا كرد. در اين طرح نماي 
ساختمان   هاي مشــرف به خيابان انقالب تميز و نوسازي شد. اين طرح 
نقش مهمي در رشد اقتصادي و فرهنگي خيابان انقالب گذاشت و بسياري 

از ساختمان   هاي قديمي را احيا كرد.
انتشــار كتاب »پرورش ذوق عامه در عصر پهلوي« به قلم علي قلي   پور 
توسط مؤسسه فرهنگي و پژوهشي چاپ و نشر نظر اتفاقي مهم در عرصه 
پژوهش به   حساب مي   آمد. نخستين دوره رخداد هنري تيرآرت در تير   ماه 
سال1397 در آواسنتر برگزار شد. اين رخداد هنري در واقع يك آرت   فير 
بود كه توسط هرمز همتيان، مدير گالري دستان، بنا و با مشاركت مريم 
مجد به   عنوان مدير و آرش رهبري به   عنوان مديرعامل تأسيس شد. اين 
رخداد در تير   ماه و هفته هنر در زمســتان برگزار شد. سومين دوره اين 

رخداد در سال1399 به   علت همه   گيري ويروس كرونا برگزار نشد.
انجمن صنفــي نگارخانه   داران به   عنوان يك نهــاد صنفي كارفرمايي در 
۲5آذر   ماه سال1397رسما تأســيس شد. اساسنامه توسط سيدمحسن 
هاشمي، نماينده هيأت مؤسس )ليلي گلســتان، مژگان والي   پور و ليال 

ثمري( نوشته شد. اين انجمن در بدو تأسيس داراي ۲9عضو بود.
با همه   گيري ويروس كرونا در آخرين   ماه سال1398 فعاليت   هاي تجسمي 
به   شدت محدود شــدند. مهم   ترين اتفاق آخرين سال قرن، رونق گرفتن 
حراج   هاي برخط بود. جنجالي   ترين خبر، فروش اثري از آيدين آغداشلو 
به قيمت 1۲.5ميليارد تومان در تاريخ ۲6دي   ماه اين سال بود؛ خبري كه 
در آخرين ماه   هاي قرن از يكي از جنجالي   ترين چهره   هاي هنر معاصر ايران 
پخش شد و هنرهاي تجسمي ايران را در آخرين روزهاي اين سال، سخت 
تحت   تأثير قرار داد. نام كنايه   آميز اين اثر، »خاطرات اميد«، با جنجال   هاي 

حاشيه   ای اش، پاياني بود بر اين قرن پرآشوب.

حسین عصاران ��������������������������������������������������������������������������������
وضعيت موســيقي نيمه دوم دهه آخر قرن را مي   توان در خطاي همايون 
شجريان و مهيار عليزاده و علي   رضا قرباني در انتساب شعر ترانه »افسوس« 
به هوشنگ ابتهاج خالصه كرد؛ آنجا كه بر مبناي پانويس يك شعر سرگردان 
در »اينترنت« آن را سروده ابتهاج دانستند و بدون آگاهي شاعر انتسابي   شان، 
آن را دســتمايه ســاخت ترانه   اي قرار دادند و آن را اجرا كردند و خواندند 
و ناشرشان هم از دفتر موسيقي و شــوراهاي مميزي آنجا برايش به اسم 
هوشنگ ابتهاج مجوز گرفت و آن را در آلبوم »افسانه چشمهايت« منتشر 
كرد و چه نشانه   هايي از تخريب و اضمحالل كه از تو در تويي اين خطاكاري 
ســر برمي   آورد؛ از كم   داني خرقه گرفتگان هنر آواز ايراني تا بي   دانشــي و 
قانون   گريزي متوليان دولتي مسئول شــده براي شعر و موسيقي و از همه 
مهم   تر اصالت   يابي جهان مجازي! ناگهان لب   خواني حميد هيراد هم با حنجره 
مجازي   اش همراهي نكرد و رسوايي به بار آورد و منوچهر صهبايي هم ميان 
اجراي اركستر سمفونيك رو به تماشاگران، رهبر پيشين اركستر سمفونيك 
را »مطرب« ناميد تا نوازندگان اركســتر، نيمه دوم برنامه را در غياب او و با 
رهبري مجازي به انتها برسانند. اما آنچه حقيقت خود را حفظ كرده، مرگ 
هنرمندان است كه چون برگ پاييز مي   ريزند. پاييز زيباست، چرا كه بهار را 
نويد مي   دهد! اما چه تلخ كه چشم   اندازي از تولد دوباره و زايش پيش چشم 
اشك   بار تشيع    كنندگان نيست. همچنان كه مرگ محمدرضا شجريان در 

آخرين روزهاي آخرين سال قرن معنايي فراتر از مرگ داشت؛ گفته بودند 
ميراث موسيقي كالسيك ايراني در حنجره او نشسته و با آوازخواني او صداي 
پيشينيانش هم شنيده مي   شود. اگر چنين است خاموشي اين حنجره همان 
نقطه پايان بر طومار موسيقي قرن خواهد بود.  اي كاش اهالي قرن بعد، ما را 

با موسيقي و ترانه اين سال   ها ارزيابي نكنند.

نام هاي بسیار 
ذكر شاعراني كه از نوشته هاي »سنگ  و 

الماس« جا مانده اند

مرتضي كاردر�����������������������������������������������������
از ابتدا معلوم بود كــه روايت كردن همه 
اتفاق   هاي شعر امروز در يكصد نوشته ممكن 
نیست و نام   هاي بسیاري از قلم مي   افتند، 
به   ويژه وقتي كه شمار نوشته   ها از 100 به 90 
تقلیل يابد و ناگهان خبر برسد كه »سنگ و 
الماس« به نقطه پايان رسیده است� حاال در 
نوشته نود   و دوم كه قرار است آخرين نوشته 
همشهري سنگ و الماس باشد، تذكر چند 
نكته و ذكر شماري از جاماندگان ضروري 

است�
شايد بهتر مي   بود كه هر شماره به يك شاعر 
اختصاص داشته باشد اما دوره طوالني حیات 
حرفه   اي و دامنه تأثیر بسیاري از شاعران 
بیشتر از آن بود كه بشــود در يك مطلب 
درباره كارنامه   شان ســخن گفت، ازجمله 
نیما و احمد شاملو و مهدي اخوان ثالث و��� 
لذا بیشتر از يك مطلب به ايشان اختصاص 
يافت� شاعران ديگري نیز بودند كه بايد در 
بیشتر از يك شــماره بررسي مي   شدند اما 
مجال نبود ازجمله احمدرضا احمدي، بیژن 

جاللي، يداهلل رويايي�
نوشــته   هاي ســنگ و الماس درباره شعر 
امروز فارسي بیشتر ناظر به نوگرايان بود و 
شاعران سنتي بســیاري كه از قلم افتادند 
مثل پژمان بختیاري و امیري فیروزكوهي 
و عماد خراســاني و نوذر پرنگ و مهم   تر از 

همه شهريار�
اما در میان نوگرايان نیز كم نیستند شاعراني 
كه از قلــم افتاده   اند، ازجملــه نوگرايان 
دهه   هاي 40 و 50 كه شمارشان بسیار است 
مثل شاعران جريان موسوم به شعر ديگر 
مثل بیژن الهي و بهــرام اردبیلي و پرويز 
اسالم   پور و هوشــنگ چالنگي و محمود 
شجاعي و هوشنگ آزادي   ور و فیروز ناجي 
و قاسم هاشمي   نژاد و��� نیز شاعران جريان 
موسوم به شعر ناب مثل بسیاري ديگر مثل 
هرمز علي   پور و آريا آرياپــور و يارمحمد 

اسدپور و����
در سال   هاي اخیر كارنامه شاعران بسیاري 
مورد بررســي قرار نگرفته است، ازجمله 
شاعران دهه 70 و دكتر رضا براهني و اصحاب 
كارگاه شعر او بخشــي انكارناپذير از شعر 
پیشروی امروز به شمار مي   روند و نیز شاعران 
جريان موســوم به ساده   نويسي و نسل نوی 
شاعراني كه پس از گســترش شبكه   هاي 

اجتماعي به جامعه ادبي معرفي شدند�
از میان شاعران نســل انقالب نیز بسیاري 
جامانده   اند ازجمله سیدحســن حسیني، 
محمدكاظم كاظمي، محمدحسین جعفريان، 

حمیدرضا شكارسري و����
۲غزلسراي بزرگ امروز سیمین بهبهاني و 
امیرهوشنگ ابتهاج )ه� الف� سايه( در شمار 

جاماندگان بزرگ قرار مي   گیرند�
هرچه بیشتر به پشت   سر نگاه    كنیم، شمار 
جاماندگان بیشتر مي   شــود؛ جاماندگاني 
كه بســیاري از آنها نام   هاي بزرگ شــعر 
امروزند مثل محمدعلي ســپانلو، عمران 
صالحي، شمس لنگرودي، فرشته ساري، 
محمدباقر كالهي اهــري، علي باباچاهي، 
حافظ موسوي، بیژن نجدي، بهزاد زرين   پور، 
نازنین نظام شهیدي، رحمت حقي   پور، هیوا 

مسیح و بسیاري ديگر�
شــايد روزي مجال دوباره   اي در روزنامه 
همشهري براي بررسي كارنامه ايشان فراهم 

شود�
ـ عنوان نوشته نام مجموعه شعري از فیروز 

ناجي است�

شعر

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

مژگان زارع، 4رمان عاشقانه نوشــت؛ رمان   هايي كه با 
وجود تم عاشقانه   شــان، پيرنگ بعضي   شان جست   وجو 
بود. اما قصه »راز كيارش«، آخرين رمان عاشــقانه زارع 
كمي با بقيه تفاوت    داشــت؛ اين كتاب به شكل پاورقي 
و روزانه در سايت نودوهشــتيا منتشر شد و هر قسمت 
آن حدود    40هزار خواننده داشــت. پيرنگ اين داستان 
هم پيرنگي معمايي و كارآگاهي بود. بعد از موفقيت اين 
داستان بود كه زارع، نام مستعار مژگان را كنار گذاشت 

و آثار بعدي   اش را با نام اصلي خودش، الله زارع نوشت. 
۲كتاب بعدي او آثاري در ژانر جنايي بودند؛ »جمجمه 

جوان« و »بي   تابوت«.
نثر زارع، نثري ســاده، روان و نزديك به گفتار است. او 
بي   آنكه خودش را گرفتار زبان داستانش كند، قصه   اش 
را سرراست تعريف مي   كند تا براي همه آدم   هاي جامعه، 
از قشر فرهيخته و روشنفكر گرفته تا آدم   هاي معمولي 
جامعه جذاب باشد. قصه   هاي او واقع   گرا هستند و مي   توان 
ردپاي مكان   هاي واقعي را در رمان   هايش ديد؛ در واقع 
آثار او به نوعي ثبت   كننده بخشــي از تاريخ معاصر شهر 

تهران هستند.
»قرارشان با زن در كافه لميز انقالب بود، چون زن ادعا 
كرده    بود محل كارش همان اطراف است. حاال خودش 
تنها آمده    بود، به قراري نه چندان رســمي كه مي   شد 
اسمش را تحقيقات نامحسوس گذاشت. ايستاد جلوي 
كافه و به دو گوني كنفي اين طرف و آن طرف ورودي نگاه 
كرد. لبه گوني   ها لوله شــده    بود، توي آنها پر از دانه   هاي 
قهوه بود و ميل مهارناپذيرش براي جويدن آن دانه   هاي 
ســفت و قهوه   اي تيره هر لحظه بيشتر شعله مي   كشيد. 
اگر مي   دانست نقشه مزخرفش براي سر به سر گذاشتن 

بهمني به همچين جايي مي   رسد، هيچ وقت با زن توي 
كافه قرار نمي   گذاشت. هنوز ده دقيقه به ساعت مالقات 
وقت بود و حــدس مي   زد زن حاال توي كافه چشــم به 
راهش باشد، با اين حال دوســت نداشت زودتر از موعد 
مقرر آنجا باشد. از پشت شيشــه   هاي بلند، داخل كافه 
را رصد كرد. دوشنبه بود اما دوشنبه هفتم فروردين نه 
هر   ماه ديگري. با وجود سرماي محسوس هوا و تعطيلي 
دانشگاه   ها، باز هم زور نوروز چربيده بود و آنجا شلوغ بود. 
مالقات زني شمال   شهرنشــين در خيابان انقالب چيز 

غريبي نبود.« 

از مژگان تا الله
الله زارع، نخستين پليسي   نويس 

زن ايران است

نثر

جمال رهنمايي  ��������������������������������������������������������������������������
سال   هاي1395تا 1399در شمار داغ   ترين ســال   هاي تاريخ معاصر 
ايران هستند. تحوالت اين سال   ها به اندازه   اي چند بعدي، خاكستري و 
غيرخطي هستند كه بررسي آنها نيازمند نگاهي كلي نگر و بيروني است 
تا در توفان حوادث اين سال   ها غرق نشويم. رسوايي   هاي بزرگ مالي در 
سطح چند هزار ميليون توماني، به قدرت رسيدن غيرمنتظره مردي در 
آمريكا كه معادالت قدرت را  در جهان و خاورميانه به هم ريخت و قرارداد 
ايران را با قدرت   هاي جهاني با چالش جدي مواجه ساخت و دست آخر 
ظهور ويروس هوشــمند و مرگبار كرونا كه زندگي روي كره زمين را 
به كلي تغيير داد و اقتصاد جهاني را مختل كرد. اين اتفاقات در سطح 
جهاني و داخلي در نگاه جزئي نگرانه و خطي هر كدام يك هرج و مرج 
و بي   نظمي و بي   قاعدگي به شمار مي   روند. ماجراي رسوايي   هاي مالي، 
اختالس   هاي چند هزار ميليارد توماني، ميليارد   ها دالر پول گم شده در 
نظام بوروكراتيك كشور، فيش   هاي حقوقي نجومي و تخلفات گسترده 
در دســتگاه   هاي نظارتي و اجرايي و بانك   ها و بيمه   ها نشــان از يك 
نابساماني بزرگ مالي در سطح كشور داشت. شروع سال97هم با اعالم 
خروج يكجانبه دونالد ترامپ، رئيس   جمهور غيرقابل پيش   بيني آمريكا 
از توافقنامه برجام همراه بود. او همزمان از بسياري ديگر از معاهدات 
بين   المللي ميان آمريكا، همسايگانش و هم پيمانان قديمي خود خارج 
شد و در تصميماتي غيرمتعارف، نقش سياسي و اقتصادي برتر آمريكا را 
در جهان كاهش داد. تحريم   هاي شديد و فساد مالي دستگاه   هاي دولتي 
و خصوصي تورم بي   سابقه   اي را رقم زد. بازارها دالر 30هزار توماني، سكه 
16 ميليوني و پرايد 1۲0ميليون توماني به   خود ديدند. افزايش سه برابري 
قيمت بنزين هم بي   حاشيه نماند و اعتراضات گسترده روزهاي پر التهاب 
و پرحادثه آبان 98را رقم زد. درگيري   ها ميان ايران و آمريكا نيز شدت 
يافت. پهپاد آمريكايي يكي از بلند پايه   ترين مقام هاي نظامي ايران را 

ترور كرد. ايران نيز پايگاه نظامي آمريكا را موشك باران كرد.
در پايان سال98 هم ويروس كرونا عالمگير شد. شهرهاي جهان ناامن 
شدند و مردم به خانه   ها پناه بردند. فرودگاه   ها و خيابان   ها خالي شدند و 
فاصله بي   سابقه   اي بين نوع بشر ايجاد شد كه در عصر ارتباطات بي   سابقه 

بود. بازارها خالي، مكان   هاي عمومي و هنري و تفريحي و علمي تعطيل 
شد و بورس   هاي جهاني رو به ســقوط رفته و قيمت نفت منفي شد. 
ناامني و ابهام در سراسر جهان دســت باالتر را داشت و اين پرده آخر، 
ســناريوي هرج و مرج را كامل كرد. نظريه آشــوب كه از سوي آنري 
پوانكاره، رياضي دان فرانسوي مطرح شده، تالش مي   كند تا توضيح دهد 
كه وقتي در معادالت مشخص رياضي، متغيرهاي غيرقابل پيش   بيني 
وجود داشته باشد، ما با بي   نهايت پاسخ روبه   رو خواهيم بود و اين حجم 
بي   نهايت پاسخ   ها طبيعي و قانونمند هستند. او با همين شيوه توانست 
معادالتي را مطرح كند كه با وجود داشــتن ورودي   هاي مشــخص و 
عمليات واضح، بي   پاســخ بمانند. يكي از اين معادالت پوانكاره پس از 
گذشت 106سال از مرگ او و با دانش يك قرن بعد در سال۲006 قابل 
حل شد. نظريه   هاي نسبيت انيشــتين، فيزيك كوانتوم و ميدان هاي 
شكل   ساز پس از مقدمه چيني نظري پوانكاره قابليت فهم و مطرح شدن 
يافتند. اين نظريه همچنين توانســت پيش   بيني هــوا را  كه داراي 
متغيرهاي ثابت اما غيرقابل پيش   بيني دقيق هستند، امكان پذير سازد. 
شاخه ديگري درنظريه آشوب وجود دارد كه معتقد هستند پير الپالس 
و حكيم عمر خيام قبل از پوانكاره به اين پديده پي برده بودند. نظريه 
آشوب، تالشي رياضي براي معرفي نظم نهفته در بي   نظمي   هاست. با 
پيدايش اين نظريات در سپهر دانش بشري، ديدگاه   ها نسبت به مسائل 
غيرقابل پيش   بيني و غيرقابل حل عوض شده است. هم   اكنون بيشترين 
كاربرد نظريه آشــوب در اقتصاد، پيش   بيني متغيرهاي پولي و مالي 
جهان و به   ويژه در بازار نفت است. نظريه آشوب مي   تواند از اين مجموعه 
غيرقابل پيش   بيني، مدلي قابل پيش   بيني ارائه كند كه در سطح مديريت 
كالن كشور   ها به   كار بيايد. نظريه نظم در بي   نظمي، حاصل رشد توان 
محاسباتي ذهن آدمي است كه بهتر از گذشته مي   تواند حجم عظيم 
داده   ها را محاسبه و هضم كند. شــايد متوجه نباشيم اما هر كدام از ما 
در اين هرج و مرج و بي   نظمي در يك نظــم بزرگ   تر منظم و در جاي 
خودمان هستيم. كافي اســت در زمان و مكاني كه در آن قرار داريم، 
كاري را كه به   عهده داريم، به بهترين شكلي كه برايمان ممكن است 

به سرانجام برسانيم.

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

مرحوم محمد زهرايي، يكي از نام آوران صنعت نشر و مؤسس انتشارات 
»كارنامه«، كار خود را از كتابفروشــي كوچكي در مشــهد آغاز كرد. 
همكاري با همايون صنعتي   زاده در مؤسســه انتشارات »فرانكلين«، 
تالش براي شكل دهي و ارتقاي انتشــارات »نيل«، مديريت فروشگاه 
شــهركتاب شــعبه نياوران، بنيان نهادن مركز پخش »گل   پخش« از 
مهم   ترين مراكز پخش كتاب و موســيقي در ايران، تاسيس انتشارات 
»كارنامه« و چاپ آثار ارزشمند و ماندگار، تنها بخش كوچكي از خدمات 
او در عرصه نشر و كتاب است. زهرايي از معدود ناشراني بود كه پيش 
از چاپ هر كتاب، شخصا آن را تمام و كمال مي   خواند و براي ويرايش و 
پاكيزگي كتاب اهميت بسياري قائل بود. راه اين چهره ماندگار صنعت 

نشر پس از او توسط فرزندان و همسرش ادامه يافته است.
انتشارات »نيلوفر« به مديريت محمدكريمي زنجاني يكي ديگر از ناشران 
برجسته و باسابقه   اي است كه عمدتا به چاپ آثار ادبي شهرت دارد. اين 
انتشارات برخي از مهم   ترين رمان   هاي جهان را با همكاري مترجماني 

طرازاول به فارسي برگردانده است. عالوه بر اين، كتاب   هاي اين نشر در 
زمينه نقد و تئوري ادبي نيز از شهرت بسياري برخوردار است. انتشارات 
»آگاه« نيز كه در دهه40 توسط محسن بخشي پايه   گذاري شد و سپس 
با همكاري و شراكت حسين حسينخاني به   كار خود ادامه داد، از ديگر 
ناشراني است كه در زمينه چاپ كتاب   هاي ادبي و علوم انساني همواره 
ابتكار عمل داشته است. برخي از كتاب   هاي علوم انساني اين نشر براي 

سال   هاي متمادي تنها منبع قابل اعتنا و مفيد به فارسي بوده است.
در نهايت تنها با ذكر نام چند انتشارات فعال و پرمخاطب به مرور تاريخچه 
صنعت نشر در قرن حاضر خاتمه مي   دهيم: انتشارات »سمت«؛ ناشر دولتي 
و تخصصي كتاب   هاي دانشگاهي، انتشارات »سوره مهر«؛ از ناشران فعال 
در زمينه ادبيات انقالب اســالمي و دفاع   مقدس، نشر »قطره«؛ ناشري با 
سابقه بيش از 3دهه و فعال در حوزه ادبيات داستاني، نمايشنامه و داستان 
كوتاه. طبيعي است كه داستان نشر در قرن چهاردهم هجري شمسي و فراز 
و فرودهاي آن بسيار وسيع   تر از آن چيزي است كه در اين ستون آمد. هنوز 
نام   هاي بسياري مانده كه بايد به نحو شايسته و بايسته   اي به آنها پرداخت 

و يادشان را گرامي داشت.

آگهی
به انتخاب

عبدالرضا نعمت اللهی
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