
چرا    شهر
سياستگذار   زن 

مي خواهد
داستان زنان و شهر در میزگرد همشهری

 با حضور 5عضو شورای پنجم شهر تهران؛ زهرا صدراعظم نوري ، 
زهرا نژادبهرام، شهربانو اماني، ناهید خداكرمي  و بهاره آروين

با يادداشتي از الهام فخاري، رئیس كمیته اجتماعي شورای شهر تهران

خطر از ياد رفتن كرونا  در روزمادر

پیگیري بدون حاشیه مطالبات زنان

كرونا هنوز هست و كشته مي گیرد، جیب هايمان هم كه خالي اســت؛ در اين شرايط مي شود براي مادرانمان هديه اي بگیريم، مي توانیم 
جشني برپا كنیم يا مثل همه سال هاي گذشته پاي سفره اي بنشینیم كه همیشه با آب وتاب از طعم  غذاهايش براي بقیه تعريف كرده ايم؟ 
يا حتي دست خالي هم كه شده به خودمان اين اجازه را مي دهیم در خانه مادري را باز كنیم و بوسه اي به گونه هايش بزنیم؟ اگر احساس 
را بگذاريم كنار، منطقمان بايد قاطعانه بگويد نه نمي شود، اما خیلي هايمان با ژستي حق به جانب مي گويیم: »مگر مي شود روز مادر كنار 

مادر نبود؟«.  صفحه هاي 9،8،2 و 13تا 16 را بخوانيد.
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 21هزار معلم خريد خدمتي
 700 تا 1/300ميليون حقوق مي گيرند

نگاهيادداشت ديدگاه
سيد ستار هاشمی  ؛  معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطاتزهرا بهروزآذر   ؛ مديركل امور بانوان شهرداري عليرضا سلطاني  ؛  روزنامه نگار و كارشناس اقتصاد سیاسي

در جهــان كنونــي 
فنــاوری  اهمیــت 
اطالعات و ارتباطات، 
به  ويژه اســتفاده از 
دســتاورد های آن، 
در فضــای مجــازی 
تا بدانجاســت كه از فنــاوری به  منزلــه راهكار 
 توســعه آينــده اقتصادجهانــی ياد می شــود.

 در میزان و نحوه تأثیرگذاری ســرعت اينترنت 
و فناوری های نوين در اقتصــاد )ملی و جهانی( 
باوجود اختالف ســلیقه ها، اين اتفــاق نظر در 
بین همه انديشــمندان و فعاالن عرصه اقتصاد 
و فناوري در كشورهاي توســعه يافته و در حال 
توســعه وجود دارد كه افزايــش توانمندي هاي 

فناورانه و رونق بــازار عام 
كســب و كار، مســتلزم 

 دسترســي عموم مردم بــه فنــاوري پهن باند 
می باشد. 

اختالفــات دولــت 
دوازدهــم و مجلس 
يازدهــم ديــروز با 
رد شدن كلیات اليحه 
بودجــه1400 وارد 
مرحله جديدي شد. 
ديروز نمايندگان مجلس به كلیات اليحه بودجه 
در مجلس رأي ندادند؛ اليحه اي كه در كمیسیون 
تلفیق مجلس دچار تغییرات اساســي شده بود 
و پیش  بیني مي شــد با اين تغییرات نظر مجلس 
براي تصويب آن جلب شــود، اما اين اتفاق روي 
نداد و معضل تنظیم ســند اقتصادي كشــور در 
نخستین ســال قرن آينده را دچار پیچیدگي و 
ابهام بیشتر كرد. پیچیدگي از اين لحاظ كه به نظر 

مي رســد عالوه بر دولت و 
مجلس، درون مجلس نیز 

بر سر كلیات و ماهیت بودجه اختالف نظر شديدي 
وجود دارد. 

شــهر پايدار نه براي 
انسان ها كه با انسان ها 
ســاخته مي شــود. 
انسان ها در اين نگاه 
ابزار و سوژه نیستند 
بلكــه متــن و محور 
هستند. با مشاركت واقعي و غیرشعاري شهروندان 
در تصمیم گیري هــا، تمامي مراحل مشــاركت 
به معناي علمي و عملي محقق مي شود. در فرايند 
تعمیق و گســترش مشاركت، شــهرداري بايد 
به عنوان نهادي »تسهیلگر« و »زمینه ساز « و نه 
»تصدي گر « عهده دار اجراي اين مأموريت باشد. 
مردم به فضا و محیط زندگي خود شناخت دارند 
و مسائل و مشــكالت آن را به خوبي مي شناسند 

وعمومــاً راه هــاي برطرف 
كــردن مشــكالت را هم 

مي دانند و چنانچه در عمل به مشــاركت گرفته 
شوند با تمام وجود از آن استقبال مي كنند.

 شهر بايد 
براي حضور همه زنان امن شود

 رشد اقتصادی و اجتماعی
در گرو توسعه پهن باند

صفحه10

 توقف بودجه1400 
در سه گانه اختالفات

ادامه در 
صفحه3

ادامه در 
صفحه4

ادامه در 
صفحه19

والدت باسعادت حضرت فاطمه زهرا)س( را تبريك مي گويیم
كاله زنجيره اي 

 فروشگاه ها 
بر سر شهروندان

 بودجه در تعليق
اقتصاد در كما

 واكسن ايراني 
از اواخر فروردين 

تزريق مي شود

همشهري پس لرزه هاي رأي مخالف 
مجلس به سند دخل و خرج 1400 

را بررسي مي كند

گرانفروشــي، كم فروشــي، عرضه 
چندنرخــي و ارائــه تخفیف هاي 
 غیرواقعــي و فاكتورهــاي صوري 
به رويه اي مرسوم در فروشگاه هاي 

زنجیره اي تبديل شده است

تخلفــات  گســترده  انعــكاس 
فروشگاه هاي زنجیره اي در تضییع 
حقوق مشــتريان در رســانه هاي 
اجتماعي موجب افزايش بازرســي 
و نظارت بر نحــوه و قیمت فروش 
كاال در اين مراكز عرضه شده است. 

صفحه5 را بخوانيد.

دولــت از اليحــه بودجــه اش دفاع 
مي كند اما اكثريــت نمايندگان نه به 
اليحه دولت رأي دادنــد و نه مصوبه 
كمیســیون تلفیق بودجه مجلس را 
پسنديدند تا سرنوشت آخرين بودجه 
دولت روحاني به اما و اگرها و مذاكرات 
احتمالي بین دولت و مجلس كشیده 

شود. صفحه4 را بخوانيد.

رئیس ستاد اجرايي فرمان امام)ره( گفت: 
براساس گزارش ناظران وزارت بهداشت، 
فاز اول كارآزمايــي بالیني »كووايران 
بركت« با موفقیت كامل پیش رفته و 
حال تمام افرادي كه دوز اول و دوز دوم 
واكسن را دريافت كرده اند، خوب است 
و هیچ گونه عوارض خاصي نداشته اند. 

صفحه10را بخوانيد.
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عليرضا احمدي
خبرنگار

   خدمه كشتي كره اي مجوز خروج گرفتند
سخنگوي وزارت امور خارجه در اظهاراتي از اقدام انسان دوستانه جمهوري اسالمي ايران درخصوص 
خدمه كشتي كره جنوبي خبر داد. ســعيد خطيب زاده گفت: خدمه كشتي كره اي كه به اتهام ايجاد 
آلودگي زيست محيطي در خليج فارس توقيف شده اســت، در يك حركت انسان دوستانه توسط 
جمهوري اسالمي ايران اجازه خروج از كشور را دريافت كردند. به گزارش ايرنا، سخنگوي وزارت امور 
خارجه همچنين از گفت وگوي تلفني عراقچي معاون سياسي وزير امور خارجه با چوي، قائم مقام وزارت 
خارجه كره خبر داد كه طي آن موضوع آزادسازي هر چه سريع تر منابع ارزي ايران در اين كشور مورد 

تأكيد قرار گرفت و طرفين درخصوص سازوكارهاي مؤثر جهت استفاده از اين منابع رايزني كردند.

   فواد حسين در تهران
پايگاه خبري العهد نيوز نوشت: برخي منابع آگاه در وزارت خارجه 
عراق اعالم كردند كه فواد حسين، وزير خارجه اين كشور امروز به 
تهران سفر خواهد كرد. به گزارش ايسنا، اين پايگاه خبري اطالعات 
بيشتري در اين باره منتشر نكرده است. تيرماه امسال هم مصطفي 
الكاظمي، نخست وزير عراق سفري به ايران داشت. دي ماه امسال 
هم در آستانه سالگرد شهيد سردار سليماني مشاور الكاظمي با 

سفر به تهران با برخي مقامات كشورمان رايزني كرده بود.

   نصب سانتريفيو  ژهاي جديد در فردو
»كاظم غريب آبادي« روز سه شــنبه با انتشار پيامي در توييتر 
نوشت: ضمن ســپاس از دانشمندان ســختكوش هسته اي 
كشورمان، 2زنجيره ۳۴۸تايي از سانتريفيوژهاي آي.آر.2.ام با 
ظرفيت تقريبي ۴برابر نسبت به نوع آي.آر.1 با موفقيت در نطنز 
نصب شده و در حال كار با يو.اف.6 هستند. وي با بيان اينكه »نصب 
2زنجيره سانتريفيوژهاي آي.آر.6 هم در فردو آغاز شده است« 
افزود: نصب تعداد بيشتري از سانتريفيوژهاي جديد، در راه است.

با گذشــت حــدود 7ماه از 
تشــكيل دوره يازدهــم گزارش

مجلــس،  جامعــه زنــان 
همچنان در انتظار برآورده شدن مطالبات 
بر زمين مانده خود در حوزه هاي مختلف از 
سياست گرفته تا اقتصاد، فرهنگ و اجتماع 
است و براي نيل به اين مقصود چشم به راه 
تصميم ها و اقدامــات نمايندگان مجلس 
يازدهم و به ويژه فراكســيون زنان است؛ 
فراكسيوني متشــكل از 16زن با گرايش 
سياســي يكدســت اصولگرا كــه به نظر 
مي رسد اهداف و رويكردهايي متفاوت از 
آنچه در مجلس قبل پيگيري مي شــد را 
دنبال مي كند و در اين مســير حتي نام 
فراكســيون زنان را به »فراكسيون زنان« 

تغيير داد.
فراكسيون زنان در مجلس دهم كه ركورد 
حضور بانوان را با حضور 17زن در دســت 
داشت، برخي مطالبات اين حوزه كه بعضا 
پيگيري آنها با حاشيه هاي بسياري همراه 
بود را در دســتوركار قــرار داد؛ مطالباتي 
همچون كودك همسري، حضور زنان در 
ورزشــگاه ها و اعطاي تابعيت به فرزندان 
زنان ايراني و مــردان خارجي كه برخي از 
آنها به سرانجام مشخصي نرسيد و انتظارها 
متوجه زنان مجلس يازدهم شــد تا بلكه 
گام هــاي مؤثري در راه رفــع چالش هاي 
بنيادين جامعه زنــان بردارند. اكنون زنان 
ايراني منتظرند تا مجلس يازدهم وضعيت 
اليحه منع خشونت عليه زنان را كه اكنون با 
نام »اليحه صيانت، كرامت و تأمين امنيت 
زنان« در ميان 3 قوه در تردد است تعيين 
تكليف كند و با اعمال »تبعيض مثبت« كه 
به معني اعطاي امتيازاتي در راستاي رفع 
تبعيض هاي منفي گذشته مي تواند باشد، 
راه ناهموار حضور مؤثرتر زنان در اجتماع 

را هموار كند.

طرح هايي براي زنان
زهــره الهيــان، 
نماينده تهران در 
يازدهــم  دوره 
مجلس  با اشاره به 
و  فعاليت هــا 
اقدامات انجام شــده در فراكسيون زنان با 
هدف رفع مشكالت مبتالبه جامعه زنان به 
همشــهري مي گويد: مدت زيادي از عمر 
مجلس يازدهم نمي گذرد، بــا وجود اين 
طرح هاي مختلفي براي رفع تبعيض هاي 
موجود در سطح جامعه نسبت به زنان در 
دستوركار قرار گرفته است كه البته بادرنظر 
گرفتن مراحل طوالني و زمانبر از طرح تا 

تصويب، در آينده به نتيجه مي رسد.
نماينده تهران با بيــان اينكه تالش داريم 
مطالبات زنان را به دور از جنجال سازي  هاي 
خبري و سياســي پيگيري كنيــم، ادامه 
مي دهد:ســايه برچســب هاي سياسي و 
جنسيتي بر روند امور زنان دستاوردي جز 
تعويق در حصول مطالبات زنان نداشــته 
اســت به همين دليل ســعي ما پيگيري 
مطالبات زنان به دور از جنجال سازي  هاي 

گذشته است.
الهيان طــرح »صيانت، كرامــت و تأمين 
امنيت زنان« را يكي از مهم ترين طرح هاي 
در دست اقدام فراكسيون زنان مي داند و در 
گفت وگو با همشهري مي گويد: در نخستين 
روزهاي آغاز به كار مجلس يازدهم اين طرح 
با هدف تأمين امنيــت بانوان در خانواده و 
اجتماع در دست بررسي كارشناسي قرار 
گرفت و اعالم وصول شد و به زودي مراحل 

تصويب را هم طي مي كند.
وي ادامه مي دهد: طرح »جمعيت و تعالي 
خانــواده« هم در مراحــل نهايي تصويب 
است كه موارد متعددي را براي حمايت از 
بانوان در زمينه فرزندآوري شامل مي شود 
كه مي تواند در رفع مشــكالت بانوان در 
اين حوزه راهگشا باشــد. بانوان جامعه ما 
از فعال ترين قشــرهاي جامعــه در حوزه 
فرهنگ، اشتغال، علم آموزي و... هستند و 
بايد با اعمال حمايت هاي الزم راه را براي 
تعالي بيش از پيش آنان گشود تا در عرصه 
خانواده و تربيت فرزند هم موفق باشند و 
لطمه اي به موضوع مهم »تربيت نســل« 

وارد نشود.
الهيــان عنوان مي كند: طــرح جمعيت و 
تعالي خانــواده به صورت مبســوط و در 
72ماده كوشش كرده چالش هاي موجود 
در حوزه امنيت شــغلي مادران را برطرف 
كند تا به واسطه بارداري و فرزندآوري از كار 
اخراج نشوند. براساس اين طرح مادراني كه 
پزشك هستند، تا 3سال بعد از فرزندآوري 
حضور در شيفت شب براي آنان اختياري 
اســت. همچنين مادران شاغلي كه فرزند 
بيمــار دارند، مي تواننــد از مرخصي هاي 
ويژه استفاده كنند. همچنين اشاره شده 
كه زنان خانه دار داراي 3فرزند بيمه شوند 
و 100درصد حق بيمه آنان نيز ازســوي 

صندوق بيمه روستاييان پرداخت شود.
وي مي افزايد: دراين طرح با هدف تكريم 
مادر و كودك مراكزي براي اســتراحت و 
شيردهي مادران در اماكن عمومي مانند 
ايســتگاه هاي مترو، پارك هــا و... درنظر 
گرفته شــده كه با همكاري شهرداري ها 
بــه بهره بــرداري مي رســد. همچنين 
دستگاه هاي مختلف دولتي بايد شرايطي 
مهيا كنند كه مادران شــاغلي كه فرزند 
خردســال دارند، از امكانــات مهدكودك 

بهره مند شــوند و دراين زمينه مشــكلي 
نداشته باشند.

نماينده تهران در مجلس مي گويد: »كارت 
مادرانه« امكان ديگري است كه براي زنان 
داراي 3فرزند درنظر گرفته شده تا بتوانند از 
خدمات مراكز فرهنگي و تفريحي استفاده 
كنند. بهبود وضعيت ســالمت مادران و 
تأمين سبد تغذيه رايگان براي مادراني كه 
كودك زير5سال دارند، از ديگر تسهيالتي 
است كه در طرح جمعيت و تعالي خانواده 

تدارك ديده شده است.

جاي خالي زنان در پست هاي مديريتي
در كنار فعاليت هــا و اقداماتي كه تاكنون 
بــراي تأمين امنيت رواني و شــغلي زنان 
در جامعه درنظر گرفته شــده، اما به نظر 
مي رسد هنوز راه درازي تا رفع تبعيض هاي 
موجود براي اين قشــر از جامعه در زمينه 
تصدي پســت هاي مديريتــي در پيش 
است، چراكه با وجود گام هاي مؤثري كه 
در دولت هاي يازدهــم و دوازدهم دراين 
زمينه برداشته شد، همچنان جاي زنان در 
پست هاي كليدي به ويژه در دستگاه هاي 
دولتي خالي اســت و آنگونه كه از شرايط 
برمي آيد، فراكسيون زنان مجلس يازدهم 
نيز تصميم جدي براي ورود به اين حوزه 

ندارد.
الهيان، نماينده تهــران در مجلس در اين 
زمينه مي گويد: زنان بعــد از وقوع انقالب 
اســالمي به توانمندي هاي بســياري در 
حوزه هاي متكثر جامعه دست يافتند، اما 
هنوز به جايگاهي كه شايسته آن هستند، 
نرسيده اند. مديران در دستگاه هاي مختلف 
دولتي بايد برحســب شايسته ســاالري 
در جايگاه هاي مناســب از تجربه، علم و 

شايستگي هاي بانوان استفاده كنند.
وي مي افزايد: فعال طرحي كه براســاس 
آن ســهميه اي براي تصدي پســت هاي 
مديريتي ازسوي زنان درنظر گرفته شود، 
در دستوركار فراكسيون زنان مجلس نيست 
و طرحي هم كه در دولت براي به كارگيري 
30درصد پست ها ازسوي زنان ابالغ شده 

بود، موفق نبود و درنهايت لغو شد.

در رفع دغدغه زنان عزم جدي اما بدون 
هياهو داريم 

در اين ميان يكي 
از طرح هايي كه 
در حوزه بانوان در 
حدود يك دهه 
ي  بحث هــا
مفصلي به دنبال داشته، اليحه منع خشونت 
عليه زنان اســت كه اكنون بــا نام اليحه 
»صيانت، كرامت و تأميــن امنيت زنان« 
شناخته مي شود و فرايند بررسي آن شكل 
فرسايشــي به خود گرفته و با وجود اينكه 
به تازگي از دولت به مجلس رســيده، اما 
چشم انداز روشني براي تصويب آن متصور 
نيست، چراكه فراكسيون زنان مجلس رأسا 
دست به كار شده و طرحي را با همين نام در 
دستوركار قرار داده تا با رويكردهاي مدنظر 
خود، گرهي از مشكالت جامعه زنان بردارد.

نماينده مشهد و كالت در مجلس با انتقاد 
از تأخيــر دولت در ارائــه اليحه صيانت، 
كرامت و تأمين امنيت زنــان مي گويد: 
باوجود پيگيري هاي مكــرري كه انجام 
شــده، اليحه صيانت، كرامــت و تأمين 
امنيت زنــان كه دولــت آمــاده كرده، 
هنــوز روي ميــز كارشناســي مجلس 
نرسيده است. با توجه به همين موضوع و 

براي جبران خألهاي موجود دراين حوزه 
و ضرورت هايي كه پيرامون رفع مشكالت 
اين حوزه وجود دارد، فراكســيون زنان 
مجلس رأســا طرحي ارائه كرده است كه 
اعالم وصول هم شد و در اختيار معاونت 
قوانيــن مجلس قــرار گرفــت و پس از 
بررسي در كميسيون اجتماعي به صحن 
برمي گردد تا مراحل تصويب و تأييد نهايي 

را طي كند.
فاطمه رحماني مي افزايــد: رويكرد كلي 
اين طرح رفع مســائل و مشكالت اساسي 
حوزه بانوان اســت تا اين قشر از جامعه به 
حقوق اساسي خود دســت يابد. در برخي 
حوزه هــا نياز بــه قانونگذاري احســاس 
مي شــود و اينكه با تدوين قوانين مؤثر و 
راهگشا بتوان مشكالت موجود را برطرف 
كرد، امــا در بعضي ديگــر از حوزه ها بايد 
فرهنگســازي هاي موردنياز انجام شــود 
كه ايــن تكليــف نهادها و دســتگاه هاي 
مربوط است و با همكاري مجلس و انجام 
حمايت هاي قانوني به ســرانجام مؤثري 

مي رسد.
او تأكيد مي كند: حوزه زنان و روند پيگيري 
خواسته هاي زنان و ايفاي حقوق زنان در 
جامعه نيازمند عزمي جدي و دغدغه مند و 
بدون هياهو است و ما سعي داريم در چنين 
فضايي به مطالبات و خواسته هاي معطل 

مانده زنان جامه عمل بپوشانيم.
برآيند فعاليت ها و اقدامات مجلس به ويژه 
در فراكســيون زنان نشان مي دهد 16زن 
مجلس نشين در دوره يازدهم به دنبال رفع 
دغدغه هاي موجود دراين حوزه هستند؛ 
اكنون بايد منتظر ماند و ديد بانوان مجلس 
يازدهم چگونه و كدام بخش از مشــكالت 

فراوان حوزه زنان را برطرف مي كنند.

بررسي عملكرد فراكسيون زنان در گفت وگو با زهره الهيان و فاطمه رحماني

يادمان

   عكس: همشهري  / احمدسيدپور

 حق زنان
در جامعه نابرابر

 مرحوم اعظم طالقاني، دبير كل ســابق 
جامعه زنان انقالب اســالمي و فرزند 
آيت اهلل طالقاني و فعال حقوق زنان در 
اسفندماه ســال 96، يادداشتي را براي 
روزنامه همشهري ارســال كرد كه آن 

زمان مجال انتشار نيافت. 
امروز، والدت حضرت فاطمه زهرا)س( 
و روز زن بهانه خوبي براي انتشــار اين 
 يادداشــت وي با موضوع حقوق زنان

بود.

مالك من در ارزيابي جايگاه زن، جمهوري 
اسالمي نيســت. اما ســؤال اين است كه 
موقعيت زنان در جامعه ايران چگونه است؟ 
قبل از انقالب عده اي از زنان كه با حاكميت 
وقت هماهنگ بودند، از شرايط مناسب براي 
زندگي مورد عالقه خود، برخوردار بودند. اما 
بعد از انقالب ما شــاهد فراز و نشيب هايي 
در موقعيت زنان بوديم كه تــا حدودي با 
 جايگاه جريان هــاي سياســي در ارتباط 

بوده است.
 نكته مهم اين است كه نگاه حاكميت نسبت 
به انســاني به نام زن، دقيق، حساب شده 
و الهي نيســت. الهي نبــودن اين نگاه يك 
دليل بزرگي دارد و اينطــور به نظر مي آيد 
كه اين نگرانــي درباره زنان وجــود دارد 
كه اگر آنها رشــد كنند و توانمند شــوند، 
ممكن اســت موقعيت حاكميت مردان را 
به تزلزل بكشــانند. اما زناني كه از شــعور 
كافي برخوردارند مي دانند كــه نه زنان و 
نه مردان بــه تنهايي قادر بــه اداره جامعه 
نيســتند و ايجــاد آرامش و همبســتگي 
 در جامعه در گــرِو حضور زنــان و مردان

است.
بايد توجه كنيم در گذشته و در طول تاريخ 
هم، اگر مــردان و بزرگمرداني در زندگي 
خود توفيقاتي داشــته اند، بخش عظيمي 
از اين توفيقات، مرهون همراهي و همدلي 
زنان آنها بوده است. اين موضوعي است كه 
امكان ناديده گرفتن و انكار آن وجود ندارد. 
امروز هم اين نســبت ميان موفقيت هاي 
 مــردان و همراهــي همســران آنهــا 

وجود دارد.
امروزه قدرداني از زنان با آن ســبك سنتي 
همخوانــي نــدارد و از طرف ديگــر، اين 
قدرداني ها حتــي با اســتفاده از واژه هاي 

پرطمطراق نيز هخمواني ندارد. 
 ذكر نام بلقيس توســط خداوند در تاريخ 
انبيا به عنوان زني كه در اداره امور اجتماعي 
و سياسي از مشاورانش بهره مي گيرد، خود 

گوياي جايگاه زن نزد خداوند است.
اينكه زنان در اموري تخصص الزم را داشته 
باشــند اما به آنها اجازه داده نشــود كه در 
آن زمينه هــا ايفاي نقش كننــد، نزد خدا 
قابل قبول نيســت. محروم كردن جامعه از 
توانايي هاي زنان به هيچ وجه قابل پذيرش 

نبوده و برخالف عدالت است. 
بي عدالتي و اعمال تبعيض در حق زنان، به 
شــكل گيري يك جامعه غيرعادالنه منجر 

خواهد شد.
در بُعد اجتماعي، خداوند هيچ گونه برتري 
براي مردان قائل نشــده اســت؛ به همين 
جهت يك مرد فيزيكــدان هيچ ارجحيتي 
بر يك زن فيزيكدان ندارد و بايد براســاس 
ميــزان دانــش، تخصــص و توانايي هاي 
خود از حقــوق برابر برخوردار باشــند. در 
غيراين صورت عدالــت در حق جامعه اجرا 

نشده است.
نگاه تبعيض آميز و جنسيتي به زنان، الجرم 
يك جريان مبارزه با تبعيض را شكل خواهد 
داد كه اين مبارزه در مواقعي ممكن اســت 
شــرايط ناگواري را هم براي اين مبارزان و 
هم جامعه رقم بزند و گاهي اوقات به سلب 

امنيت از آنها بينجامد. 
متأســفانه در جامعه ما به دليل آموزه هايي 
كــه ارائه مي شــود، نگاه هاي جنســيتي، 
شهواني و مفســده آميز بسيار رشد كرده و 

تقويت شده است. 
يعني به جــاي اينكه به انديشــه و تفكر و 
توانايي هاي يك انسان توجه شود، جنسيت 
آنها)چه مرد و چه زن( مــورد ارزيابي قرار 
مي گيرد. اين اشــكال بزرگي است كه در 
جامعه ما شاهدش هســتيم. بنابراين آنچه 
مهم است اينكه اين شكل نگاه به زن و مرد 

بايد اصالح شود.

قضاييحاشيه زدايي از مطالبات زنان استرات ژي ماست

تا انتخابات

رئيس دستگاه قضا در حرم بنيانگذار جمهوري اسالمي:
هنر امام، حفظ كردن مردم در صحنه بود

رئيس قــوه قضاييه در مراســم تجديد ميثاق مســئوالن قضايي با 
آرمان هاي امام راحل )ره( و انقالب اسالمي، ميثاق با امام را ميثاق با 
همه خوبي ها و ارزش ها دانست و گفت: خط امامي ترين افراد كساني 
هستند كه شــاخص هاي خط امام را خوب بشناسند و خوب به اين 

شاخص ها عمل كنند و وفادار باشند. 
ســيدابراهيم رئيســي با بيان اينكه بهترين تبيين كننده خط امام 
امروز جانشين بحق ايشان يعني مقام معظم رهبري هستند كه بناي 
معظم له، هم در گفتار و هم رفتار و سلوك احيا و زنده نگهداشتن خط 
امام است، گفت: از سلوك ايشان بايد خط امام را بياموزيم، حفظ كنيم 

و زنده نگه داريم.
رئيسي با تأكيد بر اينكه قبل از نگراني براي مشاركت مردم، بايد نگران 
كارآمدي نظام اداري در كشــور بود، گفت: اگر نظام اداري كارآمدي 
خود را نشان دهد، اميد، نشاط و مشاركت را در بين مردم تضمين كرده 
اســت. به گزارش ميزان، وي با تاكيد بر اينكه هنر امام، حفظ كردن 
مردم در صحنه بود، خاطرنشان كرد: مشاركت مردم و افزايش سرمايه 
اجتماعي در مردم كاري اســت كه امام انجام دادند و در همه امور نه 

به صورت تشريفاتي بلكه به صورت واقعي، مردم را حساب كردند.
رئيس قوه قضاييه در ادامه عنــوان كرد: امروز در رفتار سياســي و 
اجتماعي مقام معظم رهبري، توجه دادن به مردم را مي بينيم و به قوه 
قضاييه، قوه اجراييه و قوه مقننه بر مردمي بودن و توجه به مردم و رفع 
دغدغه هاي آنها و به حساب آوردن مردم تأكيد فرموده اند. وي تصريح 
كرد: كارآمدي نظام اداري در كشور سرمايه اجتماعي را همچنان كه 
در رفتار امام بود و در رفتار مقام معظم رهبري اســت، افزايش داده و 
امروز ادارات، سازمان ها و دســتگاه هاي اداري كشور مي توانند اين 
ســرمايه اجتماعي را روزبه روز افزايش دهند و اگر سرمايه اجتماعي 
افزون شود، بدون ترديد اميد، نشاط و مشاركت مردم در همه عرصه ها 
را به دنبال خواهد داشت. رئيسي گفت: دستگاه هاي اداري بايد بتوانند 

اين مشاركت و سرمايه اجتماعي را روزبه روز افزون كنند.

حضور اقتدارآفرين زنان يك ضرورت است
رئيس قوه قضاييه همچنين ديروز طي ســخناني در نشست تحول 
در نظام حقوقي و قضايي زنــان و خانواده گفت: حقيقتا امروز حضور 
اقتدارآفرين زنان در جامعه ما هم يك ضرورت است و هم يك فرصت؛ 
در اصل زنان در پيروزي و تداوم انقالب اسالمي، در جنگ تحميلي و 
در عرصه هاي سياسي و اجتماعي، حضور بسيار بابركت و نقش آفريني 
بسيار ارزشمندي داشتند. به گزارش ميزان، سيدابراهيم رئيسي گفت: 
اگر يك روز به هر دليلي خانواده آسيب ديد، راهكارش حكم قضايي 
نيست. بسيار ديده شــده رأي قاضي مبني بر سازش و يا عدم سازش 
صادر مي شود و خالف آن عمل مي شود. رئيسي با بيان اينكه رويكرد 
سند تحول قضايي بر تعالي و تحكيم نظام خانواده است، گفت: رويكرد 
سند تحول قضايي بر آيين دادرسي متناسب با رسيدگي به اختالفات 

خانوادگي و مسائل خانواده است. 

   انگيزه مشاركت يا عدم مشاركت؟!
مصطفي معيــن، كانديــداي انتخابات رياســت جمهوري84، طي 
گفت وگويي با برنا درباره شكل مشــاركت مردم در انتخابات1400 
و وعده هاي انتخاباتي نامزدها گفت: به علت وجــود فقر اقتصادي و 
تنگناي معيشتي به ويژه در گروه هاي حاشيه نشين و فرودست شهرها 
و روستاها؛ شعارهاي غيرواقعي، عوام فريبانه و خسارت باري مانند وعده 
افزايش چند برابري يارانه نقدي مي تواند در ميان آنها تأثيرگذار باشد. 
معين افزود: قابل پيش بيني است كه با فرو افتادن بخش قابل توجهي 
از اقشار متوسط جامعه به زير خط فقر، انگيزه مشاركت فعال آنها در 
عرصه هاي سياســي و اجتماعي و انتخابات1400، به اميد اصالح يا 

تغيير شرايط كاهش يابد.

  تركيب شوراي وحدت اصولگرايان مشخص شد
شــوراي وحدت با حضور نماينــدگان بلوك هاي احــزاب اصولگرا، 
اقشار اجتماعي و جامعه روحانيت مبارز و باهدف تقويت همگرايي و 
هم افزايي جريان اصولگرايي در كشور تشكيل شده است. به گزارش 
خبرآنالين، تقوي، ابوترابي و پور محمدي به عنوان نمايندگان جامعه 
روحانيت مبارز، روح االميني، باهنر، صدر، بادامچيان و منوچهر متكي 
به عنوان نمايندگان بلوك هاي حزبي و سيدمحمد حسيني،  اهلل كرم و 
منتظمي به عنوان نمايندگان اقشار و خانم ها افتخاري و قوي به عنوان 
نماينده جامعه زنان در شــوراي وحدت اصولگرايان تعيين شــدند. 
همچنين، هيأت عالي شــوراي وحدت به اتفاق آرا منوچهر متكي را 

به عنوان سخنگوي اين شورا انتخاب كرده است.

  انحصار در تصميم گيري شكسته شود
مجمع روحانيون مبارز طي بيانيه اي به مناســبت سالگرد پيروزي 
انقالب اسالمي نوشت: ما در ايامي به استقبال سالگرد پيروزي انقالب 
مي رويم و اين برگ زرين تاريخ كشورمان را ورق مي زنيم كه با كمال 
تأسف ملت ايران در ســطوح مختلف، با دشواري ها و رنج هاي بسيار 
روزگار مي گذرانند، بخش عظيمــي از خانواده ها در تنگناي جانكاه 
معيشتي گرفتار هستند، بيكاري روزافزون بستري براي افزايش مفاسد 
و بزهكاري هاي نوظهور فراهم آورده است. به گزارش امتداد، در بخش 
پاياني اين بيانيه توصيه شده است »انحصار در تصميم گيري شكسته 
شود و سازوكار به رسميت شناخته شدن افكار عمومي احيا و بنيان 
مشروعيت بخشي اكثريت آرا به ســاختار اداره كشور تقويت شود تا 

ايران عزيز در مسير توسعه همه جانبه قرار گيرد.«

  مشاركت زنان در تصميم گيري اجماعي اصالح طلبان
اصالح طلبان در اين دوره خواهان تقويــت جايگاه زنان در نهادهاي 
اجماع ساز و انتخاباتي خود براي 28خردادماه سال بعد هستند. افزايش 
مشاركت آنان با تخصيص نسبت جبراني مشــخصي در فرايندها و 
سازوكارهاي تصميم گيري و مشورتي اصالح طلبان يكي از رويكردهاي 
ويژه انتخاباتي آنها براي رقابت هاي شوراها و رياست جمهوري1400 
است.به گزارش ايلنا، زهرا شجاعي، دبيركل مجمع زنان اصالح طلب در 
نشست خبري مجازي ديروز  خود با اشاره به خط مشي هاي انتخاباتي 
اين تشكل گفت: براي فعاليت هاي انتخاباتي هماهنگ با ساير احزاب 
اصالح طلب حركت مي كنيم و براساس راهبردها اقدام مي كنيم. آنچه 
تاكنون مطرح شده اين اســت كه اگر انتخاباتي آزاد و رقابتي داشته 
باشيم، طبيعتا در انتخابات شركت خواهيم كرد، اما اگر چنين امكاني 
فراهم نشود، قطعا با روش هاي ديگري مانند ارائه برنامه و خط مشي 

عمومي، نظام و دولت آينده را همراهي مي كنيم. 

 بازگشت آمريكا به برجام همچنان يكي 
 از موضوعات اصلي ديپلماســي است. ديپلماسي

جو بايدن وعده بازگشت به برجام را داده 
بود اما با گذشت حدود يك ماه از استقرار در كاخ سفيد، 
نه تنها خبري از بازگشت آمريكا به برجام نيست بلكه 
مسئوالن تيم ديپلماتيك او و حتي رئيس جمهور فرانسه 
حرف هاي ديگري مي زنند، با اين حال اتحاديه اروپا و 
وزارت خارجه ايران همچنان بــر برجام به عنوان يك 

پرونده غيرقابل بازگشايي تأكيد دارند.
محمد جواد ظريف، وزير خارجه ايــران 2روز قبل به 
خبرنگار همشهري گفته بود: ما به دنبال اجراي برجام 
هســتيم. مقام معظم رهبري در ســخنراني 19دي 
فرمودند اگر آمريكا تعهدات خود را اجرا كند و تحريم ها 
را بردارد، ما بــه تعهدات خود برمي گرديــم و اين در 

باالترين سطح اعالم شد.
او در رابطه با سازوكار تحقق بازگشت آمريكا به برجام 
با بيان اينكه راهكار دشــوار نيســت، تأكيد كرد: آنها 
مي توانند همين امروز بيانيه بدهند كه مي خواهند به 
برجام برگردند. ما هم در ســطح رئيس جمهور اعالم 
خواهيم كرد به محــض اينكه آنهــا برگردند، ما هم 
اقدامات جبراني خود را متوقــف مي كنيم. در مرحله 
بعد مي توانند دستور اجرايي بدهند. مي توانند دستور 
اجرايي را اول صادر كنند؛ ما هم دســتور را اول صادر 
مي كنيــم. يعني كامال مشــابه آنها عمــل مي كنيم؛ 
اگر بيانيه دهنــد، بيانيه مي دهيم؛ اگــر آقاي بايدن 
فرمان اجرايي داد، رئيس جمهور ما دســتور مي دهد 
به ســازمان انرژي اتمي كه مراحل را آماده كنند؛ اگر 
فرمان اجرايــي رئيس جمهور آمريكا عملياتي شــد، 

يعني ما توانستيم نفت بفروشيم و پول آن را برگردانيم 
و پول هاي بلوكه شده برگشــت، ما هم شروع به اجرا 
مي كنيم؛ اگر تمــام تعهدات را يكجا انجــام دادند، ما 
هم يكجا انجام مي دهيــم. موضوع پيچيده و تعليق به 
محال كردن نيست. اين مي تواند براساس يك زمانبندي 
كامال معقول اجرا شــود.ظريف با بيان اينكه نماينده 
ويژه اتحاديه اروپا آقاي بورل 2 شــغل دارد، گفت: من 
مي خواهم 2شغل ايشان را به اتحاديه اروپا يادآوري كنم؛ 
يك شغل ايشان نماينده عالي اتحاديه اروپا ست و يك 
شغل ديگر ايشان هماهنگ كننده كميسيون مشترك 
برجام براســاس برجام و قطعنامه2231 است. ايشان 
مي تواند اين ترتيبات اجرايي را هماهنگ كند. در اينجا 
هم نياز به مذاكره وجود ندارد. وقتي ترتيبات هماهنگ 
شد و آمريكا تعهدات خود را اجرا كرد، آمريكا به عضويت 

برجام بر مي گردد. اين بازگشت به عضويت اتوماتيك 
نيست. آنها تصميم گرفتند خارج شوند، اما نمي توانند 
تصميم بگيرند برگردند. ولي خب، اگر آمريكا تعهداتش 
را اجرا كند، كسي نمي خواهد با عضويت آمريكا در برجام 
مخالفت كند. برمي گردد به برجام و آن وقت است كه 

مي توان در قالب1+5 راجع به آينده گفت وگو كرد.
ديروز وانگ ونبين، سخنگوي وزارت امورخارجه چين 
كه كشورش يكي از اعضاي دائم شوراي امنيت سازمان 
ملل و از اعضاي گروه1+5 به شمار مي رود، در اظهاراتي 
بر لزوم بازگشــت بدون قيد و شــرط آمريكا به توافق 

هسته اي و رفع تمام تحريم هاي ايران تأكيد كرد.
آنتوني بلينكن، وزير امورخارجه آمريكا اخيرا گفته بود 
كه ابتدا ايران بايد به اجراي كامل تعهداتش در برجام 

بازگردد، سپس آمريكا نيز به توافق بازمي گردد.

واكنش به سازوكار پيشنهادي ظريف 
سخنگوي اتحاديه اروپا: اولويت نخست، كمك به بازگشت آمريكا به برجام است

محمدجواد ظريف، وزير امورخارجه ايران در پاسخ به 
اين اظهارات بلينكن در صفحه توييتر خود نوشته بود: 

اياالت متحده: برجام را نقض كرد، انتقال مواد غذايي 
و دارو را بــراي ايراني ها مســدود كــرد، پايبندان به 
قطعنامه2231 شــوراي امنيت را مــورد تنبيه قرار 
داد، اما ايــران در مقابل و در طول مــدت اين افتضاح 
كريه؛ به برجام پايبند ماند؛ تنها تدابير جبراني از قبل 
پيش بيني شــده اتخاذ كرد، حاال چه كســي بايد گام 
نخست را بردارد؟ هرگز شكست حداكثري ترامپ را از 
ياد نبريد. از سوي ديگر امانوئل مكرون، رئيس جمهور 
فرانسه هم روز شنبه در اظهاراتي كه مغاير با توافقات 
ايران و 1+5 بــود، گفت كه در مذاكــرات برجام بايد 
سختگيرانه تر عمل شود و كشورهاي منطقه ازجمله 
عربستان ســعودي نيز بايد در اين مذاكرات مشاركت 
داشته باشــند. در اين رابطه پيتر اســتانو، سخنگوي 
اتحاديه اروپا تأكيد كرد كه در مقام سخنگوي اتحاديه 
اروپا قصد ندارد درباره سخنان يكي از رهبران اروپايي 
اظهارنظر كند، چرا كه ســخنان اشــخاص ربطي به 
سياست هاي مشترك اتحاديه اروپا ندارد. وي در ادامه 
گفت كه اتحاديه اروپا به عنوان ميانجي اصلي مذاكرات 
برجام در سال2015، همچنان قاطعانه تأكيد دارد كه 

اين توافق زنده بماند و حفظ شود.
پيتر استانو همچنين در پاســخ به اين سؤال كه نگاه 
اتحاديه اروپا درباره مذاكرات جديد با ايران درباره برنامه 
هسته اي چيست؟ گفت: اتحاديه اروپا يك ميانجي و 
هماهنگ كننده در توافقي است كه پيش تر امضا شده  و 

مي تواند به بازگشت آمريكا به برجام كمك كند.
ســعيد خطيب زاده، ســخنگوي وزارت امورخارجه 
كشورمان پيش از اين هرگونه حضور كشورهاي جديد 
در مذاكرات و يا حتــي انجــام گفت وگوهاي جديد 
را رد كرده اســت. وي در واكنش به اظهــارات اخير 
رئيس جمهور فرانســه، مكرون را به خويشتنداري و 

پرهيز از مواضع شتابزده و نسنجيده دعوت كرد.
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تملك باغ هاي باقيمانده شهر تهران و 
تبديل آن به بوســتان هاي عمومي گزارش

همچنان ادامه دارد؛ بوستان هايي كه 
در اختيار شــهروندان قرار مي گيرد تــا عالوه بر 
جلوگيري از برج سازي و نابودي باغ ها، سرانه فضاي 
ســبز براي هر نفر در شــهر تهــران افزايش  يابد. 
بدين ترتيب، تعداد بوستان هاي شهر تهران در سال 
99به 2هزار و 284 رسيده اســت. در دوره پنجم 
شوراي شهر تهران، يعني از ســال 96تاكنون، از 
ميان 17محلــه اي كه بدون بوســتان  بوده اند، در 
8محله بوستان ساخته شــده است؛ درحالي كه از 
سال 96تا آذرماه امسال 73بوستان عمومي به شهر 
تهران اضافه شــده كه آمار قابل توجهي محسوب 

مي شود.
در اين سال ها، در مناطق 1، 2، 3، 4، 5، 6و 7بوستان 
احداث شده است. هم اكنون مناطق 6، 11، 14و 17 
ازجمله مناطقي هســتند كــه در بعضي محله ها 
بوســتان ندارند. منطقه 6و 14در هــر كدام يك 
محله، منطقه 17، در 2محله و منطقه 11در 5محله 
بوستان ندارند و مديريت شــهري به دنبال ايجاد 

بوستان در اين مناطق است.
علي محمد مختاري، مديرعامل سازمان بوستان ها 
و فضاي سبز شهر تهران به همشهري مي گويد: »با 
توجه به اهميت اراضي ســبز باغ ها و به دليل نقش 
مؤثر آنها در بهبود كيفيت زندگي در شهرها، اين 
اراضي از نظر كيفيت محيط زيست شهري و هم از 
نظر تامين نيازهاي اجتماعي و فراغتي شهروندان، 
واجد جايگاه منحصر به فردي در ميان كاربري هاي 
ديگر هســتند؛ براي همين، با توجــه به افزايش 
جمعيت شهرها و توسعه شهر از نظر سطح و تراكم 
به همان ميزان بايد افزايش يابد؛ لذا براي جلوگيري 
از كاهش و حذف اين بخش ارزشــمند در شهرها 
بايد راهكارهايي انديشيده شود. براي دستيابي به 
راهكارهای حفظ باغ های شهري ابتدا بايد اهميت و 

ضرورت آنها تعريف شود.«
همچنين سازمان بوســتان ها و فضاي سبز شهر 
تهران در چارچوب تكاليف برنامه ســوم توســعه 
شــهر تهران، در تعامل با رياست و اعضاي كميته 
محيط زيست، كميســيون سالمت، محيط زيست 

و خدمات شــهري شوراي شــهر تهران نسبت به 
تهيه طرح توجيهي »بوســتان اكولوژيك واليت« 
با همكاري مشاور معرفي شده از سوي شورا، اقدام 
كرده است. هدف از اجراي طرح نيز احيای بخشي 
از فاز 2 بوستان واليت به عنوان يكي از زيستگاه هاي 
طبيعي شهر تهران است. مختاري درباره ضرورت 
حفظ باغ ها تأكيد مي كند: »هدف از حفظ باغ ها، 
بهبود كيفيت زندگي در شــهر است كه اين هدف 
در راستاي هدايت و كنترل توسعه شهري به منظور 
حفظ و بهبود زندگي تعريف مي شــود. در همين 
راستا با عنايت به دستور شهردار تهران و تصويب 
شوراي شهر مقرر شد به منظور حفظ باغ ها از محل 
اخذ عوارض حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها 
اقدام به تملك باغ های شهر تهران با اولويت مناطق 
كم برخوردار و تبديل آن به بوستان عمومي شود.« 

18باغ در دست تملك
در سال جاري 22بوســتان در دست احداث است 
كه اين بوستان ها در مناطق 1، 2، 5، 7، 8، 12، 14، 
18، 19، 20، 21و 22قرار دارند. همچنين تملك 
باغ ها و تبديل آنها به فضاي سبز براي استفاده عموم 
در دستور كار قرار داشته و دارد؛ شهرداري تهران از 

سال 96، 17باغ و اراضي مشجر در مناطق 2، 7، 8، 
11، 13و 17را تبديل به بوستان كرده است.

در كنار ايــن باغ ها، 21باغ و اراضي شــهري ديگر 
ازجمله باغ آگاهي در منطقه 11، باغ زهره كرماني 
در منطقه 11، باغ اعلم السطنه در منطقه 11، باغ 
چنگيزي در منطقه 11، انبار مشــجر دخانيات در 
منطقه 17، زمين بيمارســتان شريعت رضوي در 
منطقه 9، باغ اســالمبولچي در منطقه 10،  زمين 
مشجر شــماره 2ارتش در منطقه 11، باغ رئيسي 
در منطقه 14، باغ نظر در منطقه 10، باغ جعفريان 
در منطقه 10، باغ كــودك در منطقه 11، زمين 
صادقي در منطقه 16و باغ اخــوان در منطقه 6در 
تملك شــهرداري قرار خواهد گرفت تا تبديل به 

بوستان  شود. 
محمدرضــا ندرلــو، معــاون خدمات شــهري و 
محيط زيست شــهرداري نيز درباره وضعيت باغ 
معيرالممالك به شــهر مي گويد: »بخشــي از باغ 
معيرالممالك در كوچه كيهاني بــه متراژ1700 
مترمربع باقي مانده بود كه مالك قصد نوســازي 
داشت. اين درخواست در كميسيون تملك باغ های 
شهرداري منطقه 12 ارائه و در نهايت تصويب شد 
تا اين ملك با مبلغ 25 ميليارد تومان تملك شود. 

هم اكنون نيز كار بازسازي آن شروع شده و تا بهار 
1400 به بهره برداري مي رسد.« 

شــهرداري تهران عالوه بر احداث بوســتان هاي 
جديد توجه ويژه اي به مناسب ســازي بوستان ها 
براي توان يابان و معلوالن دارد. در اين طرح، ورودي 
بوستان ها، مسيرهاي تردد، دسترسي به فضاهاي 
ورزشي و بازي، دسترسي به آبخوري ها، نيمكت ها 
و ســاير امكانات و تجهيزات پاركي، سرويس هاي 
بهداشتي، نمازخانه و ساختمان اداري براي استفاده 
توان يابان پيش بيني و مناسب سازي شده است. در 
همين رابطه، تا كنون 110 بوســتان شهر تهران 
مناسب سازي شده و در ســال 99نيز 52بوستان 

ديگر مناسب سازي مي شود.

در راستاي حفظ فضاي سبز و باغ هاي پايتخت

تعداد بوستان هاي شهر تهران از سال 96تا آذر امسال به 2هزار و 284رسيده است

دروازه21باغبهرويمردمبازميشود
  محمود مواليي

خبر نگار

 شهر بايد براي 
حضور همه زنان امن شود

تهران زماني به خوبي »شهري  ادامه از 
براي همه« مي شود كه از همه صفحه اول

افراد و از همه ظرفيت ها استفاده كند؛در مديريت 
شهري همه با هم و در كنار هم حضور داشته باشند 
و امكانات و خدمات عادالنه براي همه درنظر گرفته 
و اختصاص داده شود. در هنگامه پايان و آغاز سده، 
و در آســتانه مكاني-زماني تهران 1400فرصتي 
مناســب براي نيل به شــعار »تهران شهري براي 
همه« فراهم آمده اســت و در همين مســيربايد 
فرصت را براي افزايش حضورپذيري زنان و مادران 
در شهر غنيمت دانست. زنان و مادراني كه نه تنها 
نيمي از جمعيت شهر را تشكيل مي دهند بلكه در 
پرورش فرزندان اين سرزمين، و افزايش حس اميد 
در خانه، خانواده و شهر نقش ويژه اي دارند و»جان 

زندگي« هستند.
مديريت جديد شهري، بهبود وضعيت زنان شهروند 
تهراني را ازجمله رسالت هاي خود قرار داده و براي 
ارتقاي عدالت جنســيتي و كيفيــت زندگي زنان 
شهروند، در برنامه توسعه 5 ساله سوم، محورهاي 
متعددي درنظر گرفته اســت. ماده 68با تأكيد بر 
شاخص هاي سالمت شهري و نيازهاي زنان، ماده 69 
درخصوص بهســازي فضاهاي بي دفاع شهري و 
ارتقاي امنيت زنان، ماده 73 در مورد اعتالي بنيان 
خانواده و خانواده پايدار، ماده 74 در راستاي ارتقاي 
مشاركت اجتماعي زنان و حضور آنها در پست هاي 
مديريتي، ماده 76 درباره ارتقاي عدالت جنسيتي 
براي بهره مندي عادالنه از فضاهاي شهري و ماده 80 
درخصوص افزايش سرانه ورزش زنان در محله ها 
مؤيد توجه خاص مديريت شهري در اين دوره به 

زنان و خانواده است.
زنان يك گروه هدف يكدست و يكنواخت نيستند 
و در برنامه ريزي جنسيتي شــهرداري به 4 گروه 
كلي تقسيم مي شــوند:-زنان با محوريت خانواده، 
-دختران نوجوان و جوان، -زنان سرپرست خانوارو 
-زنان شاغل، و اين از وظايف مديريت شهري است 
كه عالوه بر آنكه شهر را براي حضور زنان در همه 
اين 4گروه و در هر بازه سني، امن و ايمن سازد، بلكه 
ظرفيت مشاركت اجتماعي آنها را در همه سطوح 
باال برد و بستر توانمندسازي ايشان و خانواده آنها را 
فراهم كند. شهر امن براي زنان شهري است كه زنان 
به هنگام خروج از خانه و براي دستيابي به خدمات 
مورد نياز خود در سطح شهر با موانعي كه موجبات 
آزارشــان را فراهم سازد و ســبب ايجاد احساس 
ناامني در آنها شود، مواجه نشوند. شهر امن، آرامش 
را براي زنــان به هنگام حضور در شــهر به ارمغان 
خواهد آورد. عمده-ترين موضوع در شهرهاي امن 
براي همه زنان فارغ از پايگاه اجتماعي، فرهنگي، 
اقتصاديشان، به احســاس امنيت براي حضور در 
جامعه بازمي گردد. البته با توجه به نقش و جايگاه 
زنان نظير نقــش مادري و نياز زنــان به حضور در 
اجتماع به همراه كودكانشان اهميت مباحث مربوط 

به امنيت پررنگ تر مي شود.
 شــهر امن شــهري اســت كه به اين نوع نيازها 
پاســخ مي گويد. به عنوان مثال يك مادر در دوران 
شــيردهي بايد بتواند در يك فضاي امــن و آرام 
نيازهاي فيزيولوژيكي فرزند خودش را پاسخ دهد 
يا براي استفاده از فضاهاي تفريحي موجود به همراه 
كودكش- به عنوان مثال براي استفاده از كالسكه- 
در شهر بايد معابر موجود مناسب سازي  شده باشد. 
مجموع اين عوامل موجب افزايش احساس امنيت 

زنان براي حضور در شهر مي گردد.
افزايش حضورپذيري زنان در شهر، مي تواند منجر 
به مشــاركت زنان در عرصه هاي مختلف شــود. 
مشــاركت زنان در خلق آثار هنري در محيط هاي 
شــهري يكي از فرصت هايي است كه از اين مسير 
محقق مي شود و به عنوان ابزاري قدرتمند مي تواند 
منجر به معنا بخشي به فضا و ايجاد روابط قوي ميان 
شهر، شهروند و محيط اجتماعي شود و ترويج هنر 
دركالبد شهر، ضمن ايجاد و توسعه زيبايي بصري 
براي شــهروندان، ارتقاي تعلق محله اي، تقويت 
هويت مكاني و دلبستگي به مكان را براي شهروندان 
به ارمغان آورد و چنانچه اين هنر، برگرفته از ذهن 
خالق زنان هنرمند باشــد، تأثير خود را در جهت 
تحقق عدالت اجتماعي و شعار تهران شهري براي 

همه، دوچندان خواهد داشت.
اميد كه با توانمندســازي زنان و خانواده ها شاهد 
پيامدهــاي مثبت در ســطوح مختلــف فردي، 
خانوادگي، محلي و اجتماعي باشــيم كه منجر به 
بهبود كيفيت و رضايت افراد از زندگي و توســعه و 

حل مسائل اجتماعي با كمك آنها شود.

۲۲ بهمن؛ آخرين مهلت 
معاينه فنی رايگان

 مديرعامل سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيرانی 
شهر تهران با اشاره به استقبال تاكسيرانان از طرح 
معاينه فنی رايگان از آنها درخواست كرد تا از فرصت 
باقيمانده اســتفاده كنند.  به گزارش همشــهري، 
محمد روشــنی با بيان اين خبر گفــت: به منظور 
فرهنگ ســازی و صيانت از محيط زيســت، طبق 
هماهنگی های انجام شده با مراكز معاينه فنی شهر 
تهران، طرح معاينه فنی رايگان تاكسی ها از 29 دی 
ماه به مناسبت روز هوای پاك آغاز شده بود كه به 
منظور گراميداشت ايام دهه مبارك فجر اين طرح تا 
22 بهمن ماه ادامه دارد.   روشنی به رشد 60 درصدی 
مراجعه تاكسيرانان شهر تهران اشاره كرد و افزود: 
تاكسيرانان دارای پروانه تاكسيرانی معتبر مشمول 
اين طرح رايگان هستند و تاكنون 1749 تاكسی از 

مزايای آن بهره مند شده اند.

ديپلماسي شهري

شهردار تهران با سفير جمهوري چك ديدار كرد
همكاري تهران و پراگ در توسعه 

حمل ونقل عمومي

روزگذشته ســفير جمهوري چك مهمان شــهرداري تهران بود. سفير 
جمهوري چك در ديدار با شهردار تهران از او خواست تا در زمينه ساخت 
قطارهاي شــهري و اتوبوس هاي برقي تبادل تجربيات كنند. به گزارش 
پايگاه خبري شــهر ،»پيروز حناچي« در ديدار با »جوزف ريختار« سفير 
جمهوري چك در ايران خواستار همكاري پراگ و تهران در زمينه توسعه 
ناوگان حمل ونقل عمومي شــد. در اين ديدار ســفير جمهوري چك با 
ستايش از زيبايي هاي شهر تهران از شهردار خواست كه به پراگ سفر كند. 
او همچنين از همكاري  تهران و پراگ در زمينه توسعه حمل ونقل عمومي 
استقبال كرد و گفت: جمهوري چك در زمينه ساخت قطارهاي شهري و 
اتوبوس هاي برقي تجربه دارد و مي تواند تجربيات خود را در اختيار ايران قرار 
دهد. سفير چك درباره شيوع بيماري كرونا در جهان گفت: تهران در مقابله 
با كرونا از تجربيات خوبي برخوردار است و اميدوارم اين بيماري از جامعه 
بشري حذف شود. شــهردار تهران نيز با اشاره به تحريم هاي آمريكا عليه 
ايران گفت: ما در پاندمي كرونا همزمان با تحريم ها و ويروس كوويد-19 
مبارزه مي كرديم و اين باعث شده بود كه به دليل شرايط سخت اقتصادي، 
در رعايت پروتكل هاي بهداشتي و كاهش فعاليت هاي اقتصادي مردم با 
دشواري هايي مواجه باشيم. سفير چك نيز با بيان اينكه جمهوري چك در 
زمينه تحريم ها با آمريكا موافق نيست، گفت: اميدوارم با توجه به روي كار 
آمدن دولت جديد آمريكا اين تحريم ها برطرف شود و زمينه همكاري هاي 
2كشــور فراهم  آيد. در اين ديدار حناچي با اشاره به پويش سه شنبه هاي 
بدون خودرو از سفير جمهوري چك خواست كه در يكي از اين سه شنبه ها 

او را همراهي كند كه مورد استقبال جوزف ريختار قرار گرفت.

يادداشت

تجربه اي نو با »پهنه امن خانگي«
  

امروزه »پهنــه امن خانگــي« با هدف 
كاهش ســرعت اتومبيل و ايجاد فضاي 
مناســب براي پيــاده روي، دوچرخه 
سواري، تعامالت اجتماعي وشكل دهي فضاي سبز مناسب، در دستور 

كار برنامه ريزان شهرها در دنيا قرار گرفته است.
محدوده اي مناسب براي اجراي پهنه امن خانگي است كه بافت اصلي 
محدوده آن، مســكوني و حداكثر تعداد طبقات روي پيلوت 3طبقه 
باشد. خياباني كه براي اجراي طرح درنظر گرفته مي شود نبايد معابر 
اصلي به شمار رود تا حجم تردد محدوده اندك و تنها براي دسترسي 
به واحدهاي مسكوني باشد. از طرف ديگر محدوده مورد نظر بايد فاقد 
كاربري هاي تجاري نيازمند بارگيري و باراندازي باشد و پاركينگ هاي 
مورد نياز مســكوني حتي االمكان بايد در داخل منازل تامين شــود. 
وجود كاربري هاي سازگار مانند فضاهاي آموزشي و پارك ها و امكان 
ايجاد پياده روهاي عريض به همراه فضاي سبز و فضاي تفريحي، مزيت 
محسوب مي شود. در پهنه امن خانگي حداكثر سرعت وسايل نقليه بايد 
در حدود سرعت پياده بين 15تا 20كيلومتر در ساعت و طول خيابان ها 
نيز نســبتاً كوتاه باشــد. ورودي و خروجي يك پهنه خانگي با عاليم 
ترافيكي مشخص مي شــود؛ اين عالمت ها به صورت پيغام هاي كوتاه 

به رانندگان هشدار مي دهند كه وارد نوع خاصي از خيابان شده اند.
ايجاد پهنه امن خانگي در محله ها باعث كاهش سرعت قابل مالحظه 
ترافيك، افزايــش فرصت هايي براي فعاليت و بــازي بچه ها، افزايش 
نظارت و امنيت و ايمني در منطقه مسكوني و تشويق افراد به پياده روي 
و دوچرخه سواري مي شود. مي توان با اجراي پهنه امن خانگي كوچه و 
خيابان ها به عنوان حياط دوم خانه عمل مي كنند. خيابان هايي كه از 
گفت وگو در آن لذت برده و از هم صحبتي با همسايگان تا پاسي از شب 
استفاده كنيم و با افزايش ارتباط اجتماعي و حضور مردم در خيابان ها 

شاهد كاهش بزه در محل باشيم.
در گذشــته يكي از طرح هايي كه از بدو پذيرش مسئوليت شهرداري 
منطقه22 در دستور كار قرار دادم اجراي طرح پهنه امن خانگي بود. 
موضوع در كميسيون طراحي شهري منطقه مورد بررسي قرار گرفت 
و نهايتا مطالعه اي در اين خصوص تعريف و به مشاور واگذار شد. براي 
انتخاب محل اجرا چند مكان مناسب مدنظر قرار گرفت و پس از بررسي 
و ارزيابي »محله هوانيروز« انتخاب شد. بررسي تجارب كشورهاي ديگر 
موارد مشتركي مانند كم عرض بودن مسير سواره، درختان و مكان هاي 
نشســتن و فضاهايي كوچك بازي براي كودكان را نشان مي داد كه 
در اجراي پهنه امن خانگي در خيابان گلنــاز 2محله هوانيروز از آنان 
بهره برداري شد. اين طرح در ادامه اجراي »خيابان محلي براي زندگي« 
در دستور كار قرار گرفت. در اين طرح يك روز بعد از ظهر- خيابان نسبتاً 
عريض و كم ترافيكي انتخاب   و با مشاركت سراي محله از خانواده ها 
دعوت مي شد به همراه كودكان خود در خيابان حاضر شوند. كودكان 
بازي  و تفريح كنند  و خانواده ها هم براي ساعاتي  در كنار هم باشند. 
بيش از 60 برنامه در منطقه اجرا شد و با توجه به نتايج مثبت آن اجراي 

دائمي طرح در دستور كار قرار گرفت.
در پهنه خانگي، پياده رو و سواره رو در يك سطح ايجاد شده و اين امر 
تردد افراد كم توان جسمي و معلول را تسهيل مي كند. براي تفكيك 
ســواره و پياده از يكديگر از كفپوش هاي جداكننده با جنس و رنگ 
متفاوت استفاده و حدفاصل ديوار منازل تا خط دوچرخه، به عابرين 
پياده اختصاص داده شده اســت. اين عرض در طول خيابان گلناز2 
متغير اســت و در هيچ مقطعي كمتر از 2متر نيست. مسير دوچرخه 
يكطرفه با عرض يك و نيم متر و به صورت يك لوپ در خيابان طراحي 
شده اســت. فضاهاي ويژه بازي كودكان، سايبان، نيمكت و ميز بازي 
شطرنج، در پهنه امن خانگي لحاظ شده است. همه اينها با مشاركت 
كارگروهي متشكل از شوراياري محله، مديريت سراي محله، نماينده 
ساكنان پهنه امن خانگي و كارشناســان حوزه حمل ونقل شهرداري 
منطقه انجام شده است و اين تجربه مي تواند با بررسي و ارزيابي در ساير 

محله هاي شهر تهران تكرار شود.

علي نوذرپور
پژوهشگر مديريت شهري

»تدوين بودجه1400 شــهرداري 
تهران با تأكيد بر رعايت عدالت در گزارش۲

مناطق برخودار و كم برخوردار است 
و مردم بايد براي بودجه نظر بدهند، نه پيمانكاران 
و مشاوران.« اين را مجيد فراهاني، رئيس كميته 
بودجه و نظارت مالي شــوراي شــهر در نشست 
خبري مشــترك با علي اعطا، سخنگوي شوراي 

شهر گفت.
درنشست خبري مشترك سخنگوي شوراي شهر 
تهران با رئيس كميته بودجه، به تشريح مسائل روز 
پايتخت پرداخته شد و در نهايت علي اعطا و مجيد 
فراهاني به پرســش هاي خبرنگاران پاسخ دادند. 
»تداوم اجراي پروژه هاي توسعه محلي«، »عدالت 
بودجه اي براي مناطق برخوردار و كم برخوردار«، 
»تعيين مصارف بودجه بــا اولويت و نظر مردم«، 
»واگذاري امور به مردم در مقابل بزرگ تر كردن 
تصدي ها«، »كاهش قــدرت مالي بودجه1400 
به نسبت بودجه ســال هاي 1390 و 1393« از 
مهم ترين محورهاي صحبت هاي مجيد فراهاني 
بود. اعطا، سخنگوي پارلمان شهري پايتخت در 
ابتداي نشست دستور موقت ديوان عدالت اداري 
مبني بر توقف مصوبه شــوراي عالي شهرسازي و 
معماري براي لغو محدوديت ارتفاعي جماران را 

خبر خوبي براي اين محله عنوان كرد.
 او درباره خاموشــي هاي تهران هم با اعالم اينكه 
مدتي است با خاموشي خيابان و معابر شهر تهران 
مواجه هســتيم، گفت: »طوالني شــدن تاريكي 
تهران و اســتمرار شــهر خاموش به ناامني معابر 

منجر مي شود. خاموشي هاي بلندمدت در تهران 
هرچند به مســئله تامين انــرژي بازمي گردد اما 
نبايد امنيت عمومي شــهر نخستين جايي باشد 
كه به عنــوان تيررس، تهران را به شــهر خاموش 

تبديل كند.«
سخنگوي شوراي شــهر تهران به مديريت پسماند 
در پايتخت هم اشــاره كرد و گفــت: »حجم زياد 
پسماند و فقدان يك نظام يكپارچه كه بتواند مراحل 
مختلف مديريت پسماند را به نحو مؤثر و اثربخش 
ساماندهي كند، مديريت شــهري را با چالش هاي 
اجرايي مثل طلب انباشــتي حدود 1600ميليارد 
توماني روبه رو كرده و محيط زيســت انساني را نيز 
با مخاطرات جدي مواجه كرده است. ضمن اينكه 

نارســايي هاي اجتماعي همچون زباله گردي را هم 
پديده آورده اســت. از اين رو در شوراي پنجم اميد 
داريم با گزارش هاي كارشناســي در اين برنامه و 
تصويب آن، ميانگين توليد زباله هر شهروند تهراني 
كه 900گرم اســت نســبت به ميانگين شهرهاي 
توسعه يافته كه بين 350 تا 500گرم است نزديك 
شود و در نهايت بتوان در مديريت پسماند به سمت 

اقتصاد سبز حركت كرد.«

قدرت بودجه1400 كمتر از بودجه 90
رئيس كميته بودجه و نظارت مالي شــوراي شهر 
تهران هم صحبت هايش را با تشريح ابعاد بودجه 

اداره شهر تهران در سال آينده شروع كرد.

مجيد فراهاني با تأكيد بر تدوين بودجه1400 از 
سوي مردم و شوراياران و بيان مهم ترين اقدامات 
شوراي پنجم در حوزه بودجه گفت: »اراده شوراي 
پنجم بر تداوم اجراي پروژه هاي توسعه محلي در 
مسير بودجه براي مردم و عدالت بودجه اي براي 
مناطق برخوردار و كم برخوردار اســتوار است و 
با ياري خدا بودجه ســال1400 شهرداري با اين 

رويكرد تصويب خواهد شد.«
 فراهاني با تأكيد بر ضرورت توجه به مسئله بودجه 
براي مردم و تشــريح ابعاد اليحه بودجه در اين 
ارتباط گفت:»بايد به سمت تعيين مصارف بودجه 
با اولويت و نظر مردم حركت كنيم تا بودجه براي 
مردم معنــا پيدا كند. بنابراين شــورا منتظر نظر 
شهروندان و شــوراياران براي لحاظ نظر آنها در 

بودجه 1400 است.«
 او ادامــه داد: »بودجــه شــهرداري تهــران در 
دهه1390 از رقم 7هزارو748ميليارد تومان در 
ســال1390 به رقم 47هزارو868ميليارد تومان 
در سال1400 رسيده ؛ اين روند در 2سال شاهد 
جهش و رشد جدي نسبت به بودجه سال قبل از 

خود بوده است.«
عضو شوراي شهر تهران اضافه كرد:  »درصورتي 
كه تحولــي در درآمد هاي ملي و سياســت هاي 
خارجي كشــور و رفع تحريم هاي ظالمانه كه از 
زمان ترامپ گلوي كشــور را مي فشرد برداشته 
شود و تنفسي ايجاد شــود پيش بيني مي كنيم 
ســال آينده فضاي مثبتي ايجاد شود و مردم به 
سمت ســرمايه گذاري بيشــتر حركت كنند لذا 
طبيعتا درآمد هاي شــهري افزايش پيدا خواهد 
كرد و اين 2200ميليارد تومان درآمد هايي است 

كه مي تواند ايجاد شود.«

در نشست مشترك سخنگو و رئيس كميته بودجه و نظارت مالي شوراي شهر مطرح شد

بودجه 1400 تهران در انتظار نظر شهروندان
  مجيد جباري

خبر نگار

طرحتفصيليجديدخيابانوليعصربهزوديبهكميسيونماده5ميرود
سخنگوي شوراي شهر تهران ديروز در پاسخ به سؤال خبرنگار همشهري درباره بازنگري طرح 
تفصيلي خيابان وليعصر گفت: »شــهرداري تهران طرح تفصيلي خيابان وليعصر را با يك نگاه 
حفاظتي نســبت به اين خيابان با ارزش هاي ميراثي، فرهنگي و تاريخي، در دست تهيه دارد. 
همچنين جلسه اي در روز دوشــنبه در معاونت شهرسازي شهرداري تشكيل شد كه من هم به 
نمايندگي از دوستان شوراي شهر در اين جلسه حضور داشتم. خوشبختانه اين طرح در مراحل 
پاياني آماده سازي  براي ارسال به كميســيون ماده۵ جهت تصويب قرار دارد. در اين طرح اين 
خيابان به ۳ بخش كلي تقسيم شــده كه يك بخش وليعصر تاريخي است كه در واقع از ميدان 
راه آهن تا خيابان انقالب هسته تاريخي تهران را دربرمي گيرد. از آنجا به بعد تا چهارراه پارك وي را 
به عنوان وليعصر مدرن نامگذاري كرده  اند كه شكل گيري آن متاخرتر است و از چهارراه پارك وي 
تا ميدان تجريش را به عنوان وليعصــر طبيعي-تاريخي نام نهاده اند كه دربرگيرنده ارزش هاي 
تاريخي و طبيعي است.مجموعه اين ۳بخش به 1۲سكانس براساس مالحظاتي كه در اين زمينه 
وجود دارد، تقسيم مي شوند و براي هريك ضوابط مختلفي پيش بيني شده است. به طور كلي اگر 
اتفاق خاصي رخ ندهد شايد تا آخر امسال يا نهايتا در فروردين ماه طرح تفصيلي جديد خيابان 

وليعصر با نگاه حفاظتي به ميراث طبيعي و فرهنگي اين خيابان، به تصويب رسيده و ابالغ شود .

ث
مك

تسويهحسابازطريقتهاتر
 دستاورد جلسه ۲69شوراي شهر تصويب اليحه واگذاري امالك شهرداري بود كه اعضاي پارلمان 
شهري با تهاتر ۳ملك موافقت كردند. به گزارش همشهري، ديروز در ابتداي جلسه هم انديشي 
براي بررسي پرونده 60باغ برگزار شد و اعضا تصميم گرفتند درباره پرونده باغات در صحن علني 
بحث كنند. جلسه صحن هم رأس ساعت 9 شروع و اليحه واگذاري امالك شهرداري كه كليات 
آن در جلسات گذشته تصويب شده بود، مطرح شد و مورد بررسي قرار گرفت. به گفته محسن 
هاشمي رفسنجاني، تعداد امالك در اين اليحه 10فقره عنوان شده بود كه امروز تعداد امالك به 
۳فقره كاهش يافت و تصويب شد. رئيس پارلمان شهري با حضور در جمع خبرنگاران در توضيح 
اين موضوع گفت: »فضاي استفاده از منابع بانكي براي شهرداري تهران به دليل بدهي هايي كه 
دارد، باز نيست و اوراق مشاركتي هم وصول نشــده است. از طرفي هم شهرداري به بانك شهر 
بدهكار بوده و لذا شهرداري از بانك شهر هم نمي تواند وام بگيرد. با بانك شهر توافق شده بود 
برخي از امالك را در اختيارشان بگذاريم تا كاهش بدهي داشته باشيم و بتوانند به ما وام بدهند. 
تأمين اجتماعي هم مصر بود برخي از بدهي هاي گذشته را وصول كند و به همين دليل مقرر شد 
تهاتري با چند ملك صورت گيرد تا فضاي كار براي شــهرداري باز شود. در نهايت اعضا با تهاتر 

۳ملك موافقت كردند.« 

ث
مك

باغات شناسايي شده جهت تملك و تبديل به بوستان

نام ملكمنطقه

باغ آگاهي11

باغ زهره كرماني11

باغ اعلم السطنه )ايرانيان(11

باغ چنگيزي11

انبار مشجر دخانيات17

زمين جنب بيمارستان شريعت رضوي9

باغ اسالمبولچي10

باغ تهراني10

باغ اخوان6

زمين ورزشي منطقه 99

باغ عالءالدوله12

باغ حصارك5

زمين مشجر شماره2 ارتش11

باغ رئيسي14

باغ نظر10

باغ جعفريان10

باغ كودك11

زمين صادقي16

زمين شركت برق10

زمين مقدم17

زمين محله جليلي17
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علي مروي
اقتصاددان

نگاه

بودجه در تعليق؛ اقتصاد در كما
احتمال مذاكرات جدي بين دولت و مجلس براي پايان دادن به اختالفات بودجه اي قوت گرفت

همشهري پس لرزه هاي رأي مخالف مجلس به سند دخل و خرج 1400 را بررسي مي كند

جلسه ديروز مجلس نشان داد برخالف پيش بيني ها كه حكايت 
از كاهــش اختالفات دولــت و مجلس در جريــان مذاكرات و 
رايزني هاي 2قوه و به خصوص ســران قوا در 2 ماه اخير داشت، اين اختالفات نه تنها 
كاهش نيافته بلكه عميق تر هم شده است؛ اختالفي كه براساس اظهارات و ديدگاه هاي 
مطرح شده در جلسه علني ديروز توسط نمايندگان موافق و مخالف از يك سو و نماينده 
دولت از ســوي ديگر، كمتر رنگ و بوي اقتصادي و كارشناسي داشت. در واقع سند 
بودجه كه نقشه راه كشور در دوره پرتنش و  گذار كنوني است، در سه گانه اختالفات 
ميان دولت و مجلس و درون مجلس متوقف مانده اســت. قرائن و شواهد نيز نشان 
مي دهد، به احتمال زياد با توجه به عمق اختالفات موجود و ضيق وقت براي اصالح و 
تدوين اليحه جديد، اليحه بودجه1400 بر مبناي چند دوازدهم و احتماال سه دوازدهم 

مصوب شود.
فارغ از ماهيت و اختالفي كه بين دولت و مجلس و در واقع بين جريان هاي سياســي 
كشور بر سر بودجه1400 در گرفته، آثار و پيامدهاي منفي آن بر اقتصاد كشور و دخل 
و خرج خانوارهاست. سند ساالنه بودجه براي كشورهايي از نوع ايران كه درحال توسعه 
محسوب مي شوند، عالوه بر كاركرد حسابرسي درآمد و هزينه كشور، به معناي واقعي 
كاركرد توسعه اي و اقتصادي دارد. اين كاركرد در شرايط فعلي با توجه به چالش ها و 

مشكالت زيادي كه اقتصاد ايران در كشاكش با چالش تحريم هاي اقتصادي از يك سو 
و مخاطرات ناشي از همه گيري كرونا از سوي ديگر درگير است، از اهميت و حساسيت 
بيشتري برخوردار است. شايد در سال هاي اخير كمتر اتفاق افتاده كه عالوه بر وابستگي 
بسياري از طرح هاي عمراني به بودجه، فعاالن اقتصادي و مهم تر از آن عموم مردم كه در 
يك سال اخير زندگي آنها با كرونا و پيش از آن تحريم هاي اقتصادي دچار چالش شده 
است، چشم انتظار گشايش هايي حتي اندك بر مبناي بودجه مصوب دولت و مجلس 
بوده باشند. اما با شرايطي كه براي اين سند اقتصادي رقم خورده، نه تنها نبايد انتظار 
تنظيم اقتصادي، فعال شدن طرح هاي عمراني و گشايش هاي اقتصادي را در زندگي 
مردم داشت، بلكه بايد نگران بدترشدن شــرايط اقتصادي كشور در كوران اختالفات 
دولت و مجلس هم بــود؛ اختالفاتي كه حكايت از 2نگاه و رويكــرد كامال متفاوت به 
چالش هاي كنوني اقتصاد و چگونگي برون رفت از آن دارد. واقعيت اين است كه ظاهرا 
دوطرف، 2برنامه، 2طرح و 2نقشه متفاوت براي آينده اقتصاد راكد و بحران زده كشور 
دارند كه قابل جمع شدن و يكي شدن نيست. از يك طرف دولت دوازدهم كه آخرين 
ماه هاي فعاليت خود را مي گذراند، تحت تأثير تحوالت سياســي خارجي و با نگاهي 
خوش بينانه به رفع محدوديت ها و تحريم ها، به تدوين و تصويب بودجه فكر مي كند و در 
طرف مقابل مجلسي كه در نقطه مقابل دولت، اميد و يا به عبارت دقيق تر فعال نظري به 

تغيير شرايط اقتصادي به پشتوانه تغيير در مناسبات خارجي ندارد.
به طور طبيعي در چنين شرايطي نه تنها غليان اقتصاد رو به افول، كاهش نمي يابد بلكه 

بي ثباتي، ناامني، بي اعتمادي، اقتصاد كشور و مهم تر از آن جامعه را فراگرفته و راه و 
مسير را براي سوداگران و دالالن كه در سال هاي اخير ميداندار اقتصاد كشور بوده و 
زمينه ساز كوچك شدن و تالطم آن بوده اند، فراهم مي كند. شرايطي كه امروز بازارهاي 
مختلف ازجمله بازار شاخص ارز تجربه مي كنند، نشان از تداوم بي قاعد گي و بي نظمي 
در سياستگذاري اقتصادي دارد. درحالي كه انتظار مي رفت با تغييرات ايجاد شده در 
دولت آمريكا، حباب هاي رواني اين بازار كه در 3سال اخير متورم شده بود، در يك بازه 
زماني به تدريج و مديريت شده، خالي شود، اين مهم اتفاق نيفتاده است. بازار سرمايه 
نيز وضعيتي بهتر از اين ندارد  و مهم تر بازار كاالهاي مصرفي است كه گويي در شرايط 
انتظار كاهشي، رقابت بر سر افزايش را تجربه مي كنند. اين شرايط اختالفي قطعا بر 
رفتار قدرت هاي خارجي و به خصوص دولت جديد آمريكا در قبال ايران تأثير خواهد 

داشت و آنها را دچار ترديد و يا تأخير در تغيير رفتار خود خواهد كرد.
منطق حكم كرده و مي كند طرفين با درك دقيق و درســت شرايط اقتصادي كشور 
و رنجي كه مردم در سال هاي اخير از چالش هاي اقتصادي برده اند  و همچنين درك 
واقع بينانه از تحوالت و فرصت هاي سياسي و اقتصادي داخلي و خارجي براي گذار از 
شرايط سخت اقتصادي كشور، منافع ملي و مصالح عمومي را مالك رفتار و تصميم 
خود قرار داده و حداقل به صــورت موقت به دور از مالحظات سياســي و جرياني، از 
فرصت ها و گشايش هاي ايجاد شــده در جهت رفع مشكالت و چالش هاي اقتصادي 

قدم برداشته و بيش از اين به اعتماد از بين رفته مردم ضربه نزنند.

توقف بودجه1400 در سه گانه اختالفات
ادامه از 

صفحه اول

دولــت از اليحــه  گزارش
بودجــه اش دفــاع 
مي كند اما اكثريت 
نماينــدگان نــه به 
اليحــه دولــت رأي دادند و نــه مصوبه 
كميســيون تلفيــق بودجــه مجلس را 
پسنديدند تا سرنوشت آخرين بودجه دولت 
روحاني به اما و اگرها و مذاكرات احتمالي 
بين دولت و مجلس كشيده شود. براساس 
آيين نامه داخلي مجلس اگر كميســيون 
تلفيق بودجه مجلس كليات اليحه دولت را 
رد و اكثريت نمايندگان در صحن هم آن را 
تأييد مي كردند، دولــت مكلف بود ظرف 
2هفته اليحــه اش را اصــالح و دوباره به 
مجلس بفرستد. امسال اما اتفاق ديگري رقم 
خورد و كميســيون تلفيق بودجه كليات 
اليحه دولت را تأييد و ارقام و تبصره هاي آن 
را تأييد كرد ولي نمايندگان آن را مناسب 
نديدنــد و بــه آن رأي منفي دادنــد. راه 
برون رفت از وضع ايجاد شــده به مذاكرات 
بين قواي مقننه و مجريه گره خورده است. 
شــايد دولت در ماه هاي آخر عمر خود در 
نيمه نخست سال1400 كشور را با بودجه 

تنخواه و چند دوازدهم اداره كند.
همشــهري كســب اطالع كرد كه پيش 
از ايــن توافق اوليه بين حســن روحاني و 
محمدباقــر قاليباف براي كنار گذاشــتن 
مصوبه كميســيون تلفيق به دليل افزايش 
شديد كسري بودجه صورت گرفته و آنچه 
باعث رأي اكثريت مجلس شــده، نتيجه 
همان توافق بــوده و به اين ترتيب احتمال 
دارد كه در جلسه امروز چهارشنبه هيأت 
دولت، روحاني دستور اصالح اليحه بودجه 
را با هماهنگي مجلس بدهد مشــروط به 
اينكه اين تغييرات به ساختار كلي بودجه 
آســيب نزند و هيچ كدام از طرفين ماجرا 
يعني دولت و مجلس بهره برداري سياسي 
از بودجه1400 نداشــته باشند. آيين نامه 
داخلــي مجلس هــم داراي ابهام اســت 
و سرنوشــت بودجه ســال آينده به توافق 
روحاني و قاليباف بستگي دارد و اينكه آيا دو 
طرف حاضر به مذاكره براي پايان دادن به 
اختالف ها و تمركز بر اشتراك نظرها ازجمله 
تصميم گيري دربــاره ارز 4200توماني، 
افزايش ســقف بودجه عمومي و تغيير در 
بودجه برخي رديف ها و دستگاه هاي خاص 
مي شوند؟ در عالم سياست غيرممكن وجود 
ندارد و شاه بيت مذاكرات مي تواند بر محور 
نفي تورم زايي و رانت افزايي بودجه باشد با 
اين حال شايد گره بودجه را امروز دولت باز 
كند. صبح روز سه شنبه اكثريت نمايندگان 
مجلس تصميم گرفتند بــه كليات اليحه 
بودجــه1400 رأي ندهند تا به بررســي 
جزئيات نيازي نباشد. با اين تصميم بودجه 
ســال آينده ايران تا زمــان تعيين تكليف 
نهايي در وضعيت تعليق قرار دارد، اقتصاد 
هم در ابهام و كما فرو مي رود. گذشــته از 
چالش هاي سياســي حاكم بر مذاكرات و 
گفت وگوهاي بيــن دولت و مجلس به نظر 
مي رسد نمايندگاني كه رأي مخالف دادند 
همانند اكثريت نمايندگان موافق با اليحه 
دولت مخالف بودند ولي به تغييرات صورت 

گرفته توســط منتخبان خود مجلس در 
كميسيون تلفيق بودجه هم اعتماد نكردند و 
دانستند كه آنچه تلفيق تصويب كرده، وضع 
را بدتر مي كند. به گزارش همشهري، رصد 
گفته هاي موافقان و مخالفان بودجه1400 
از يك سو و دفاع محمدباقر نوبخت، رئيس 
ســازمان برنامه و بودجه از اليحه دولت و 
انتقــاد او از تصميــم تلفيقي ها از ســوي 
ديگر اين ابهام را ايجاد كرد كه رأي ديروز 
نمايندگان براســاس كدام سناريو صورت 
گرفته است. واكنش شمس الدين حسيني، 
وزير اقتصاد دولــت احمدي نژاد و نماينده 
فعلي مجلــس و جمع بنــدي محمدباقر 
قاليباف نماينده تهــران و رئيس مجلس 
نشــان داد مجلس در نخستين تجربه اش 
با سند مالي كشــور، دچار دوگانگي شده 
و نهايت اينكه اكثريــت رأي منفي دادند و 
مشخص نيســت رأي منفي آنها به اليحه 
دولت بوده يا گزارش كميسيون تلفيق؟ راز 
اين معما به داستان بودجه بازمي گردد كه 

ديروز در صحن علني مجلس خوانده شد.

نه تلفيق نه دولت. شوك به آينده
تامــل در گفته هــا و كليدواژه هاي نطق 
نمايندگان موافق بودجه نشان مي دهد آنها 
از اليحه دولت نه تنها دفاع نكردند بلكه آن 
را به باد انتقاد گرفتند و دفاع شان از تغييرات 
كميسيون تلفيق بودجه مجلس بوده است. 
ازجمله ابوالفضل ابوترابــي كه رد كليات 
بودجه را اشتباه خواند و گفت نبايد اختيار 
بودجه را به دســت دولت بدهيم. به گفته 
اين نماينده موافق، اليحــه بودجه دولت 
افتضاح بوده و تصميم كميســيون تلفيق 
يك قدم مثبت رو به جلو بــوده و اينگونه 
همكارانش را مورد خطاب قرار داد كه بهتر 
است ايده آل هاي بودجه را در دولت ايده آل 
آينده پيگيري كنيم. يكي ديگر از موافقان 
جدي بودجه احمد اميرآبادي فراهاني بود 
كه به صراحت اليحه بودجه را غيرقابل دفاع 
و سياسي خواند و گفت: قطعا با كليات اليحه 
ارائه شده از دولت مخالفم. اين نماينده اصرار 
داشت كه كليات بودجه تصويب و مصوبات 
تلفيق مالك بررسي قرار گيرد به ويژه اينكه 
به گفته نماينده قم، با تغييرات صورت گرفته 
قرار است يارانه ها به دســت مردم برسد و 

بساط ارز 4200 برچيده شود.
برخالف انتقادهــاي برخــي چهره هاي 
شاخص مجلس درباره ارز 4200 توماني، 
ديروز ورق تا اندازه اي برگشت و نمايندگاني 
هم بودند كه نگران تبعات حذف دالر4200  
توماني شدند ازجمله نماينده قائم شهر كه 
گفت: امروز كه ارز ترجيحي 4200توماني 
وجود دارد 42درصد تورم مشاهده مي شود 
چه كســي مي تواند تضمين كنــد كه اگر 
نرخ دالر را بــه 17هزارو150تومان تغيير 
دهيم شاهد كاهش قيمت ها در سال آينده 
خواهيم بــود؟ كمال عليپــور تأكيد كرد: 
اليحه بودجه دولت سراســر ايراد و اشكال 
بوده، اما اليحه تلفيــق هم زخمي به زخم 
اليحه دولت افزوده پس بايد كليات بودجه 

رد شود تا آرامش به كشور بازگردد. 
علي اصغر كوچكي نژاد هم همين انتقاد را 

به اليحه دولت و البته تغييرات كميسيون 
تلفيق داشت و گفت: نبايد با ناپايدار كردن 
درآمدهاي دولــت در بودجه باعث ايجاد 
گراني در كاالهاي اساسي شويم و افزايش 
سقف بودجه عمومي دولت در كميسيون 
تلفيق ناشي از درآمدهاي غيرواقعي است 
و نمي توان يك شــبه ارز4200 را حذف 
كرد. نماينــده اراك هــم مخالف اليحه 
دولــت و موافق كميســيون تلفيق بود و 
بودجه دولت را سياســي و شرايط كشور 
را بسيار حساس مي خواند از همكارانش 
خواســت تا به گزارش كميسيون تلفيق 
رأي دهند تا به گفته خــودش اميدواري 
مردم در آينده نســبت به مجلس بيشتر 
شــود. آصفري با اشــاره به گزينه بودجه 
سه دوازدهم پس از رد كليات آن يادآوري 
كرد با اين اقدام مجلس اختيار از نمايندگان 
گرفته و به سران قوا واگذار مي شود. روايت 
نماينده صومعه سرا هم جالب بود كه گفت: 
كميســيون تلفيق اليحــه بودجه دولت 
را شــفاف كرده و رد آن با جهل نسبت به 
مصوبات تلفيق ظلم به مجلس است و اگر 
اين اليحه رد شــود، دولت مجددا با بزك 
كردن اليحه آن را تقديم مجلس خواهد 
كرد. محمد رشيدي، نماينده كرمانشاه از 
نمايندگان خواست به مصوبه كميسيون 
تلفيق بودجه رأي بدهند به گفته خودش 

وارد بازي دولت نشوند.
روح اهلل ايزدخواه، عضو كميسيون صنايع 
مجلس اما روايتي سياســي از هدف دولت 
داشــت و مدعي بود كه همانطــور كه در 
سال72 با بحران مرغ اغتشــاش شد، در 
بودجه98 با بنزين و در بودجه99 با بورس 
بحران ايجاد شد، قرار است در بودجه سال 
آينده بحران ارز را درســت كنند تا نقطه 
بدون بازگشت براي كشور و انقالب درست 
شود كه حتي دولت انقالبي هم نتواند كاري 
كند.محسن زنگنه، نماينده تربت حيدريه 
هم معتقد بود بنيان بودجه مشــكل دارد 
و متأســفانه منابع را چاق كرده ايم به اميد 
اين دولت و دولت نيــز نمي تواند منابع را 
تأمين كند، بنابراين مجلس انقالبي نبايد 
امضايش پاي بودجه اي باشــد كه اصالح 
ساختار ندارد، منابع اش پايدار نيست و در 

نهايت تورم زاست.

انتقاد از افزايش يارانه ها
محمد رضا پورابراهيمي، رئيس كميسيون 
اقتصادي هم خطاب به نمايندگان گفت: 
همكاران و اعضاي كميســيون تلفيق، آن 
چيزي كه ما امــروز نگران آن هســتيم، 
كسري تراز عملياتي است كه اگر به روش 
درآمد پايــدار آن را نبينيم، ســال آينده 
از محل پــول پرقــدرت و افزايش حجم 
نقدينگــي، آثــار تــورم آن در اقتصاد به 
جاي كمك به مــردم هزينه ايجاد خواهد 
كرد. پورابراهيمي سرانجام آب پاكي روي 
ادعاي اعضاي تلفيق در دفــاع از افزايش 
يارانه هاي نقدي ريخت و گفت: دوســتان 
زحمت كشــيدند ارز ترجيحــي را حذف 
كردند كه 100درصد بــا آن موافقيم، اما 
قرار ما اين نبود به جــاي جايگزيني نرخ 

ارز ترجيحي، آن را به منابعي تحت عنوان 
يارانه تبديل كنيم تا به 97درصد از جامعه 

پرداخت شود.

رد بودجه انتخاب مجلس انقالبي
احسان خاندوزي، نايب رئيس كميسيون 
اقتصادي مجلس هــم در مخالفت حرف 
زد و گفت: رد كليات اليحه بودجه بهترين 
انتخاب براي مجلس اســت. مــا به عنوان 
مجلس نبايد به تمام انحرافاتي كه در اين 
اليحه وجود داشته لباس رسميت بپوشانيم. 
خاندوزي گفت: دو سناريو محتمل است. 
اول دولت ظرف دو هفته درخواست مجلس 
براي كاهش تورم زدايي، كســري و شكاف 
بين گروه هاي مختلف در بودجه را اجابت 
كرده و اجــرا مي كند و ايــن عين عدالت 
درســت اســت يا ا گر اين كار را نكرد و با 
مصلحت مردم و اقتصــاد و قانون لجاجت  
كرد آن وقــت مجلس ســه دوازدهم را با 
30درصد افزايش تمام درآمدها و هزينه ها 

يعني معادل تورم تصويب خواهد كرد.

دفاع متفاوت نوبخت از طرف روحاني
محمدباقر نوبخت، رئيس ســازمان برنامه 
و بودجــه در همان ابتدا پاســخ متفاوتي 
به انتقادهــا از حضور نيافتــن روحاني در 
مجلس داد و اصل126 قانون اساسي را به 
نمايندگان يادآوري كرد و گفت: اختيارات 
رئيس جمهور در امور برنامــه و بودجه به 
بنده تفويض شد، زيرا امور برنامه و بودجه از 
اختيارات رئيس جمهوري است و مي تواند 

آن را به ديگران تفويض كند.
او اين بــار از اليحه دولت دفــاع كرد اما 
بيشترين انتقادها را به كميسيون تلفيق 
وارد دانست و از نمايندگان سؤال كرد آيا 
آن اشــكاالتي كه از اليحه دولت مطرح 
مي شد با تصميم كميسيون تلفيق برطرف 
شده يا نه؟ نوبخت با اشاره به افزايش سقف 
بودجه عمومي دولت از 841هزار ميليارد 
تومان به 1120ميليارد تومان گفت: چرا 
نمايندگان با انتقادات، 2ماه فضاي سياسي 
كشور را تحت تأثير قرار دادند و چرا اصالح 
ســاختاري را كه مي گفتند بايد در اليحه 
صورت گيرد، رقم نزدند؟ چرا حجم بودجه 
تقليل پيدا نكرد و وابستگي بودجه به نفت 

بيشتر شد؟
نماينده دولت در ميانه دفاع از اليحه دولت و 
انتقاد از تغييرات كميسيون تلفيق محمدباقر 
قاليبــاف، رئيس مجلس را مــورد خطاب 
قرار داد و به صراحت پرســيد: گزارش هاي 
محرمانه خزانه هر هفته و هر ماه تقديمتان 
مي شــود. آيا دولت 66هزارو400ميليارد 
تومان براي طرح هــاي عمراني تخصيص 
نداده اســت؟ نوبخت بارديگر از سياســت 
ارز 4200تومانــي دفاع كــرد و از مجلس 
خواســت مســئوليت تغيير نــرخ ارز را 
بپذيرد. او تأكيد كرد: يك نهاد يا ســازمان 
بايد مســئوليت اين موضوع را بپذيرد زيرا 
مــا آن را نمي پذيريم و بــدون تمهيدات 
نمي توانيم ارز 4200توماني را به نرخ آزاد 
نيمايي تبديل كنيم و اگر اين اتفاق بيفتد 
مشخص نيست بتوان جلوي گراني را گرفت 
يا خيــر. نماينده تام االختيــار روحاني در 
بودجه ســپس ســراغ مصوبه تلفيق براي 
آزادسازي خودروهاي لوكس رفت و گفت: 
مي خواهيد اجازه دهيــد تمام خودروهاي 

لوكســي كه ســال ها اجازه ورود به كشور 
را نداشــته اند صرفا براي دريافت ماليات و 
ارزي كه قيمت آن به 17هزارو500تومان 
افزايش يافته، به كشــور وارد شود. مگر ما 
ممنوعيت واردات خودروهــاي لوكس را 
نداشتيم؟ از فردا ماشين هاي لوكس مناطق 
آزاد در خيابان هاي شــهرها حركت كنند، 
جواب شما به مردم چه خواهد بود؟ آيا صرفا 
براي دريافت ماليات و عوارض حاضر به اين 
اقدام هستيد كه باعث افزايش رانت مي شود 
و مشخص نيســت اين رانت به چه كساني 

مي رسد.

مجلس نرخ ارز را پايين بياورد
نوبخت خطاب به نماينــدگان تأكيد كرد: 
مجلس انقالبي بايد نرخ ارز را پايين بياورد 
تا به قيمت واقعي برسد؛ مجلس بايد جلوي 
گراني و تــورم را بگيرد تا مــردم بتوانند با 
درآمدهاي رايــج زندگي كنند. كار بودجه 
تمام نمي شــود و با فرافكني نبايد صورت 
مسئله را پاك كرد، ما فرصتي نداريم؛ اميد 
ما به شــما و اصالحات و پيشنهادات شما 
اســت لذا نمايندگاني كه به اليحه معتقد 
هستند، در صحن علني آن را اصالح كنند 
چرا كه يك دولــت و يك مجلس روي اين 
اليحه كار كرده اســت پس بايد با هم كار 
كنيم.معاون رئيس جمهور در ادامه با بيان 
اينكه آنچه امروز تحت عنوان كليات اليحه 
بودجه رد يا تأييد مي شــود، اليحه بودجه 
دولت نيســت، اعالم كرد: اليحه اي كه به 
رأي گذاشته مي شود گزارش، ارقام و احكام 
كميسيون تلفيق اســت چرا كه هر چه ما 

داده بوديم تغيير كرده است.

واكنش قاليباف به نوبخت
رئيس مجلس با اشاره به اظهارات نوبخت 
درباره اليحــه بودجــه1400، گفت: اگر 
مي دانيد در صــادرات نفــت در وضعيت 
فروش حداقلي به سر مي بريد چرا در اليحه 
خود پيشنهاد فروش 2ميليون و300هزار 
بشكه را پيشنهاد داديد. قاليباف تأكيد كرد: 
آقاي نوبخت در ادامه اظهارات خود گفت 
مشــكالت اليحه بودجه بايد بين دولت و 
مجلس حل شــود، مجلس اصالحاتي در 
اليحه دولت انجام داده اما همه دوستان در 
دولت با اين اصالحات مخالفت كرده اند. اين 

اشكال در مجلس اثر مي گذارد. 

اسرار بودجه
صحبت هــاي نوبخت البته بــا واكنش تند 
شمس الدين حسيني همراه شد كه خطاب 
به نماينده دولت گفت: شــما مي گوييد كه 
كميســيون تلفيق عدد 841هزار ميليارد 
تومان را به 1121ميليارد افزايش داد و بيني و 
بين اهلل شما نامه ننوشتيد كه 53هزار ميليارد 
تومان اوراق مالي جديد منتشر شود؟ او تأكيد 
كرد: اليحه بودجه1400 پر از اســرار است. 
حسيني تأكيدكرد: جرم كميسيون تلفيق 
بودجه اين بود كه اســرار هويدا مي كرد. در 
پايان اين بحث هاي تند سرانجام اليحه بودجه 
مصوب كميسيون تلفيق با رأي مجلس رد 
شد و رئيس مجلس گفت: اميدواريم دولت از 
فرصت كنوني براي اصالح بودجه استفاده كند 
و هر چه سريع تر اليحه را به مجلس شوراي 
اســالمي تقديم كند و از تجربه كميسيون 

تلفيق نيز بهره ببرد.

ارزش تجــارت خارجي ايران در 9 ماه امســال  بانك
همچنان 18.46درصد كمتر از مدت مشابه سال 
قبل است؛ اما آمار و ارقام از بازگشت تجارت به 
روند صعودي و كاهــش عقب ماندگي صادرات 
حكايت دارد. البته ممنوعيت هاي عمده براي واردات اقالم غيرضروري 
نيز در اين ماجرا بي تأثير نيست و توانسته است در مقابل محدوديت هاي 
شــديد تحريم، موازنه دخل وخرج ارزي ايران را حفظ كند. به گزارش 
همشــهري، براســاس تازه ترين اطالعاتي كه بانك مركزي از موازنه 
پرداخت و دريافت ارزي كشــور منتشر كرده اســت، ارزش تجارت 
خارجي ايران در 9 ماه امسال به 51ميلياردو971ميليون دالر رسيده 
كه اگرچه همچنان 18.46درصد كمتر از ســال گذشته است؛ اما با 
افزايش تدريجي ارزش صادرات كشور از ابتداي سال جاري تاكنون، اين 

عقب ماندگي در حال كمتر شدن است.

رشد آرام و ماليم واردات
روايت بانك مركزي از دخل وخرج ارزي ايران در حوزه تجارت خارجي 
نشان مي دهد در 9 ماه امســال، جمعا 26ميليارد و 858ميليون دالر 
كاال وارد ايران شــده كه در مقايسه با مدت مشابه ســال قبل از افت 
15.63درصدي برخوردار است. بررســي ماهانه خرج ارزي ايران در 
تجارت خارجي، حاكي از اين اســت كه واردات كشور از ابتداي سال 
تاكنون در روندي آرام و رو به رشد افزايش پيدا كرده و از محدوده كمتر 
از 3ميليارد دالر در ماه هاي نخســت سال به محدوده باالي 3ميليارد 
دالر در ماه هاي اخير رسيده اســت. به عبارت ديگر در اين دوره زماني 
9ماهه، هزينه هاي ارزي ايران براي واردات كاال با شيب ماليم حدود 
10درصدي در حال افزايش بوده و تغييرات غيرمعمولي در آن رخ نداده 
است. در مقابل، درآمد ارزي ايران از محل فروش كاال به ديگر كشورها يا 
همان صادرات غيرنفتي نيز تقريبا با شيبي مشابه حوزه واردات مواجه 
بوده اســت؛ اما برخالف تحوالت آرام و ماليم حوزه واردات، آمارهاي 
حوزه صادرات با افت وخيزهاي قابل توجهي مواجه شده و تحوالت آن 

فاقد پايداري بوده است.

انعكاس دست اندازهاي صادرات در آمار
افت وخيزهــاي حوزه صــادرات تا حد زيــادي ناشــي از رويه هاي 
پيش بيني ناپذير در صدور بخشــنامه ها و ممنوعيت هايي بوده است 
كه عمال قدرت برنامه ريزي صادركنندگان را مختل مي كند. بررسي 
روند صادرات غيرنفتي در 9 ماه امسال نشان مي دهد حتي در دوره هاي 
كوتاهي كه عزمي براي ساماندهي مشــكالت صادركنندگان وجود 
داشته، ارزش صادرات واكنش مثبتي نشــان داده و حتي در مهرماه 
ركود خارق العاده اي به ثبت رسانده است. در حقيقت بهبود چشمگير 
صادرات در مهرماه امسال تا حدي بوده كه باعث شده تراز تجاري ماهانه 
كشور در اين ماه به مثبت يك ميلياردو415ميليون دالر برسد و نيمي 
از تراز تجاري منفي در سال هاي قبل جبران شود. براساس آمارها تراز 
تجاري ايران در 6 ماه امسال 3ميلياردو217ميليون دالر بوده كه به لطف 
جهش ارزش صادرات در مهرماه به منفي يك ميلياردو8.2ميليون دالر 

كاهش يافته است. 

جاي خالي ارزش آفريني در صادرات
بررسي اطالعات منتشر شده بانك مركزي مشخص مي كند در 9 ماه 
امســال، به طور ميانگين ارزش هر واحد واردات به كشور 3.64برابر 
ارزش هر واحد صادراتي از كشور بوده است. به عبارت ديگر، در اين دوره 
زماني ارزش هر تن كاالي صادرات از ايران معادل 295دالر بوده است 
درحالي كه هر تن كاالي وارداتي به ايران 3.64برابر اين رقم، يعني هزار 
و 74دالر ارزش داشته است. اين موضوع از يك سو حاكي از اين است كه 
همچنان خام فروشي در صادرات ايران بسيار شايع است و سياست هاي 
اتخاذ شــده براي مقابله با خام فروشــي و ايجــاد ارزش افزوده روي 
فراورده هاي خام صادراتي كشور به نتيجه مطلوبي نرسيده است. البته 
آمارها اين نكته را نيز نشان مي دهند روند رشد ارزش هر واحد كاالي 
صادراتي در 9 ماه امسال 2برابر روند رشد ارزش كاالهاي وارداتي بوده و 
از اين منظر اتفاقات مساعدي در حوزه صادرات به وقوع پيوسته  است. 

مجلس ديــروز به 
كليات بودجه1400 
داد،  منفــي  رأي 
البته مي توانســت قبل از اينها هــم كليات را 
تصويب نكند و نيازي به بررسي اليحه دولت 
و تغييرات زياد در كميســيون تلفيق بودجه 
نباشد و زمان از دست نرود. با اين حال، تصميم 
مجلس را قابل دفاع مي دانم چراكه اگر گزارش 
مصوبه كميسيون تلفيق بودجه به صحن علني 
مجلس راه پيدا مي  كرد، اتفاق خاصي در سمت 
هزينه هاي جاري كشــور رخ نمي داد چرا كه 
با مصوبه اين كميسيون كسري تراز عملياتي 
بودجه كشــور باالي 460هزار ميليارد تومان 
برآورد مي شــود. به همين دليل بعيد به نظر 
مي رســيد كه نمايندگان بتواننــد در صحن 
علني بودجه اين ميزان شكاف بين درآمدها و 

هزينه هاي دولت را اصالح و كم كنند.
نتيجه اينكه شكاف كسري تراز عملياتي بودجه 
يا با استقراض از آينده و مقروض كردن آيندگان 
از كانال انتشــار اوراق تامين شــود كه حجم 
اســتفاده از اين اوراق محدود خواهد بود و اگر 
دولت بخواهد كسري تراز بودجه اش را از اين 
محل بيشتر تامين كند، الزمه آن افزايش نرخ 
ســود اين اوراق به ميزان زياد است كه براي 

اقتصاد كشور اثرات ركودي خواهد داشت.
برآوردها نشان مي دهد كه با مصوبه كميسيون 
تلفيق بودجه مجلس، دولت دست كم با كسري 
250 تا 300هزار ميليارد توماني مواجه خواهد 
شد كه يا بايد از بانك مركزي استقراض كند يا 
اينكه اين كسري را با عرضه سنگين ارز ناشي 
از درآمدهاي نفتي جبران كند و استفاده از هر 
2روش يا تركيب آنها آســيب جدي به توليد 
كشــور به دليل بروز پديده بيمــاري هلندي 
توأم با تــورم باال را به همراه خواهد داشــت و 
پيش بيني ها از تورم باالي 65درصد در ســال 
آينده با مصوبه كميسيون تلفيق بودجه حكايت 

داشت.
حاال ســؤال اين اســت كه تكليف چيســت 
و چه بايد كرد؟ نخســت وظيفه كارشناسان 
و اصحاب رســانه  است كه سياســتمداران و 
مقامات ارشــد كشــور را از مخاطرات جدي 
كســري تراز عملياتي بودجه بــراي اقتصاد و 
مردم كشــور آگاه كنند. وضعيت معيشــتي 
مردم در سال هاي اخير به دليل تورم هاي باال 
و ركودهاي عميق به گونــه اي رقم خورده كه 
نشــانه هايي از آن را در اتفاقات آبان سال98 
مشاهده كرديم و فقر خشن در برخي مناطق 
به وضوح خودش را نشــان داد و واقعيت اين 
است كه وضعيت به گونه اي است كه خيلي از 
مسئوالن حاضر به حضور در جمع مردم عادي 
به صورت يك شهروند عادي نمي شوند؛ چرا كه 
مردم خشمگين و عصباني هستند و اين نتيجه 
تورم هاي باالســت كه مثل يــك جرقه عمل 
مي كند كه ممكن اســت كليت نظام سياسي 

كشور را با چالش و خطر مواجه سازد.
متأسفانه مشــاوران اقتصادي مسئوالن ارشد 
نظام آنگونه كه شايســته است اين واقعيت ها 
را منتقل نمي كنند و ما به يك تعامل سياسي 
خوب با مسئوالن نياز داريم و ضرورت و اهميت 
كنترل هزينه هاي جاري دولت به آنها يادآوري 
شود و سقف هزينه هاي عمومي بودجه نبايد 
نسبت به قانون بودجه امسال بيش از 15درصد 

افزايش يابد.
گام دوم ضــرورت يــك گفتمان ســازي و 
جريان سازي اجتماعي در بين نخبگان جامعه 
است كه به طور جدي از قواي سه گانه مطالبه 
كنند كه شكاف بين دخل و خرج دولت از يك 
اندازه متعارف نبايد بيشــتر شود، درآمدهاي 
نفتي كشور فارغ از اينكه محقق شود يا نشود، 
سهم آن در بودجه در بلندمدت به زير 5درصد 
برسد، سهم درآمدهاي مالياتي حتما به باالي 
45درصد برسد  و درون قانون بودجه افزايش 
عمق بازار بدهي لحاظ شود تا درآمدهاي دولت 
از محل فروش اوراق جهت پوشش كسري تراز 
عملياتي بودجه قابل اتكا بــوده و خالي بندي 
نباشد. اينها مهم ترين اقداماتي است كه بايد 

در بودجه1400 از هم اكنون پايه  ريزي شود.

و پس از رد كليات 
بودجه1400

شاكله بودجه را به هم زدند
سخنگوي دولت در واكنش به تصميم مجلس از رد كليات گزارش كميسيون تلفيق 
بودجه قدرداني كرد و گفت: تغييرات زياد در اليحه بودجه، شاكله بودجه را به هم 
ريخته بود. حسن روحاني، رئيس جمهوري هم ديروز گفت: بارها دولت بر ضرورت 
حفظ اركان اصلي اليحه بودجه تأكيد كرده بــود. او افزود: از نظر دولت تغيير در 
شــاكله و محورهاي اصلي اليحه بودجه1400 مي تواند صدمات جدي به معيشت 

مردم و مسير توسعه و مديريت اقتصاد وارد كند.

ث
مك

روايت بانك مركزي از دخل وخرج ارزي 9 ماه نشان مي دهد
بازگشت تجارت خارجي به روند صعودي

آمار بدهي هاي خارجي )تعهدات بالفعل( ايران 
)ميليون دالر(

ميانمدتكوتاهمدتبدهي
كلوبلندمدت

150575489053آذرماه1398

198473649348آذرماه1399

184295-479ميزانتغيير

2.433.25-31.8درصدتغيير

   تغييرات شاخص در بدهي خارجي ايران
اطالعاتي كه بانك مركــزي از بدهي هاي خارجي )تعهــدات بالفعل( 
ايران در پايان آذرماه1399 منتشــر كرده نشــان مي دهد در يك سال 
گذشــته، بدهي هاي ميان مدت و بلندمدت ايــران 2.43درصد معادل 
184ميليون دالر كاهــش يافتــه و از 7ميلياردو548ميليون دالر به 
7ميلياردو364ميليون دالر رسيده است. از سوي ديگر در اين بازه زماني، 
بدهي هاي كوتاه مدت ايران 479ميليون دالر افزايش يافته و با رشــد 
31.8درصدي از يك ميلياردو505ميليون دالر به يك ميلياردو984ميليون 
دالر رسيده است. برايند اين آمارها باعث شده در مجموع بدهي خارجي 
ايران در يك سال منتهي به آذر99 ، 3.25درصد معادل 295ميليون دالر 
افزايش پيدا كند و از 9ميلياردو53ميليون دالر به 9ميلياردو348ميليون 
دالر برسد. نكته مثبت در آمارهاي مربوط به بدهي هاي بالفعل ايران در 
آذرماه اين است كه بدهي هاي ميان مدت و بلندمدت كشور كاهش پيدا 
كرده و افزايش رقم بدهي كل ناشي از تعهدات كوتاه مدت بوده است كه در 

ماه هاي مختلف سال تغييرات قابل مالحظه اي را تجربه مي كند.

تقابل در وقت تفاهم
نشست ديروز مجلس، سراسر تقابل با دولت بود كه در جزئيات بحث بر سر رد كليات اليحه بودجه1400 عيان شد. در نشستي كه عموما به 
نشست تفاهمي مجلس و دولت براي تعيين تكليف برنامه مالي ساالنه كشور بدل مي شود، تقابل و عزم جمعي از نمايندگان براي ايستادگي 
رودرروي دولت چنان بود كه حتي متوجه نشدند آنچه به رأي صحن علني مجلس گذاشته شد گزارش كميسيون تلفيق در مورد اليحه 
بودجه سال آينده بود، نه اليحه دولت! گزارشي كه قريب به 2 ماه در كميسيون تلفيق در حال تدوين و چكش كاري بود وآن قدر ارقام و جداول 
اليحه دولت را باال و پايين كرده بود كه شباهت چنداني با برنامه مالي ارائه شده از سوي دولت نداشت و حتي نارضايتي و نقد دولت را نسبت به 
اين حجم ازتغييرات رسانه اي كرده بود ومكرر در روزهاي اخير در سخنراني هاي رئيس جمهور باز تكرار مي شد. البته محرك تقابل اكثريت 
مجلس با دولت درنشست ديروز بهارستان دوسويه بود، نقد مكرر دولت به آنچه نمايندگان بر سر اليحه اش آورده بودند و و سخنان واتمام 
حجت نوبخت در نشست ديروز مجلس مبني بر اينكه با تصويب گزارش تلفيق خود مجلس عامل و مسبب گراني ها خواهد شد از يكسو 
و اعتراض نمايندگان به سبك تعاملي دولتمردان در قبال مجلس و در راس آن غيبت مجدد رئيس جمهوري در نشستي كه حضور حسن 
روحاني در آن مرسوم بوده از سوي ديگر فضايي را ايجاد كرد كه پاشنه در مجلس بر مخالفت قاطعانه و كم سابقه با دولت چرخيد و ثمره اش 
تعليق وابهام پيش روست. در اين ميان اما اوضاع به كام جمعي كوچك اما هميشه منتقد دولت در بهارستان شد. نقد البي شديدي كه مخالفان 
دو آتشه دولت عليه اليحه بودجه تدارك ديده بودند در رويكرد ديروز دولت در قبال مجلس - يعني غيبت روحاني و موضع بي تعارف و 
منتقدانه نوبخت - چنان فراگير شد كه حريف رايزني ها و عاقبت انديشي هاي مدافعان گزارش تلفيق نشد، آنهم گزارشي كه اساسا بازنويسي 
اليحه بودجه بود. درنهايت اما نتيجه رد كليات بودجه1400 در آستانه سيزدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري درواقع موضع گيري و 
تقابل سياسي 2جريان سياسي كشور رودرروي ديگر بود كه هر دو طيف انتخاب و همراهي مسير ديگري را بازي در زمين سياسي رقيب 
تعبير و تفسير مي كردند، تصوري كه سبب شد بودجه سال آتي ميان 2 چشم انداز اصالح اليحه از سوي دولت يا گام برداشتن به سمت بودجه 

سه دوازدهم فعال معلق بماند مگر اينكه توصيه اي از مقامات ارشد نظام راه جديدي به روي 2قوه و تقابل فزاينده و روزافزون آنها باز كند.
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 توقف عرضه موز 
در برخي ميادين ميوه و تره بار 

عرضه موز در برخي از ميادين ميــوه و تره بار  تره  بار
به دليل افزايش زياد قيمت متوقف شد.

به گزارش همشهري، نرخ  ميوه هاي پرتقاضا در 
ميادين ميوه و تره بار تغييري نكرده يا افزايش 
اندكي داشته است. آخرين نرخنامه سازمان مديريت ميادين شهرداري 
تهران حاكي از ثبات قيمت اغلب ميوه ها در ميادين ميوه و تره بار است. 
البته از بين انواع ميوه، قيمت پرتقال، كيوي و ليموشيرين نسبت به 
نرخنامه قبلي، قدري افزايش يافته است. مقايسه قيمت ها در نرخنامه 
ميادين نشان مي دهد توت فرنگي با قيمت22.000تومان و گالبي با 
قيمت17.000تومان، گران تريــن و هندوانه با قيمت 6.800تومان 
ارزان ترين ميوه هاي موجود در ميادين ميوه و تره بار هستند و متوسط 
قيمت ميوه در ميادين 36درصد از ميانگين سطح شهر پايين تر است.

 
قيمت ميوه هاي پرتقاضا در ميادين ميوه و تره بار تهران )تومان(

قيمتمشخصاتنوع محصول
10.500سالم، رسيده – حداقل 120گرمسيب زرد
8.900سالم، رسيده، رنگدار- حداقل 120گرمسيب قرمز

11.800سالم، تازه، آبدار- بين 200تا 350گرمپرتقال تامسون شمال
11.800يكدست، سالم، آبدار- 100گرمپرتقال توسرخ
14.500يكدست، سالم و آبدارنارنگي جنوب
12.800سالم، رسيده و آبدار- هرعدد باالي 100گرمليموشيرين

14.700كامال رسيده، آبدار، قرمز- باالي 180گرمانار
17.000يكدست، سالم و رسيده- بدون آفت زدگيگالبي
13.500يكدست و سالم، رنگدارانگور
13.800يكدست، سالم و رسيده- هر عدد حداقل 70گرمكيوي

2.500يك عدد 3كيلوگرميهندوانه

كنسرو ماهي تن؛ گراني در عين فراواني
تن ماهي زماني غذاي دانشجويي و مجردي محسوب مي شد. نخستين 
غذاي آماده پروتئيني در سوپرماركت ها كه نسبت به ديگر غذاهاي 
كنسروي يعني خوراك لوبيا، غذاي كامل تر و مغذي تر محسوب مي شد 
و قيمت مناسبي هم داشت. كنسرو ماهي تن براي خيلي از كساني كه 
ذائقه شان ماهي تازه را نمي پسندد و يا افرادي كه قيمت ماهي برايشان 
باال بود هم جايگزين مناسبي محسوب مي شد. در توصيف استقبال 
زياد از اين غذاي آماده و افزايش تقاضا در بازار همين بس كه برندها و 
شركت هاي توليدكننده اين محصول از شمار خارجند و در تبليغات 
تلويزيوني گوي سبقت را از هم ربوده اند. ايليكا، خوشبخت، مكنزي، 
اويال، پيك، طبيعت، تحفه، ساحل، گلكسي، شيلتون و شيالنه تعدادي 
از نام هاي حاضر در بازار اين محصول محبوب است كه برخالف چند 
سال پيش كه عمده ســهم بازار در اختيار 3-2 برند خاص بود، حاال 
ديگر سهم نسبتا يكساني از بازار را در اختيار دارند. امسال اما افزايش 
شديد قيمت، شــرايط اين كاال را تغيير داده اســت. تابستان امسال 
افزايش نرخ ارز، هزينه واردات ماهي تن را افزايش داده و در شرايطي 
كه فصل صيد ماهي تن در آب هاي شمال كشور هم فرا نرسيده بود، 
اين افزايش قيمت، هزينه توليد و در نتيجه قيمت كنســرو ماهي در 
سوپرماركت ها را تا 30هزار تومان باال برد. اخيرا دوباره بازار اين كاال 
تكان خورد و قيمت در بعضي برندها تا نزديكي 40هزار تومان افزايش 
يافت. اين درحالي است كه وزن هر قوطي تن نيز نسبت به سال گذشته 
اندكي كاهش يافته است. هم اكنون ميانگين قيمت كنسرو ماهي تن 
در سوپرماركت ها نزديك به 35هزار تومان است. در جدول پيوست، 

شماري از برندهايي كه قيمت زير 35هزار تومان دارند آمده است.

قيمت انواع كنسرو ماهي در سوپرماركت هاي تهران
قيمت - تومانمشخصاتبرند كاال
32.500دودي - 180گرميمكنزي
29.900ساده - 180گرميمكنزي
30.500تن با شويد - 180گرميگلكسي

29.900تن در فلفل - 180گرميپيك
32.500تن با شويد - 180گرميخوشبخت

27.500ساده - 180گرميايليكا
32.500تن در روغن زيتون - 180گرميساحل

29.900تن در روغن گياهي - 180گرميخوشبخت
29.950تن در روغن سويا - 180گرمياويال
29.500تن رژيمي – 180گرميتحفه

بعد از 3ســال وقفه، قرار است گزارش  بورس
پيش بيني سود شركت ها دوباره منتشر 
شود. تازه ترين خبرها حاكي از آن است 
كه احتماالً هيأت مديره سازمان بورس تا 
پايان هفته جاري طرح انتشار دوباره گزارش پيش بيني سود 
شركت ها را تصويب خواهد كرد و مراحل انتشار اين گزارش ها 
دوباره از اواخر بهمن يا اوايل اسفند ماه آغاز مي شود. از همين 
حاال برخي شركت ها به اســتقبال اين طرح رفته اند و گزارش 

پيش بيني سودشان را منتشر كرده اند.
به گزارش همشهري، انتشار گزارش پيش بيني سود شركت ها 
بعد از 25سال انتشار در سال96 به دســتور شاپور محمدي، 
رئيس وقت ســازمان بورس متوقف شــده بــود. در آن زمان 
كارشناسان و تحليلگران زيادي نســبت به توقف انتشار اين 
گزارش ها اعتراض كردند اما رئيس وقت سازمان بورس توجهي 
به اين اعتراض ها نكرد و دســتور توقف انتشــاراين گزارش ها 
را صادر كرد.حاال با گذشت 3سال قرار اســت دوباره گزارش 
پيش بيني سود شــركت ها منتشر شــود. پيش از اين حسن 
قاليباف اصل، رئيس سابق سازمان بورس كه خود تالش كرد تا 
اين گزارش ها منتشر شود گفته بود اقدامات الزم براي انتشار 
گزارش پيش بيني سود شــركت ها از بهمن يا اسفند ماه آغاز 
مي شود. خبر هاي دريافتي همشــهري نشان مي دهد انتشار 
گزارش پيش بيني سود شركت هاي بورس مراحل نهايي خود 
را طي مي كند و قرار است از 20بهمن ماه شركت هاي حاضر در 
بورس و فرابورس گزارش هاي پيش بيني سود خود را منتشر 
كنند. تازه ترين خبر ها حاكي از آن اســت كــه هيأت مديره 
سازمان بورس، هفته جاري مقررات مربوط به انتشار پيش بيني 
سود شــركت ها را تصويب و ابالغ خواهد كرد، اما هنوز درباره 
جزئيات اين مصوبه اطالعي در دست نيست و مشخص نيست 
آيا انتشار اين گزارش ها اجباري يا اختياري خواهد بود. با اين 
همه انتشار اين گزارش ها مخالفاني هم دارد،اما به نظر مي رسد 

تعداد موافقان اين طرح بيش از مخالفان است.

مخالفان چه مي گويند؟
آن طوركه مخالفان استدالل مي كنند انتشار گزارش پيش بيني 
سود شركت ها به دليل انحرافي كه ممكن است در آنها وجود 
داشته باشد مي تواند به رانت، ســفته بازي و زد و بند در سهام 
شركت هاي بورس منجر شــود؛ به اين معنا كه مسئوالن يك 
شركت در ابتداي سال مالي سود شركت را با اهداف سفته بازانه 
كم يا زياد پيش بيني كنند و از اين طريق زمينه رشد يا كاهش 
قيمت سهام شــركت را به صورت عمدي فراهم كنند. نمونه 
چنين اتفاقي در سال96 در مورد شــركت كنتور سازي  ايران 
اتفاق افتاد اما چنين اتفاق هايي در گذشته خيلي فراگير نبوده 
است. مهدي رباطي، كارشناس بازار سرمايه در اين باره معتقد 
است: پيش بيني سود با عملكرد معموال انحراف معناداري دارد و 
در دنيا نيز اين سياست مرسوم نيست. او با بيان اينكه پيش بيني 
سود شــركت ها عموما ابزاري براي زد و بند و سفته بازي  روي 
نمادهاست، نوشت: اگر قرار است سود تخميني دوباره به بورس 
بازگردد بايد براي جلوگيري از فريب بازار، بررسي كارشناسي 
دقيق بر اعداد اعالمي انجام شود. ناصر كشاورز ديگر كارشناس 
بازار سرمايه در اين باره مي گويد: سهامداري كه به دنبال خريد 
سهام است فقط به روند نقدينگي توجه مي كند، اگر براي سهام 
يك شركت پيش بيني سود مثبت ارائه شود، اما خريداران گزينه 
بهتري پيدا كنند، ســهم را عرضه مي كنند و اصال به گزارش 

پيش بيني سود توجهي نمي كنند.

موافقان چه مي گويند؟
در مقابل موافقان، انتشار گزارش پيش بيني سود شركت ها بر 
اين باورند كه انتشار اين گزارش ها مي تواند هم توان تحليلي 
بازار ســرمايه را افزايش دهد و هم به افزايش شفافيت در بازار 

سهام منجر بشود.
عليرضا قدرتي، مديرعامل شركت سرمايه گذاري آوا نوين در 
اين باره مي گويد: به ياد داشته باشيد كه هميشه ويران كردن 
آسان تر از آباد كردن است. متأسفانه تصميماتي كه در مقطعي 

سياه و سفيد پيش بيني سود در بورس تداوم نزول بورس
 همشهري ابعاد انتشار گزارش پيش بيني سود شركت ها در بورس

پس از 3سال توقف را بررسي مي كند
سهامداران حقيقي روز سه شنبه 1000ميليارد 

تومان نقدينگي از بازار سهام خارج كردند

در سازمان بورس اتخاذ شد، ضربه اساسي بر پيكره كارشناسي و 
توان تحليلي فعاالن بازار سرمايه و قدرت ريسك پذيري مديران 

مالي شركت هاي بازار ايجاد كرد . 
وقتي گزارش پيش بيني سود شــركت ها حذف مي شود، توان 
پيش بيني و تحليل سهامداران بالفاصله از بين رفته و تطبيق 
بازار سرمايه با اين وضعيت، زمان بر خواهد بود. به گفته او بازگشت 
پيش بيني سود شركت ها، گام مثبتي خواهد بود ولي اثرگذاري 
اين اقدام بر بازار سرمايه كمي زمان بر خواهد بود. علي رحماني 
مديرعامل ســابق بورس تهران هم بر اين باور است كه انتشار 
گزارش پيش بيني سود شركت ها در شرايط فعلي به ايجادمحيط 
شفاف تري از اطالعات منجر خواهد شد كه مي تواند باعث ايجاد 
نقطه حمايت در بازار شــود. عليرضا كريميان از مدرسان بازار 
سرمايه هم در پاســخ به منتقدان كه مي گويند اعداد گزارش 
پيش بيني سود شــركت ها با واقعيت منطبق نيست و انحراف 
زيادي دارد مي گويد: اين يك پيش بيني است و مي تواند خطا 
داشــته باشــد. طبيعت پيش بيني كردن همراه با خطاست و 
نمي توان به آن خرده گرفت.دركل بايد گفت انجام محاسبات 
پيش بيني سود آينده شــركت ها مي تواند در انتخاب سهم، به 
فعاالن بازار سرمايه كمك كند.نيما آزادي، تحليلگر بازار سرمايه 
هم در اين باره نوشت: اينكه نماد شــركت ها پس از 20درصد 
نوسان متوقف مي شود يا بعد از 50درصد نوسان بايد كنفرانس 
خبري برگزار شود اصال مؤثر نيست اما انتشار گزارش پيش بيني 

سود شركت هاي بورس اقدام بسيار خوبي است.

واقعيت چيست؟
صرف نظر از تقابل موافقان و مخالفان، بررســي ســوابق ساير 
بورس هاي دنيا نشان مي دهد گزارش پيش بيني سود شركت ها 
تقريبا در همه بورس هاي مهم دنيا منتشر مي شود با اين تفاوت 
كه انتشار اين گزارش ها اغلب اجباري نيست و اختياري است. 
با اين حال با وجود اختياري بودن تعداد زيادي از شــركت ها 
در بازارهاي ســهام سراســر دنيا اين نوع گزارش هــا را براي 
شفاف سازي  و ارائه اطالعات بيشــتر براي سهامداران منتشر 
مي كنند.انتشار اين گزارش ها در اغلب بورس هاي دنيا از آمريكا 
گرفته تا چين و كانادا و مهم ترين بورس هاي اروپايي معياري 
براي ارزيابي عملكرد و صداقت مديران شركت هاي بورس است 
و همين موضوع يك اهرم اجرايي براي افزايش شفافيت و كارايي 

بيشتر مديران شركت ها در اغلب بورس هاي دنياست.

انعــكاس گســترده تخلفات  بازار
فروشــگاه هاي زنجيــره اي در 
تضييــع حقوق مشــتريان در 
رســانه هاي اجتماعي موجب 
افزايش بازرسي و نظارت بر نحوه و قيمت فروش كاال در 
اين مراكز عرضه شده است. با وجود اين روند تخلفات 
عرضه كاال در اين فروشگاه ها همچنان در حال افزايش 
اســت و برخي فعاالن صنفي و مســئوالن نظارتي از 
كم كاري سازمان حمايت در برخورد با اين فروشگاه ها 

خبر مي دهند.
به گزارش همشهري، در سال هاي اخير فروشگاه هاي 
زنجيره اي به ابزاري براي ايجاد انحصار در نظام توزيع و 
تضييع حقوق مشتريان با تخلفات آشكار در عرضه كاال 
تبديل شده اند. اطالعات حاصل از گشت هاي مشترك 
برخي دستگاه هاي نظارتي در مورد قيمت، وزن، حجم، 
كيفيت و نحوه تامين و عرضه كاال در اين فروشگاه ها نيز 
بيانگر توسعه انواع تخلفات ازگرانفروشي، كم فروشي و 
عرضه چند نرخي گرفته تا ارائه تخفيف هاي غيرواقعي 
روي قفسه فروش كاال يا ارائه فاكتورهاي صوري خريد 
به مشتريان، به رويه اي جاري تبديل شده و ادعاهاي 
برخي دســتگاه هاي نظارتي براي برخورد با اينگونه 
تخلفات نيز نفعي براي مشتريان اين فروشگاه ها نداشته 
است مشترياني كه به اميد خريد كاال با قيمت و كيفيت 
بهترو در كوتــاه زمان ممكن راهي اين فروشــگاه ها 
شــده اما پس از خريد متوجه رنــگ باختن ادعادي 
تخفيف هاي 40درصدي فروش در اينگونه فروشگاه ها 

شده اند.
اين تخلفات در همه فروشگاه هاي زنجيره اي قديمي 
و انــواع هايپرماركت هاي تازه تاســيس روزبه روز در 
حال گســترش اســت. تخلفات در اين فروشگاه ها تا 
حدي آشكارا و رايج شده است كه متوليان نظام توزيع 
بنكداري و خرده فروشــي كاال از شكل گيري زنجيره 
سازمان يافته تامين و عرضه كاال براي اين  فروشگاه ها با 
حمايت برخي دستگاه هاي متولي نظارت بر بازار مانند 
سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان خبر 
مي دهند. در تازه ترين اقدامات نيز با دســتور سازمان 
حمايت، همكاري بازرسان اتاق اصناف، سازمان صمت 
و ســازمان حمايت با گشت هاي مشــترك سازمان 
تعزيرات حكومتي متوقف شده است. اغلب مشتريان 
فروشــگاه هاي زنجيره اي را كارمندان يــا كارگراني 
تشكيل مي دهند كه با دريافت بن خريد از سازمان ها و 
ادارات به ناچار راهي خريد از اين  فروشگاه ها شده اما 
در پايان با حداقل خريد تا 2برابر ميزان بن خريد هزينه 

كرده و ناراضي به خانه مي روند.

10پرونده تخلف زنجيره اي روي ميز تعزيرات
رئيس گشت هاي مشترك اداره كل تعزيرات حكومتي 
تهران در گفت وگو با همشــهري با انتقــاد از كوتاهي 
برخي دستگاه هاي نظارتي در تشكيل پرونده تخلفات 
فروشگاه هاي زنجيره اي و ارجاع آن به اين سازمان گفت: 
در نتيجه گشت هاي مشترك سازمان تعزيرات با ساير 
دستگاه هاي نظارتي اكنون 10فقره پرونده گرانفروشي 
براي فروشگاه هاي زنجيره اي تشكيل شده است. ناصر 
مديحي، افزود: ارزش تخلفات مطرح در اين پرونده ها 
400 تا 500ميليون تومان است كه با صدور رأي نهايي 
متخلفان تا 2برابر ارزش اين تخلفات جريمه مي شوند. او 
افزود: اين پرونده ها در دو شعبه بدوي سازمان تعزيرات 

حكومتي در حال رســيدگي اســت و احتماال تا آخر 
بهمن ماه جاري رأي بدوي در مورد اين تخلفات صادر 
مي شــود. به گفته مديحي با ورود ســازمان تعزيرات 
حكومتي به فروشگاه هاي زنجيره اي در قالب گشت هاي 
مشترك فروشگاه هاي زنجيره اي نحوه قيمت گذاري و 
فروش برخي كاالهاي موجود در انبار با دو قيمت قديم 
و جديد را تغيير داده و درصد تخفيف فروش را قفسه 
فروشگاه ها حذف كرده اما هنوز هم با ارائه تخفيف هاي 
غيرواقعي به نوعي بر سر مشتري منت مي گذارند. چگونه 
امكان دارد  وقتي قيمت يك كاال مثال نوشابه روي بطري 
10هزار تومان درج شده و در مغازه نيز با همين قيمت 
به فروش مي رسد،  فروشگاه زنجيره اي با توجيه خريد 
عمده از توليد كنندگان اين كاال را به قيمت 8هزار تومان 
بفروشد؟ او رســيدگي به اين  تخلفات فروشگاه هاي 
زنجيــره اي را در حيطه اختيارات ســازمان حمايت 
مصرف كنندگان و توليد كنندگان دانست و افزود: تنها 
راهكار مقابله با تباني توليد كنندگان كاال با فروشگاه هاي 
زنجيره اي براي درج قيمت هاي غيرواقعي آن است كه 
سازمان امور مالياتي براساس قيمت مصرف كننده درج 
شده روي بسته بندي از شركت هاي توليد و تامين كاال 
ماليات دريافت كند. متأسفانه اكنون اين فروشگاه ها با 
عوام فريبي ضمن دريافت ســودهاي كالن، سعي در 

حذف خرده فروشان از نظام توزيع دارند.

از كم فروشي تا انحصار نظام توزيع 
رئيس گشت هاي مشترك اداره كل تعزيرات حكومتي 
تهران، كم فروشــي در قالب بســته بندي برخي مواد 
غذايي با توجيه هزينه بســته بندي و سورت كردن را 
شيوه ديگر تخلف در فروشگاه هاي زنجيره اي دانست 
و گفــت: دريافت هزينــه چند برابري بــراي عرضه 
محصوالت بسته بندي از مشتري در حالي است كه اين 
فروشگاه ها نيز مانند ساير خرده فروشان بايد محصول را 
به صورت بسته بندي به مشتري عرضه كنند. اما اكنون 
اين فروشگاه ها به طور سازمان يافته حتي به محله ها 
نيز نفوذ كــرده و با راه اندازي فروشــگاه هاي كمتر از 
100متر به نام فرانچاي كسب وكار خرده فروشان را به 

نابودي كشيده اند.

او  از توســعه انحصار اين فروشــگاه ها در نظام توزيع 
كاال انتقاد كرد و گفت: اكنون دالل هاي فروشگاه هاي 
زنجيره اي انحصار توزيع برخي محصوالت مانند مواد 
شــوينده را در اختيار گرفته و حتي عمده فروشــان 
مولوي نيز نمي توانند بدون اين دالل ها اين محصوالت 
را از كارخانه خريداري كنند. او افزود: فروشــگاه هاي 
زنجيــره اي محصوالت توليــدي ايــن كارخانه ها را 
به صورت يكجا خريداري و حتي در برخي موارد قيمت 
فروش را درج مي كنند. مديحي تأكيد كرد، شركت هاي 
توليد كننده روي بسته بندي مواد شوينده 20ليتري 
كه براي مصارف رســتوران ها، اغذيه فروشــي ها و... 
است، قيمت درج نمي كنند و فروشگاه هاي زنجيره اي 
با خريد اين محصوالت و با اســتفاده از دستگاه جت 
پرينت به دلخواه روي اين بسته بندي قيمت درج كرده 

يا قيمت ها را تغييرداده و به روز مي كنند.

از دريافت هزينه »دزدبري« تا »شلف فروشي«
رئيس گشت هاي مشترك اداره كل تعزيرات حكومتي 
تهران با اشاره به اينكه اكنون فروشگاه هاي زنجيره اي با 
خريد عمده و انحصاري محصوالت توليدي كارخانه ها 
حتي توليد كنندگان را زير ســلطه خــود گرفته به 
مستعمره تبديل كرده اند، گفت: اين شيوه تامين كاال 
موجب رانت هاي كالني براي اين فروشگاه ها شده است. 
شرايط به گونه اي است كه اكنون اغلب توليد كنندگان 
به دليل پيش خريد محصوالتشان توسط فروشگاه هاي 
زنجيره اي، كااليي براي عرضه حتي به اتحاديه بنكداران 
ندارند. از سوي ديگر اين فروشگاه ها برخالف فلسفه 
وجودي شــان ادعاي ورود به بخــش پخش و توزيع 
عمده كاال را دارند. اغلب بنكداران مواد غذايي از انحصار 
فروشگاه هاي زنجيره اي در محصوالت غذايي ناراضي 

هستند. 
مديحي خواستار بررســي قراردادهاي فروشگاه هاي 
زنجيره اي با توليد كنندگان براي تامين كاال توســط 
دادستاني شــد و گفت: در اين قراردادها حتي براي 
فروشــگاه هاي زنجيره اي درصدي به عنــوان هزينه 
»دزدبري« لحاظ شده اســت. كه بر اين اساس مثال 

مي گويند   تعــدادی از كاالهايي كه ســه ماه  پيش 
فرســتاده شــده، را دزد برده و هزينه اين كاالها را از 
تامين كننده مي گيرند كه به دليــل اين قراردادهاي 
اجباري بايد دادستاني اقدام كند. او افزود: همچنين 
توليد كنندگان براي دريافت باركد براي يك كاال بايد  
بين 100 تا 150ميليون تومان به فروشــگاه هزينه 
پرداخت كنند و عالوه بر  سلف فروشي  اينكه كدام كاال 
و با چه قيمتي به قفسه برود را نيز فروشگاه ها تعيين می 
كنند و با تباني در قيمت به توليد كنندگان مي گويند 
كه بايد نرخ يك كاال به خصوص برخي مواد غذايي مانند 
حبوبات را كه در فروشگاه هاي زنجيره اي قيمتشان تا 

2برابر فله آن در بازار است، با نظر آنها تعيين كنند.

فريب مشتري با بسته بندي
رئيس گشت هاي مشترك اداره كل تعزيرات حكومتي 
تهران فريب مشــتري با كاهش وزن بســته بندي و 
گرانفروشــي را شــيوع ديگر ســودجويي و تخلف 
فروشگاه هاي زنجيره اي دانست و گفت: اين فروشگاه ها 
با درج قيمت هاي باالتر تخفيف های غيرواقعي حتي 
40درصدي را براي برخي محصوالت لحاظ مي كنند 
كه حتي با اين تخفيف ها نيز قيمــت فروش كاال در 
اين فروشــگاه ها بيشــتر از نرخ مصوب يا رايج بازار 
است. مديحي بســته بندي حبوبات را از مصاديق بارز 
تخلف براي افزايش قيمــت اين محصوالت به دوبرابر 

در فروشــگاه هاي زنجيره اي قلمداد كرد و گفت: اين 
تخلف در بسته بندي هم از ســوي مراكز بسته بندي 
اين فروشگاه ها و هم از سوي شركت هاي بسته بندي 
تامين كننده مواد غذايي براي اين فروشگاه ها صورت 
مي گيرد. اين در حالي اســت كه بسته بندي محصول 
خدماتي است كه بايد اين فروشگاه ها به مردم بدهند. 
به گفته او در شرايطي مبناي سنجش وزن مواد غذايي 
كيلوگرم اســت اين فروشگاه ها با بســته بندي مثال 
حبوبات با وزن 900گرم مشتريان را فريب داده و عالوه 
بر آن با خودداري از درج نام كشور توليد كننده حبوبات، 
محصوالت خارجي را با قيمت حبوبات ايراني كه كيفيت 
بهتري دارد به مشتريان عرضه مي كنند. عالوه بر آن در 
شرايط هزينه ســورت حبوبات به قيمت تمام شده آن 
اضافه مي شود كه اغلب حبوبات وارداتي مانند عدس 
كانادايي يا لپه روس بسيار تميز و سورت شده وارد كشور 
شده و اين فروشگاه ها با بسته بندي آن را با وزن كمتر و 
قيمت هاي به مراتب باالتر از نرخ فله اين محصوالت در 

بازار به مشتريان عرضه مي شود.

منع همكاري بازرسان و حاشيه امن فروشگاه ها 
رئيس گشت هاي مشترك اداره كل تعزيرات حكومتي 
تهران ارائه فاكتورهاي صوری به مشتريان را مصداق 
ديگر تخلفات فروشگاه هاي زنجيره اي دانست و گفت: 
وظيفه برخورد بــا اين تخلف بر عهده ســازمان هاي 
حمايت، صمت و اتاق اصناف اســت اما متأســفانه با 
جدي تر شدن بحث برخورد با تخلفات فروشگاه هاي 
زنجيره اي از حــدود 3هفته پيش ســازمان حمايت 
به بازرســان اتاق اصناف اجازه ورود به فروشگاه هاي 
زنجيره اي را نمي دهد. همچنين به بازرسان اصناف يا 
سازمان صمت اجازه مشاركت در گشت هاي مشترك 
تعزيرات حكومتي براي بازديد از اين فروشــگاه ها را 
نمي دهد و با اين شيوه حاشيه امني براي تداوم تخلفات 

فروشگاه هاي زنجيره اي فراهم شده است.

اين گزارش در روزهــاي آينده هم پيگيري 
مي شود.

كاله زنجيره اي فروشگاه ها بر سر شهروندان
باوجود وعده هاي سازمان حمايت براي برخورد با تخلفات، گرانفروشي، كم فروشي، عرضه چند نرخي و ارائه تخفيف هاي غيرواقعي 

و فاكتورهاي صوري به رويه اي مرسوم در فروشگاه هاي زنجيره اي تبديل شده است

حاميان زنجيره اي ها
برخي مسئوالن و كارشناسان اتحاديه 
بنكداران مواد غذايي نيز در گفت وگو 
با همشــهري با تأييد منع شدن اين 
اتحاديــه و بازرســان اتــاق اصناف 
ازاظهارنظر در زمينه تخلفات يا بازرسي 
از فروشگاه هاي زنجيره اي اعالم كردند 
كه فروشــگاه هاي زنجيره اي به دليل 
قدرت مالي باال، در دستگاه هاي دولتي 
حامياني دارند كه فشــار اين حاميان 
موجب شده تا گشــت هاي مشترك 
بازرســان اصناف، صمت و ســازمان 
حمايت بــا تعزيــرات حكومتي براي 
برخورد با اينگونه تخلفات با مشــكل 
مواجه شــود. پيش از اين نيز رئيس 
اتحاديه ســوپر ماركت درگفت وگو با 
همشهري از تخلف و تباني فروشگاه هاي 
زنجيره اي با توليد كنندگان مواد غذايي 
براي كم فروشي خبر داد ه و اعالم كرده 
بود، اين فروشــگاه ها با شركت هاي 
توليد كننده تباني مي كنند تا مثال وزن 
يك قوطي رب گوجه فرنگي 800گرمي 
را به 700 يا 650گرم كاهش و در قيمت 
آن نيز بــه اين فروشــگاه ها تخفيف 
بدهند. سعيد درخشــاني، تأكيد كرد 
كه اين فروشــگاه ها نيز از محل همين 
قيمت و وزن كمتر به مشتريان تخفيف 
مي دهند كه اين امر مصداق گرانفروشي 

و كم فروشي است.

ث
مك

رئيس گشــت هاي مشــترك اداره 
كل تعزيــرات حكومتــي تهران در 
گفت وگــو با همشــهري: در نتيجه 
گشت هاي مشترك سازمان تعزيرات 
با دستگاه هاي نظارتي اكنون 10فقره 
پرونده گرانفروشــي به ارزش حدود 
400 تــا 500ميليــون تومان براي 
فروشگاه هاي زنجيره اي تشكيل شده 
كه با صدور رأي پرونده اين تخلفات 
در شــعب بدوي تا پايان بهمن ماه 
جاري، اين متخلفان تا 2برابر ارزش 

اين تخلفات جريمه مي شوند

انعقاد قراردادهاي انحصاري تامين 
كاال بــا توليد كننــدگان و درنظــر 
گرفتن درصدهايــي با عنوان هزينه 
»دزدبري« در اين قراردادها ازجمله 
موضوعاتي است كه بايد دادستاني 
براي بررسي و برخورد با آن اقدام كند

روند نزولي بورس تهران در مبادالت ديروز هم ادامه يافت  سرمايه
شــاخص كل بــورس تهــران بــا افــت ســنگين 
28هزارو238واحدي، معادل 2.3درصد عقب نشيني كرد 
با اين ميزان افت ديروز سهامداران حقيقي 1000ميليارد 

تومان نقدينگي از بازار سهام خارج كردند.
به گزارش همشهري، روند نزولي بازار سهام كه از 20مرداد ماه آغاز شده همچنان 
ادامه دارد و اميد ســهامداران براي توقف روند نزولي شاخص بورس به حد اقل 
رسيده در چنين شرايطي دولت در تالش است از طريق صدور سيگنال جديد 
مانع از نزول بيشتر شاخص بورس شود اما سرمايه گذاران كه با توجه به تجربه 
ماه هاي اخير به وعده هاي دولت بي اعتماد شده اند به پيام هايي كه درباره كاهش 
نرخ سود بانكي و حذف قيمت گذاري دســتوري فوالد صادر مي شود توجهي 
نمي كنند. به زعم كارشناسان اين نا اطميناني نسبت به سياست هاي دولت، در 
كنار افزايش نرخ سود بين بانكي مهم ترين عاملي است كه به نزول بازار سهام 
منجر شده است. از مرداد  امســال تاكنون شاخص كل بورس تهران 45درصد 
افت كرده و فقط از 20آذر ماه تاكنون نزديك به 25هزار ميليارد تومان نقدينگي 

از سوي سهامداران حقيقي از بازار سهام خارج شده است.

نزول تا كجا ادامه دارد؟
كارشناسان مي گويند كه از نظر تكنيكي قيمت ها به پايين ترين حد خود رسيده 
و از نظر بنيادي هم با انتشار گزارش هاي جديد شركت ها و كاهش نسبت قيمت 
به درآمد بازار، امكان رشــد دوباره بازار سهام فراهم شــده اما ابتدا بايد اعتماد 
ازدست رفته سهامداران به دولت ترميم شود و سپس دولت به صورت واقعي از 
بازار سهام حمايت كند. علي دهدشتي نژاد، مديرعامل شركت سرمايه گذاري 
پارند در اين باره مي گويد: روند آينده بازار سرمايه بستگي به حمايت هايي دارد 
كه از اين بازار صورت خواهد گرفت؛ درنظر داشــته باشيد كه اگر حمايت هاي 
دولت در ابتداي سال نبود، بازار سرمايه روند صعودي ماليم تري داشت و به جاي 
آنكه يكباره شــاخص كل تا محدوده 2ميليون واحدي رشد كند، بازار با شيب 
ماليم تري حركت مي كرد، بي آنكه غيرحرفه اي ها را به سرمايه گذاري در بورس 
تشويق كنيم. اين رفت وبرگشت عجيب شاخص كل، اعتماد به بازار را خدشه دار 
كرد. اين فعال بازارسرمايه تأكيد مي كند: با توجه به حمايت هاي دولت در آن 
مقطع، معتقدم بازگشــت به مدار صعودي نيازمند حمايت دوباره دولت از اين 

بازار است و اگر حمايت قوي صورت نگيرد، شايد بازار سرمايه افت بيشتري هم 
داشته باشد.

عبداهلل رجبي، ديگر كارشناس بازار ســرمايه با بيان اينكه نگراني ای از ريزش 
زياد بازار وجود ندارد مي گويد: اگر شــاخص بــه يك ميليون و340هزار واحد 
برسد، شــرايط بازار به آرامش خواهد رســيد و مي تواند خود را براي مقاومت 

يك ميليون و500هزار واحد آماده كند.
او با بيان اينكه بسياري از سهامداران با توجه به شرايط بازار به دنبال نوسان گيري 
هســتند، ادامه مي دهد: روند فعلي اگر طي چند روز ديگر ادامه داشته باشد، 
بسياري از سهامداران از حالت نوســان گيري خارج و سهامداري خواهند كرد. 
او مي گويد: اعالم نرخ 15هــزار توماني براي دالر بازار را دچــار تنش كرد، اما 
بايدديدروند مسائل سياســي و بين المللي به كدام سمت حركت خواهد كرد. 
سيروان اميني، كارشناس بازار ســرمايه با بيان اينكه تعيين تكليف بودجه و 
انتخابات رياست جمهوري در ايران، نويدهايي براي بازار سهام است و مي تواند 
زمينه رشد بازار را فراهم كند، گفت: گزارش هاي عملكرد 9 ماهه شركت ها هم 

به طور حتم بر روند بازار تأثيرگذار خواهد بود.
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مهدي شيري در جريان تنها شكست فصل پرسپوليس برابر 
آلومينيوم اراك در پست دفاع مركزي به بازي گرفته شده 
بود، هرچند در ديدار بعدي برابر ماشين ســازي به سمت 
راست خط دفاعي برگشــت. اخيرا از او در مورد اين تغيير 
پست سؤال شده و استاد جواب داده: »در اين بي بازيكني هر 
جا كادر فني صالح بداند بازي مي كنم.« واقعا لطف مي كني 
مهدي جان. به نظرمان شــما در وفور بازيكن هم هر جايي 
گفتند بازي كن، چون زياد هم فرقي نمي كند. مهدي شيري 
در پست دفاع وسط همان قدر مي تواند پاس گل بدهد كه در 
پست دفاع راست و اصال پشت مهاجمان! زياد خودت را اذيت 
نكن و در قيد و بند منطقه بازي نباش. معجزه اصلي، نفس 

حضور جناب عالي بين 11بازيكن ثابت پرسپوليس است.

واقعالطفميكني

بازيكنان و مربيان اســتقالل يك به يــك مصاحبه مي كنند و 
مي كوشند تا از تيم شان در مقابل اتهام اشكاالت فني دفاع كنند. 
اين بار هم نوبــت به آرش رضاوند رســيده و اين بازيكن گفته: 
»گيريم كه استقالل بد بازي مي كند، سؤالم اين است كه كدام 
تيم در ليگ خوب بازي مي كند؟« جواب ما هم اين است كه فرض 
كنيم همه تيم هاي ليگ دارند ضعيف و بد كار مي كنند؛ آيا اين 
به معناي خوب بودن استقالل است؟ اينكه استدالل كنيم چون 
بقيه ضعيف هستند ما هم حق داريم ضعيف باشيم، منطقي و 
درست نيست. االن از پرسپوليس و تراكتور هم انتقاد مي شود و 
مخصوصا استقالل به خاطر تيم تكميلي كه در اختيار دارد بايد 
خيلي باكيفيت تر از اين حرف ها باشــد. اينطور موضع گرفتن 

مقابل انتقادات به هيچ كس كمك نمي كند.

بدبودنبقيه،بهشماچه؟

نكته بازي

  ایران - آمریکا ؛ تکرار بازی قرن در بسکتبال
بسکتبالایراندرالمپیک2020باآمریکاوفرانسههمگروهشد؛تیمچهارمگروههمازمسابقاتانتخابیکانادامیآید

   تغييرات استراتژيك
  در صدر جدول ها

باورتان مي شود اتلتيكو مادريد در حضور رئال و بارسا اين همه در 
صدر جدول از رقبا فاصله بگيرد؟ همين االن با يك بازي كمتر 10 
امتياز از 2 غول الليگا پيش است و اين فاصله مي تواند به 1۳ هم 
افزايش يابد. به لطف گلزني هاي سوارس و كلين شيت هاي اوبالك 
به نظر مي رسد بقيه باشگاه ها بايد از همين حاال براي سهميه هاي 
باقيمانده اروپا تالش كنند و نه قهرماني. اين تيم با تيم هفتم جدول 
21امتياز فاصله دارد كه با برد در ديدار عقب افتاده مي تواند اين 

اختالف امتياز را به عدد2۴ برساند كه اين كم سابقه است.
  در ايتاليا تيم ميالن كه پارسال در همين هفته 2۸امتياز داشت 
و در رتبه هفتم بود حاال با ۴۶امتياز اول است. ميالن با 1۴پنالتي از 
اين حيث بين ليگ هاي معتبر اروپايي ركورددار است. فاصله اين 
تيم با تيم دوم جدول يعني اينتر 2 امتياز و با رم و يووه به ترتيب ۶ 

و ۷ امتياز است. البته يووه يك ديدار عقب افتاده با ناپولي دارد.
  در بوندس ليگا هم فاصله بايرن مونيخ صدرنشين با تيم هاي دوم 
كه لوركوزن و اليپزيش باشند 2 امتياز است اما با دورتموند هميشه 

مدعي ۸امتياز فاصله ايجاد شده است.
  ليگ برتر انگليس در اين فصل ۹صدرنشين مختلف به خود 
ديده اســت كه آخرين و قطعي ترين آنها منچسترسيتي است. 
من سيتي با يك بازي كمتر هم اكنون ۳ امتياز از منچستريونايتد و 

۴امتياز از ليورپول پيش است.
  در فرانسه برخالف عادت هميشگي اين پاري سن ژرمن نيست 
كه با اختالف در صدر جاي دارد. ليل ۳ امتياز با تيم دوم كه آن هم 
پاري سن ژرمن نيست و ليون است فاصله گرفته و تيم پاريسي در 

فاصله ۴امتيازي صدر جدول كمين كرده است.
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   آرامش در پنجره زمستاني
کروناباعثشدبازارنقلوانتقاالتژانویهفوتبالاروپاچندانداغنشود

نقل وانتقاالت زمستاني امسال به دليل كرونا و مشكالت اقتصادي 
باشگاه ها رونق چنداني نداشت و تنها چند جابه جايي كوچك 
و كم اهميــت رخ داد. در روز آخر كه كال خبــري نبود و فقط 
ليورپول توانست با خريد 2 بازيكن گمنام فكري به حال مركز 

خط دفاعي اش بكند.
  بارسلونا كه اريك گارسيا از منچسترسيتي و ممفيس از ليون 
را روي هم با 10 ميليون يورو مي توانست به خدمت بگيرد، همين 
مبلغ را هم نداشت؛ چون همه بودجه را صرف پرداخت دستمزد 
۵۵۵ميليون يورويي مسي در اين ۴ فصل كرده است. توديبو كه 
به بنفيكا قرض داده شده بود، به دليل حضور نداشتن در تركيب 

ثابت از اين تيم پس گرفته و به نيس فرانسه قرض داده شد.
  فلورنتينو پرس و زيدان با هــم در حال نابودي رئال مادريد 
هســتند. پرس در حال فراري دادن سرخيو راموس به سمت 
منچستريونايتد است و زيدان هم استعدادهاي جوان را مي پراند. 
با وجود كمبود بازيكن در همه پســت ها در تصميمي عجيب 
اودگارد و يوويچ قرضي به آرسنال و اينتراخت فرستاده شدند و 
هيچ بازيكني هم به تيمــي كه در طول2 هفتــه غيراز ليگ 
قهرمانان تمام جام هاي فصل را از دست داده است اضافه نشد، 

حتي به صورت قرضي.
 يوونتوس هم خريد نكرد اما از شر 2 بازيكن خالص شد. خديرا 
كه سالي ۶ميليون يورو دستمزد مي گرفت و يا مصدوم بود يا 
روي نيمكت و سكو مي نشست به هرتابرلين رفت و از اين طريق 
۴.۶ميليون يورو پس انداز شد و باشــگاه تنها ۴۵هزار يورو به 

بازيكن آلماني داد تا قراردادش را فسخ كند. روگاني هم كه از 
نيمكت نشيني عاصي بود قرضي و تا پايان فصل به كالياري رفت 
چون با وجود ۴ مدافع شاخ فرصتي به او براي حضور در تركيب 

پيش نمي آمد.
 منچســتريونايتد پركارترين باشــگاه اروپا در اين پنجره 
نقل وانتقاالتي بود. جسي لينگارد با قراردادي قرضي به وستهام 
رفت. ماركوس روخوي آرژانتيني به آرژانتين برگشت و با بوكا 
جونيورز قرارداد بست. فاكوندو پليستري به آالوس و ايگالو به 
الشباب عربستان پيوستند. آماد ديالو هم كه يك سال قبل با 
21ميليون يورو خريداري و به آتاالنتا قرض داده شده بود، به تيم 

برگشت.
   ليورپول اول 2 مدافع وسط خريد بعد اعالم كرد ماتيپ تا آخر 
فصل مصدوم است. از آن كارهايي كه وقتي يك نفر مي ميرد خبر 
درگذشتش را نگه مي دارند تا نخستين مناسبت پيش رو. بن 
ديويس 2۵ساله از پرستون نورث اند با 2 ميليون يورو و قراردادي 
۴.۵ساله جذب شد. مدافع تازه وارد بعدي اوزان تاباك ترك تبار 
بود كه قرضي از شــالكه آمد و با 1۸ميليون يــورو قراردادش 
مي تواند قطعي شود. جانشــين كاباك در شالكه غريبه نبود؛ 
شــوكودران موســتافي پس از دوره اي ناموفق در آرسنال به 
بوندس ليــگا برگشــت. مينامينــوي ژاپني هــم قرضي به 

ساوتهمپتون رفت.
 آرسنال هم ازجمله باشگاه هاي فعال در بازار بود. اودگارد با 
2ميليون يورو از رئال جذب و دستمزد ۴0هزار يورويي اش در 

هفته نزديك به ۳ برابر شد. موستافي به بوندس ليگا و سوكراتيس 
به يونان برگشتند آن هم بدون پرداخت پول. مسوت اوزيل هم 
كه دســتمزد نجومي مي گرفت به مقصد فنرباغچه آزاد شد. 
كوالسيناچ هم مدتي قبل تر به شالكه رفته بود. ويالك، هافبك 
جوان و آينده دار تيم براي بازي بيشتر به نيوكاسل قرض داده شد 

و ميتلند نايلز هم قرضي به وست بروم رفت.
 باشــگاه عليرضا جهانبخش هم بيكار نبــود. برايتون هنوز 
نتوانسته جهانبخش را رد كند اما 2بازيكن به نام هاي كايسدو از 
اينديپندنته با قراردادي ۴ساله و جك واكلي از چلسي قرضي 

جذب شدند.
  والنسيا كه يكي از باشگاه هاي در آستانه ورشكستگي است 2 
بازيكن خود را از دست داد؛ كوندوگبيا به اتلتيكو مادريد رفت و 

كريستين اوليوا قرضي به كالياري.
  داستان خسه از همه جالب تر است. پديده چند سال قبل رئال 
مادريد كه با دلخوري و در اعتراض به فيكس بازي نكردن از اين 
باشگاه جدا شده بود بعد از طي كردن دوره اي كامال ناموفق در 
پاري سن ژرمن و دوراني ناموفق تر در باشگاه هايي كه به صورت 
قرضي در آنها حضور داشت، به الس پالماس در دسته دوم ليگ 
فوتبال اسپانيا پيوست. او در اين سال ها بيشتر از فوتبال ذهنش 

درگير حوزه موسيقي و خوانندگي بود.
  بايرن مونيخ هم زيكزي را به پارما قرض داد اما داگالس كاستا 

كه گفته مي شد شايد به ولوز برود ماندني شد.
  ديه گو كاستا هم پس از فسخ قرارداد با اتلتيكو مادريد از همه 
جا پيشنهاد داشت اما هيچ جا نرفت. با بسته شدن نقل وانتقاالت 
اروپايي شايد او را در الهالل يا يك باشگاه ديگر عربستاني ببينيم؛ 
شايد هم در آمريكا. او چند پيشنهاد را رد كرد، چند جا ازجمله 
من سيتي او را نخواستند و چند پيشــنهاد از جمله ترابزون را 

خودش قبول نكرد.

باشگاه استقالل برنامه فوتبال برتر را تحريم مي كند، با وجود 
اين كمتر از 2 هفته بعد محمود فكري به عنوان سرمربي همين 
تيم در استوديوي همين برنامه حضور مي يابد. آيا اين حجم 
از اتخاذ تصيمات آني و خلق الساعه در فوتبال ايران، فاجعه 
نيست؟ حاال اين به كنار؛ به ادبيات محمود فكري نگاه كنيد و 
ببينيد چقدر تند و گزنده است و چطور در برخي مقاطع بوي 
تمسخر و تحقير به خودش مي گيرد. زشت ترين لحظات اين 
مصاحبه تلويزيوني هم جايي بود كه ابراهيم شكوري به عنوان 
مدير پرسپوليس روي آنتن آمد و با آن لحن طلبكارانه به قول 
خودش از هر 1۵تيم ديگر ليگ برتري خواست سرشان توي 
كار خودشان باشد. خب همين 1۵تيم در داستان درگذشت 
مهرداد ميناوند كنارتان بودند. بعد هم استاد فكري فاز كل كل 
و كري برداشت كه: »وقتي ما ۴ تا فينال آسيا رفتيم، شما كجا 
بوديد؟« سرمربي استقالل۵ دقيقه يك نفس كري خواند و 

بعد گفت اين كارها زشت است!
نشســت هاي خبري ليگ برتر هم همينطور است. هر روز 
دعوا، هر بازي خشونت آشكار كالمي. اين هفته هم پايتخت 
تنش ها ورزشگاه اهواز بود. فوالد خط كشي زمين را عوض 

كرد، پيكاني ها معترض شدند، ميزبان گفت تيم حريف همه 
تاكتيكش اوت دستي است و عوامل تيم ميهمان هم هر چه 
از دهان شان درآمد به طرف مقابل گفتند. چقدر زشت است 
اين ادبيات. نكته اينجاست كه دوستان تصور مي كنند وقتي 
آنها به حريف بي احترامي مي كنند، تيم رقيب بايد احترام نگه 
دارد؛ درحالي كه مطلقا اينطور نيست. وقتي ابراهيم شكوري 
2 هفته قبل آنطور زشت براي استقالل كري مي خواند، اين 
هفته محمود فكري جوابش را بدتر از خودش مي دهد و البد 
هفته آينده هم افشين پيرواني قرار است با آتش تندتر جواب 

فكري را بدهد.
اين دور تسلسل به پايان نمي رســد؛ فقط تندتر و زشت تر 
مي شود و حمالت آدم ها به هم كريه تر خواهد شد. اگر شما 
فحش بدهي، طرف مقابل دست به سينه تعظيم نمي كند. 
راه متوقف كردن اين فضا آن است كه يك نفر، يك جا مشي 
برخورد محترمانه و بزرگوارانه را در پيش بگيرد و حتي اگر 
بي ادبي ديد از كوره در نرود. مطمئن باشيد اين رويه منجر به 
بهبود فضا خواهد شد؛ حتي اگر اليك هاي هيجاني نوجوانان 

را در اينستاگرام از دست بدهيد.

 چقدر زشت حرف مي زنيد
دورباطلبياحتراميدرفوتبالایران

لیگاسلواکي،انتخابعجیبسلیمي
ايمان سليمي مدافع فصل گذشــته تراكتور بعد از چند ماه بالتكليفي 
ســرانجام تصميم نهايي اش را گرفت و ليگ اســلواكي را براي ادامه 
فوتبال انتخاب كرد. سليمي كه پس از پايان فصل گذشته تصميم به 
قطع همكاري با باشــگاه تراكتور گرفته و قراردادش را فسخ كرده بود 
در فصل نقل و انتقاالت به پرســپوليس هم نزديك شد اما در نهايت 
تصميم عجيبي گرفت و با يك باشگاه در اسلواكي قرارداد امضا كرد. اين 
مدافع مياني 2۴ساله كه براي مذاكره با باشگاه »ِسِرد« اسلواكي راهي 
اين كشور شده بود، پس از مذاكره با مســئوالن اين باشگاه قراردادي 
به مدت ۵ماه امضا كرد. باشگاه ِسِرد اســلواكي هم با انتشار تصويري 
از عقد قرارداد با ايمان ســليمي اعــالم كرد كه با ايــن مدافع ايراني 
قراردادي تا تاريخ ۳1مي 2021 )دهم خردادماه 1۴00( بسته است. 
وب سايت باشگاه ِسِرد به سوابق حضور سليمي در فجرسپاسي شيراز، 
پارس جنوبي جم و تراكتور اشاره و عنوان كرده كه او زير نظر مربياني 
همچون ژرژ ليكنز، مصطفي دنيزلي، محمد تقوي و ساكت الهامي به 
ميدان رفته و به قهرماني در جام حذفي ايران هم رسيده است.سليمي 
پس از عقد قرارداد با باشــگاه ِسِرد اســلواكي در گفت وگويي كوتاه با 
رسانه رسمي اين تيم گفت: »از حضور در ِسِرد خوشحالم و مي خواهم 
توانايي هايم را در اين باشگاه به نمايش بگذارم و به هم تيمي هايم كمك 
كنم.« تيم ِســِرد با 1۹امتياز در رده هفتم جدول ســطح برتر فوتبال 
اسلواكي قرار گرفته و تنها ۵بازي ديگر تا پايان فصل دارد. شايد ماندن 
در تراكتور يا پيوستن به پرســپوليس مي توانست گزينه ايده آل تري 
براي سليمي باشــد ولي او كه اصرار به حضور در اروپا داشت، بازي در 
ليگي را انتخاب كرد كه در فوتبال اروپا جزو ليگ هاي درجه۳محسوب 
مي شود. از طرفي شرايط ليگ اسلواكي و تعداد كم مسابقات تا پايان 
فصل هم اين اجازه را به ســليمي نخواهد داد تا خودش را به تيم هاي 

ديگر نشان دهد.

خبرخوببرايپرسپولیسيها
بخــش اول طلب بوديمير به حســاب اين بازيكن واريز شــد تا پنجره 
پرسپوليس بسته نشود. اين خبري است كه در آخرين ساعات ديروز روي 
خروجي سايت باشگاه پرسپوليس قرار گرفت. در بخشي از اين خبر آمده 
است: »قرار است به زودی، بخش پايانی طلب بوديمر هم واريز شود تا با 
اين اقدام، پرونده ای كه از گذشته به ارث رسيده، به صورت كامل حل شود. 
اين اتفاق، يكی ديگر از اقدامات موثر مديرعامل، رئيس و اعضای هيات 
مديره باشگاه در جهت حل مشكالت مالی و از بين بردن نگرانی هواداران 

پرشور و پرشمار پرسپوليس است.«

فوتبال ايران 

با اعالم برنامــه هفته هاي شــانزدهم، هفدهم و 
هجدهم ليگ برتر، باشــگاه پرســپوليس به طور 
رسمي اعتراضش را نسبت به تقويم مسابقات اعالم 
كرده است. به چه بهانه اي؟ فشردگي بازي هاي اين 
تيم. مگر تاريخ بازي هاي پرسپوليس چطور است؟ 
اينطور كه آنها يكم اســفند بازي معوقه شان برابر 
گل گهر سيرجان را برگزار مي كنند، سپس ششم 
اسفند برابر ســايپا قرار مي گيرند، بعد 12اسفند 
رودرروي صنعت نفت آبادان مي ايستند و 1۷اسفند 
هم با نفت مسجدســليمان بازي مي كنند. حاال 
اينكه برنامه اي با فاصله ۵ و ۶ روزه بين مسابقات 
چطور »فشرده« تلقي مي شــود، سؤالي است كه 

مسئوالن اين باشگاه بايد جواب بدهند.
شکوري؛معترضتازهنفس

پرسپوليس در سال هاي گذشــته تيمي بود كه 
بيشــتر كار مي كرد و كمتر اعتراض داشت. اين 
رويه اما طي ماه هاي گذشــته كامال تغيير كرده و 
مخصوصا از زمان پيوستن افشين پيرواني به جمع 

قرمزها، كادر مديريتي و فني پرسپوليس تبديل 
به يك گروه سرود منسجم با اشعار اعتراضي شده 
است! داستان اين اســت كه پيرواني به همه  چيز، 
دقيقا همه  چيز اعتراض مي كند و در فضاي مجازي 
اين رفتار او به تالش براي گرفتن حق پرسپوليس 
تعبير مي شــود. در نتيجه بقيه هم از سرپرســت 
تيم تبعيت مي كنند و مدام گله و شــكايت دارند. 
معترض تازه نفس پرســپوليس، اسمش ابراهيم 
شــكوري اســت كه به عنوان مدير ورزشي وارد 
مجموعه شــده و به هر مناســبتي مصاحبه هاي 
انتقادآميز انجام مي دهد. همين حاال خود شكوري 
به برنامه اسفندماه پرســپوليس اعتراض كرده، 
درحالي كه واقعا انجام هر ۵ يــا ۶ روز يك بازي، 
تحت هيچ شــرايطي برنامه فشــرده محســوب 
نمي شود. به عالوه پرسپوليس به خاطر پيشروي 
در ليگ قهرمانان 2 بازي عقب افتاده دارد و باالخره 
اينها يك روز بايد برگزار شود. شــايد هم انتظار 
باشــگاه اين اســت كه فصل به پايان برسد و بعد 

آنها اين دو بازي را انجام بدهند! عين كلماتي كه 
شكوري به كار برده اين است: »فدراسيون بايد به 
ما نگاه ويژه تر داشته باشد«؛ خب چرا؟ بعد با اين 
تقاضا، چطور مقابل اطــالق عنوان »تيم خاص« 

جبهه مي گيريد؟
یحیيوداوران؛داستانهرهفته

اين رويكرد حتي به كادر فني هم رسيده؛ به طوري 
كه هر هفته شاهد بگومگوي يحيي گل محمدي و 
ساير اعضاي كادرفني پرسپوليس با داوران هستيم. 
قطعا گاهــي تصميماتي به ضرر ايــن تيم گرفته 
شده، اما اينكه ســرمربي مدام مشغول مشاجره با 
قاضي ميدان باشد نه قشنگ و حرفه اي است و نه 
كمكي به تيم مي كند. اين رفتار غيراز آنكه تنش 
را بين بازيكنان افزايش بدهــد و تمركز آنها را از 
بين ببرد هيچ پيامد ديگري نخواهد داشت. يحيي 
به خاطر اعتــراض به داور در بازي بــا نفت آبادان 
اخراج شد و يك جلســه روي سكو نشست، اما باز 
در مســابقاتي مثل فوالد، ماشين سازي و... شاهد 
تكرار اين رفتارها از ســوي سرمربي سرخپوشان 
بوديم. اين همه خشم و عصيان شايد گاهي موجب 
امتيازگيري باشگاه از برنامه ريزان يا داوران شود، 
اما آخرش به ضرر خود تيم است. پرسپوليس بايد 

تبديل به همان تيم آرام و سختكوش قبلي شود.

  اعتراض، اعتراض، باز هم اعتراض
آیاواقعابرنامهمسابقاتپرسپولیسفشردهاست؟

پس از به تعويــق افتادن المپيك2020 به خاطر شــيوع ويروس 
كرونا، اين رقابت ها قرار است با يك سال تاخير و در تابستان1۴00 
برگزار شود. ايران هم در چند رشته ميهمان اين رقابت ها است كه 
بسكتبال يكی از جذاب ترين آنها خواهد بود. جذابيتی كه ديروز با 
همگروه شدن ايران و آمريكا دوچندان هم شد و از حاال روزشماری 
برای تماشــای جدال ايران و آمريكا در رشته بسكتبال آغاز شده 
است. تيم ملی بسكتبال ايران كه در رقابت های مقدماتی المپيك 
موفق به كسب سهميه اين رقابت ها شده بود در قرعه كشی مرحله 
نهايی با آمريكا و فرانسه همگروه شده و تيم چهارم گروه نيز تيرماه 
سال آينده معرفی می شود. دور آخر مسابقات انتخابی المپيك در 
۴كشور كانادا، كرواسی، ليتوانی و صربستان برگزار می شود و قرار 
است قهرمان مسابقات كانادا به گروه ايران اضافه شود. چين، كانادا، 
يونان، اروگوئه، چك و تركيه كشورهايی هستند كه در كانادا برای 
المپيكی شدن تالش می كنند. كارشناسان اين رشته، يونان را بيش 
از بقيه به المپيك نزديك می بينند اما مهم نيست كه چه تيمی به 

اين گروه اضافه می شود، مهم اين است كه ايران در سخت ترين گروه 
قرار دارد. در رنكينگ فدراسيون جهانی بسكتبال، تيم ملی آمريكا 
در صدر قرار دارد و تيم اول دنياست. فرانسه در اين رنكينگ رتبه 
ششم را دارد و تيم ملی يونان كه احتماال آخرين حريف ايران خواهد 
بود در رتبه هفتم قرار گرفته است. ايران رتبه2۳ را در رنكينگ دارد 
و همگروهی با آمريكا و فرانسه بدون شك سخت ترين قرعه ای بود 

كه می توانست نصيب بسكتباليست های ايرانی شود.
امیدایرانبهرتبهسوم

مسابقات بســكتبال المپيك از ۵ تا 1۶مرداد ســال آينده برگزار 
می شود ولی هنوز برنامه مســابقات مشخص نشده است. آخرين 
حضور بســكتبال ايران در المپيــك به بازی هــای 200۸ پكن 
برمی گردد كه ايران با مربيگری رايكو ترومن در گروه Aبا تيم های 
ليتوانی، آرژانتين، استراليا و روسيه هم گروه بود و ۴بازی اين گروه 
به جز شكســت نتيجه ديگری برای ايران نداشت. آيا ايران اين بار 
می تواند در توكيو به پيروزی برسد؟ از ۳گروه اين مسابقات ۸تيم 

به مرحله دوم صعود می كنند؛ دو تيم اول هر گروه مستقيما صعود 
می كنند و از تيم های سوم نيز دو تيمی كه بهترين نتايج را گرفته 
باشند به جمع آن ۶تيم اضافه می شــوند. ديروز بعد از قرعه كشی 
كمتر كسی بود كه با خوش بينی درباره نتايج ايران در اين بازی ها 
صحبت كند و اغلب كارشناسان با اطمينان شكست ايران را در بازی 
با فرانسه و آمريكا پيش بينی  می كنند. اما جدال با آمريكا آن هم در 
مسابقات المپيك اتفاق بسيار مهمی است كه می تواند برای ورزش 

ايران جذاب و تاريخی باشد.
بهیادجامجهانی2010

بسكتبال ايران سابقه بازی با آمريكا و فرانسه را در جام های جهانی 
دارد. در جام جهانی 2010 ايران با مربيگری وســلين ماتيچ برای 
اولين بار مقابل آمريكا قــرار گرفت. در آن بــازی حامد حدادی 
1۹امتياز و ارسالن كاظمی 1۴امتياز به دســت آوردند و ايران با 
اختالف ۳۷امتياز )۸۸ بر ۵1( شكست خورد. در جام جهانی 201۴ 
هم ايران با مربيگری مهمد بچيروويچ در مقابل فرانســه شكست 

خورد اما با نتيجه ۸1 بر ۷۶ شكســت آبرومندانه ای داشت. در آن 
بازی هم صمد نيكخــواه بهرامی و حامد حــدادی بهترين بودند. 
شــرايطی كه تيم ملی دارد، اين اطمينان را بيشــتر به هواداران 
بسكتبال داده كه ايران در اين دو بازی بازنده است. امسال در پنجره 
انتخابی كاپ آسيا ايران با نمايش هايی ضعيف، به زحمت عربستان 
را شكســت داد و باخت غيرمنتظره ای به ســوريه داشت. در اين 
شرايط آيا می شود از تيم مهران شاهين طبع انتظار كسب پيروزی 

را در المپيك داشت؟
 

گروهبندیمسابقاتبسکتبالدرالمپیک2020
گروهA: آمريكا، فرانسه، ايران و قهرمان مسابقات انتخابی در كانادا
گروه B: استراليا، نيجريه، قهرمانان مسابقات انتخابی در بلغارستان 

و ليتوانی
گروه C: اســپانيا، آرژانتين، ژاپن و قهرمان مسابقات انتخابی در 

كرواسی
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شهرهاي جديد، پيش روي اهواز
مدير روابط عمومي شــركت مناطق نفت خيز جنوب اما در پاسخ به گاليه هاي مطرح شده به 
همشهري مي گويد: »فرودگاه اهواز روي بخشي از ميدان نفتي اهواز قرار داد و در واقع هم اكنون 
هم در اطراف فرودگاه در حال برداشت هستيم و اينطور نيست كه قبال حفاري نشده باشد. هنوز 
تصميمي براي استخراج نفت زيربناي فرودگاه نگرفته ايم و اگر وزارت راه و شهرسازي فرودگاه 
را جابه جا كند، اين بخش زيرساختمان هم ممكن است بررسي شود و مورد حفاري قرار بگيرد يا 
ممكن است تصميم ديگري براي آن گرفته شود.« »شهرام وردك« درباره تداخل توسعه اهواز 
با حرايم نفتي هم تصريح مي كند: »نبايد مشكالتي كه در توسعه شهر اهواز به خاطر تداخل با 
حرايم ميادين و مخازن نفتي و خطوط لوله و چاه ها وجود دارد مشكل با شركت نفت معرفي كنيم. 
اينها مشكالت شهر اهواز با ميدان نفتي است. شركت نفت كه ميدان نفتي را اينجا نگذاشته 
است. صرفا از اين ميدان مطابق قانون توليد مي كنيم. با وجود اين استفاده از تكنولوژي هاي 
جديد مثل حفاري مورب هم گران است و تا كنون به آن نيازي نبوده. درباره فرودگاه هم فعال 
توليدمان در حد نياز است و ضرورتي براي هزينه گزاف و حفاري مورب براي استخراج نفت از 
زيرساختمان فرودگاه وجود ندارد.«او در پاسخ به اين سؤال كه با توجه به حرايم نفتي، اهواز براي 
توسعه بايد چه كند، ادامه مي دهد: »بخش هايي از شهر اهواز با ميدان نفتي تداخل ندارد و مثال 
شهر از بخش جنوبي امكان توسعه دارد. در بخش هاي ديگر شايد بايد سراغ ساخت شهرهاي 
جديد رفت. شهر جديد رامين و شيرين شهر بدون مشكل و تداخل با ميدان نفتي مجوز گرفته 

و ساخته شده اند.« 

ث
مك

ماجراي جابه جايي فرودگاه اهواز 
چند سال پيش با كشف چاه هاي گزارش

جديد نفت زيرســاختمان آن 
مطرح شد. اين مسئله چندان مورد توجه قرار 
نگرفت تا اينكه امســال مشــاور وزير راه و 
شهرسازي در امور پروژه هاي عمراني از مذاكره 
وزراي نفت و راه براي جابه جايي فرودگاه اهواز 
با هدف استخراج چاه نفت كشف شده خبر داد.

خبر اين مذاكره در شــرايطي منتشر شد كه 
شهر اهواز هم اكنون هم چاه هاي نفتي زيادي 
در خود دارد كه استخراج هر كدام كيلومترها 
زمين را بــه حرايم نفتي اضافــه و از زيرپاي 
مردم بيرون كشيده است؛ مشكلي كه در همه 
سال هاي گذشته مهم ترين مانع توسعه اهواز و 

حاشيه هاي آن بوده.

زمزمه جابه جايي
فــرودگاه بين المللي اهواز يكــي از فرودگاه هاي 
قديمي كشــور اســت. قديمي بودن فــرودگاه، 
توسعه آن و همچنين حجم باالي مسافر و تعداد 
پروازهاي روزانه داخلي و خارجي از چند ســال 
پيش زمزمــه جابه جايي آن و ســاخت فرودگاه 
جديــد را مطرح كــرد؛ زمزمه هايي كــه با طرح 
موضوع كشــف چاه هاي نفتي جديد زير آن قوت 
گرفت. مديركل فرودگاه هاي خوزســتان با اشاره 
به حجم پروازي فرودگاه و نزديكي آن به مناطق 
مسكوني از پيگيري جدي براي جابه جايي فرودگاه 
خبر مي دهد و مي گويد: »فرودگاه اهواز ســاالنه 
حدود 2/5ميليون مســافر را پذيــرش مي كند و 
جايگاه چهارم را در كشور به خود اختصاص داده و 
جابه جايي آن جداي از موضوع وجود نفت در محل 
فعلي در دستور كار اســت.« »سيد مهدي رزاز« 
محل درنظر گرفته شده براي ســاخت فرودگاه 
را زميني به مســاحت 2450هكتــار در اتوبان 
خليج فارس واقع در جاده ماهشهر مي داند و تأكيد 
مي كند كه پيشنهاد، تملك اراضي، مسائل قانوني 
و معارضان آن در حال انجام اســت. به گفته وي، 
وجود سفره هاي نفتي در زمين فرودگاه دليل بر 
اين نيست كه امكان جابه جايي سريع فراهم شود 

و هم اكنون نيز فعاليت هاي شركت نفت در اطراف 
محل كنوني در حال انجام است.

يك شهر و هزار حريم نفتي
مديركل فرودگاه هاي خوزستان معتقد است اگر 
وزارت نفت يا راه و شهرســازي فرودگاهي جديد 
با همه امكانات بسازند، آن وقت مي توان فرودگاه 
فعلي را تخليه كرد. تصميمي كه به گفته شهروندان 
از 15سال پيش مطرح شده و هنوز سرنوشت آن 
معلوم نيست. حتي در شــرايطي كه استاندار از 
مشكالت تحريم بر سر راه ساخت فرودگاه جديد 

خبر مي دهد، برخي از طرح هاي توسعه اي فرودگاه 
فعلي هم با حرايم نفتي و جاگيري لوله هاي نفتي به 
در بسته خورده است. »حبيب« شهروند اهوازي به 
همشهري مي گويد: »چطور مسئوالن از جابه جايي 
فرودگاه مي گويند و آن وقت مدتي پيش يك سالن 
پرواز خارجــي هم در آن ســاختند؟ من كه فكر 

نمي كنم به اين زودي ها قرار بر جابه جايي باشد.«
هرچند مســئله جابه جايي فرودگاه اهواز از ديد 
شهروندان و مديران شــهري اهواز يك ضرورت 
است، اما فارغ از مسئله زمين، آاليندگي استخراج 
نفت چه خارج از محيط فرودگاه و چه زير پاي آن 

يكي از مهم ترين دغدغه هاي شهروندان است.

 مسئوليت فراموش شده نفت
گاليه مردم از آاليندگي فلرهاي نفتي و عمليات 
اســتخراج نفت در شــرايطي مطرح مي شود كه 
منتقدان مي گويند شــركت نفت ســهم خود را 
به طور كامل از آاليندگي و مســئوليت اجتماعي 
پرداخت نمي كند. اين در حالي است كه مسئوالن 
شركت نفت پيش از اين در گفت وگو با همشهري 
از پرداخت سهم آاليندگي تا پايان سال98 به طور 
كامل خبر داده بودند. شهردار اهواز اما معتقد است 
مسئوالن وزارت نفت در قبال يك و نيم ميليون نفر 

مردم اهواز هيچ احساس مسئوليتي نمي كنند.
»موسي شاعري« فعاليت شركت نفت و استخراج 
را با تبعاتي چون آلودگي و محروميت براي اهواز 
همراه مي داند كه هر روز گســترده تر مي شــود. 
او به همشهري مي گويد: »مســئوالن نفتي بايد 
توضيح دهند كه چــرا در زمين هايي كه متعلق 
به همين مردم اســت و در آن زندگي مي كنند، 
محصول يعني نفت برداشت مي كنند، اما كمترين 
خدماتي به ســاكنان كه از آاليندگي ناشي از اين 
توليد آســيب مي بينند، نمي دهنــد.« او درباره 
طرح جابه جايي فرودگاه هــم تأكيد مي كند كه 
جابه جايي و توسعه فرودگاه نياز به زمين دارد. در 
شرايطي كه زمين هاي اهواز هم اكنون هم گرفتار 
شركت نفت است و هر جاي آن يا چاه است يا لوله 
و حريم نفتي. شاعري از اعتراض هاي مكرر به وزير 
نفت خبر مي دهد و تأكيد مي كند شــركت نفت 
يا بايــد از تكنولوژي هاي جديد براي اســتخراج 
استفاده كند و حريم نفتي را براي توسعه شهر باز 
كند يا هزينه كرده و زمين هاي جديدي در اختيار 

شهر قرار دهد.

اهواز را فراموش نكنيد
تكليف فرودگاه اهواز هنوز روشــن نيست و بعد 
از گذشــت 15ســال طرح فــرودگاه جديد در 
همان حــد جانمايي زمين باقي مانده اســت. اما 
دعواي مسئوالن ادامه دارد. نفتي ها و شهرداري 
و استانداري و ســاير نهادها هر كدام سنگ خود 
را به ســينه مي زنند و فراموش شــده، اهوازي ها 
هستند و زمين  آبا و اجدادي شــان كه از توسعه 

عقب مانده است.

تكه ديگري از اهواز نفتي مي شود؛ اين بار فرودگاه

سيده زهرا عباسي
خبر نگار

خبر روز پيگيري 

»عروسي پيرشاليار« امسال برگزار نمي شود 
مراســم هزارســاله هورامان 
تخت به عنوان نخســتين اثر 
معنوي ثبت شــده اســتان 
كردستان، امســال با توجه به 
شيوع ويروس كرونا و با هدف 
جلوگيري از تجمعات و حفظ 
سالمتي مردم براي نخستين 
بار برگزار نخواهد شد. آيين ســنتي »عروسي پيرشاليار« هر سال در 
آخرين چهارشنبه و پنجشنبه منتهي به نيمه بهمن برگزار مي شود. 
براســاس اعالم دانشگاه علوم پزشــكي كردســتان، كرونا دوباره در 
استان شيب صعودي دارد و هورامان به عنوان يكي از بخش هاي مهم 
گردشگري كردستان همواره در معرض آسيب هاي كرونا قرار داشته 

است.
يوسف باشــي، فرماندار ســروآباد در اين باره مي گويد: مردم منطقه 
هورامان هم اكنون تمايلي به برگزاري مراسم و حضور گردشگردان در 
منطقه ندارند. مصوبه ستاد مديريت كرونا شهرستان هم به بخشداري 
هورامان ارسال شده و مأموران شبكه بهداشت، بخشداري و بازرسان از 

تجمع و حضور گردشگران جلوگيري خواهند كرد.
مسئول اداره ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري شهرستان 
سروآباد هم با بيان اينكه مراسم عروسي پيرشاليار براي نخستين بار 
است كه برگزار نمي شود به همشهري مي گويد: البته با توجه به برگزاري 
مراســم قبلي، اين احتمال وجود دارد كه مردم محلي آن را به صورت 
كامال نمادين، محدود و با رعايت پروتكل هاي بهداشتي برگزار كنند اما 
گردشگران و خبرنگاران مجوز حضور در اين مراسم را نخواهند داشت.

مصطفي طاهري مي افزايد: آيين هاي سنتي هورامان 9مراسم است 
كه قبل و بعد از مراسم اصلي برگزار مي شود. پنجشنبه گذشته مراسم 

»خبر« برگزار شد.
 در اين مراسم كودكان ظرف هاي گردو را به در خانه هاي شهر مي برند 
و فرا رسيدن عروسي پيرشاليار در چهارشنبه و پنجشنبه هفته بعد را 
خبر مي دهند. عصر ديروز هم مراسم »كوته كوته« برگزار شد. با توجه 
به برگزاري اين دو مراســم احتمال برگزاري مراسم به صورت محدود 

وجود دارد.
وي يكي از مهم ترين مراسم سنتي پيرشاليار را مراسم هفته آينده 
به نام »تربي« عنوان مي كند و مي گويد:  از پنجشنبه هفته آينده 
تمام خانه ها موظف به پخت ناني به نام »گيته مژگه« هستند و آنها 
را به جاهاي مشخص شــده كه اقامتگاه بزرگان و پيران هورامان 

است مي برند و پس از تبرك در شهر بين مردم تقسيم مي كنند.
طاهري تأكيد مي كند:  مراســم عروســي پيرشــاليار نمــاد عيني 
مشاركت هاي فعال مردم در مناسبت هاي مختلف اجتماعي و فرهنگي 
است و براي تماشاي اين مراسم هر سال گردشگران داخلي و خارجي 
به هورامان تخت سفر مي كنند. امســال با توجه به شيوع كرونا اصال 
توصيه اي براي انجام اين سفرها نداريم و پذيراي گردشگران در روزهاي 

بدون كرونا خواهيم بود.

رايزني براي كاهش حرايم نفتي
هجوم شــركت هاي نفتي و 
صنايع مختلف به حريم شهر 
اهواز و تصــرف زمين هاي 
آن، امكان توســعه شــهر، 
ساماندهي حاشيه و تنفس را 
از شهروندان اهوازي گرفته 
است. از سوي ديگر، حدود 

يك ســوم از جمعيت اين كالنشهر در حاشــيه و سكونتگاه هاي 
غيررسمي زندگي مي كنند كه اغلب زمين هاي اين سكونتگاه ها 
هم به گفته مشــاور وزير راه و شهرسازي در پروژه هاي عمراني به 
نام شركت نفت است. حاال رئيس مجمع نمايندگان خوزستان از 
رايزني 3 نماينده اهواز با وزير نفت براي كاهش حرايم نفتي در اين 

كالنشهر خبر مي دهد.
سيدكريم حســيني در اين باره به همشــهري مي گويد: »در اين 
جلسه 2 مورد مطرح شد؛ اول كاهش حرايم نفتي به حداقل البته 
با رعايت ايمني و دوم، تبديل به احســن زمين هايي كه به بهانه 
حريم نفتي رها شده اند كه اين دو پيشــنهاد با استقبال وزير هم 
روبه رو شد. ضمن اينكه وزير نفت در نخســتين فرصت به اهواز 
ســفر و با حضور نمايندگان از وضعيت حرايم نفتي اين كالنشهر 

بازديد مي كند.«
وي با بيان اينكه كالنشــهر اهــواز براي توســعه راه ها، فضاهاي 
تفريحــي و ســياحتي مــردم و اماكــن خدمــات عمومــي با 
محدوديت هاي بســياري مواجه اســت، مي افزايد: »مناطقي در 
برخي محله هاي اهواز در حريم تاسيسات نفتي هستند و قرار شد 
تا جايي كه منافاتي با ايمني نداشته باشد تبديل به احسن يعني 
پارك محلي، فضاي سبز يا مكان سياحتي شوند.« حسيني يكي از 
مباحث مطرح شده در نشست با وزير را فرودگاه اهواز اعالم مي كند 
و مي گويد: »قرار شد در يك فضاي كارشناسي و تخصصي مسئله 

جابه جايي فرودگاه بررسي شود.«
نماينده اهواز در مجلس شوراي اسالمي البته مانع فعلي جابه جايي 
فرودگاه اهواز را كمبود اعتبــار مي داند و مي گويد: »زمين جديد 
درنظر گرفته شده براي فرودگاه تاسيسات نفتي ندارد و از سوي 
ديگر، محل فعلي فرودگاه هم به دليل لوله هاي نفت امكان توسعه 
ندارد. اما نه استخراج نفت در محل فعلي مسئله جابه جايي فرودگاه 
اســت و نه، حريم نفتي. وزارت نفت براي اســتخراج نفت از زير 
مناطق مسكوني و بناهايي چون فرودگاه، راه حل هايي دارد و البته 
ما هم محدوديت هايي براي توســعه اهواز داريم كه براي آن هم 
راهكار وجود دارد، اما اختالف بين شركت نفت و ساير مسئوالن 

استان مسئله انحرافي است.«
او همچنين توضيح مي دهد كه يكي از پيشنهادهاي مطرح شده 
خريد فرودگاه فعلي از سوي شركت نفت بوده است تا به نوعي اين 
شركت در ساخت فرودگاه جديد هم سهيم شود، اما هنوز اعتبار 

الزم براي جابه جايي فرودگاه تامين نشده است.

مريم سرخوش 
خبر نگار

كشف چاه هاي نفتي در محدوده فرودگاه اهواز و انتخاب محل جديد، بار ديگر موضوع حذف بخشي از مساحت شهري اهواز و 
واگذاري آن براي استخراج نفت را مطرح كرده است
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تهران طي دهه هاي گذشــته و در مسير توسعه 
به شهري تبديل شــده كه امروز زنان در آن به اندازه كافي 
احساس امنيت اجتماعي و رواني ندارند؛ در حقيقت موضوع 
امنيت يكي از چالش هايي اســت كه زنان در پايتخت با  آن 
مواجهند. شــوراي پنجم و مديريت شهري در طول 3سال 
گذشته چه اقداماتي در راستاي امن شدن كالبد شهر انجام 
داده و يا در دستور كار دارند؟ اين اقدامات تا چه حد توانسته 

در رفع اين چالش اثرگذار باشد؟
زهرا ن   ژاد بهرام:  تأمين امنيت و احســاس ناامني مقوله بسيار 
جدي و حساسي در شهر ها ست. حتي در يك شهر ظرفيت هاي 
امنيت مي تواند وجود داشته باشد، ولي شهروندان در آن احساس 
ناامني كنند. اين حس ناامني نه تنها در شهرهاي كشور بلكه در 
بسياري از شهرهاي جهان وجود دارد. ما بايد براي برطرف شدن 
حس ناامني در تهران و ديگر شهرهاي كشور  راهكارهايي پيدا 
كنيم. امنيت دو بعد دارد؛ يكي حس امنيت، ديگري خود امنيت. 
در شــهر مي تواند ظرفيت امنيت وجود داشته باشد، ولي آدم ها 
احساس نا امني كنند. به عنوان مثال، آدم ها تمايل كمتري دارند 
تا از جاي تاريك كه نظــارت اجتماعي كمتر در آن مشــاهده 
مي شود و يا ســاكت اســت و افراد كمي در آن تجمع كرده اند، 
عبور كنند. حتي در برخي موارد بــراي عبور از نقطه اي ترجيح 
مي دهند، كسي همراه شان باشد براي اينكه احساس مي كنند، 
عبور تنهايي از آن محل ممكن است مشكالتي را برايشان به وجود 
بياورد. اين مقوله در شهر براي زنان بسيار بيشتر از مردان است. 
مسئله اي كه براي همه شهروندان مهم اســت، ولي براي زنان 
بسيار جدي است. ما زنان احتماال در طول زندگي مان اين تجربه 
را داشته ايم كه مجبور بوديم براي كاري در تاريكي شب بيرون 
برويم، ولي با ترس و لرز بيرون رفتيم يا مجبور بوديم براي انجام 
كاري از محدوده اي عبور كنيم، ولي ترس و لرز داشــتيم. يك 
تجربه برايتان مي گويم كه بدانيد من كامال اين را حس و لمس 
كردم. سال ها قبل براي انجام كاري چون از بافت فرسوده بازديد 
مي كردم، بايد از خيابان ملت عبور مي كردم كه بازار و بورس لوازم 
تزييني، الستيك خودرو و... است. در واقع يك خيابان جنسيتي 
است، وقتي در خيابان قدم مي زدم با اينكه آنجا شلوغ بود، يك 
لحظه وســط خيابان ديدم هيچ زن ديگري آنجا نيست. باوجود 
اينكه روز روشن بود و به رغم حضور اجتماعي افراد، براي من حس 
ناامني ايجاد شد و خيلي سريع از آنجا بيرون آمدم؛ در اين تجربه 
احساس ناامني بيشتر من را آزار مي داد. حس ناامني در شهر ها  
زياد است، نه تنها در شهرهاي ايران بلكه در همه شهرهاي بزرگ 

جهان اين مسئله وجود دارد.
در همين راستا شوراي پنجم و مديريت شهري مطالعاتي انجام 
داده اســت. براي مثال، مطالعه اي وي ژه در منطقه 10 شهرداري 
تهران صورت گرفته است. از آنجايي كه در كميسيون معماري 
و شهرسازي شورا عضو هستم، معتقدم يكي از ظرفيت هايي كه 
مي تواند امنيت را جدا از مســائل اجتماعــي و رواني براي زنان 
تامين كند، مقوله كالبد شهري است. كالبد شهري قطعاً در انتقال 
حس ناامني مؤثر اســت و از اين رو مديريت شهري امن سازي  
كالبد را از طريق شناسايي فضاهاي بي دفاع شهري و تبديل آنها 
به فضاهاي امن شروع كرده است. در مطالعه منطقه 10 به دنبال 
موضوع فضاي بي دفاع شهري بوديم و توانستيم ابعاد جديدتري 
را به مطالعه آنها اضافــه كنيم و درنهايت روي نقشــه منطقه، 
200نقطه ناامن درخصوص فضاهاي بي دفاع شهري شناسايي 
شدند. همكارانم در مديريت شــهري منطقه، براي از بين بردن 
فضاهاي ناايمن يك محور خاص را كه همان محور پشــت نواب 
بود، درنظر گرفتند. با ساخته شدن اتوبان نواب با پديده اجتماعي 
جدي در اليه پشــت اتوبان نواب روبه رو شــديم كه بيشترين 
دغدغه و نگراني در حوزه فضاي ناامن شــهري در آن محدوده 
وجود داشــت؛ به خصوص براي زنان. كار خــوب همكارانم در 
شهرداري اين بود كه آن محور را به عنوان پايلوت درنظر گرفتند و 
يك فراخوان عمومي براي همراهي و همفكري شهروندان دادند. 
ظرف مدت 10روز تعداد 1000نفر از شهروندان پيشنهادهاي 
خودشان را از طريق تلفن، ســايت و... براي رفع فضاي بي دفاع 
شــهري در آن محدوده اعالم كردند و به اين ترتيب با مشاركت 
شــهروندان براي رفع معضل فضاهاي بي دفاع شهري محدوده 
اقدام شد و توانستيم از آن به عنوان الگو استفاده كنيم. بعد از اين 
اتفاق بسيار خوب براي شــهردار تهران از طرف كميته معماري 
و شهرسازي نامه اي نوشتيم كه ما توانستيم به يك جمع بندي 
در منطقه10 برســيم و با الگوهاي فراهم شــده در اين منطقه 
ظرفيت هاي خوبي براي ايمني بانوان فراهم شده است و الگوها 

قابليت اين را دارند كه براي مناطق ديگر هم اســتفاده شــوند. 
شهردار هم استقبال كرد و چندين جلسه، شــهردار منطقه را 
دعوت كردند و شهردار منطقه گزارش كارشان را دادند. عكس ها 
و خروجي ها ارائه شد و اين روند را مناطق ديگر شهرداري تهران 
هم پيگير شدند. براساس آخرين گزارشــي كه تا پايان آذر ماه 
امسال داشتيم 2هزار نقطه درخصوص فضاهاي بي دفاع شهري 
در تهران شناسايي شدند كه مشكالت حدود 1800نقطه بررسي 
و نقاط ضعف استخراج شدند. همچنين شهرداران بايد حواسشان 
به احداث و تكميل پروژه ها، نظارت بر معابر شــهري و... باشد. 
امروز حدود 5هزار كيلومتر معابر اصلي و حدود 10هزار كيلومتر 
معابر زير 12متر در تهران داريم. نبايــد اين فضاها را تبديل به 
فضاهاي ناامن براي تردد شهروندان به ويژه بانوان كنيم. در همين 
راستا مصوبه اي در شوراي دوره چهارم تحت عنوان پل هاي عابر 
پياده داشتيم. داشته هاي قبلي و كنوني، منجر به اين شده است 
كه بگويم در مســير امن شدن شــهر براي زنان گام هاي جدي 

برداشتيم.

مواردي كه بر شمرديد بيشــتر در بعد اجتماعي 
و كالبدي شــهر بود، ولي بانوان در حوزه روحي و رواني نيز 
نيازمند حمايت هســتند. در اين زمينه چه اقداماتي انجام 

داديد؟
زهرا ن   ژاد بهرام:  در اين زمينه اداره كل ســالمت و امور بانوان 
كارهايي انجام داده اند. از جمله ارتقــاي مهارت هاي اجتماعي 
بانوان. يكي از بحث هاي اصلي در حــوزه روحي و رواني بانوان، 
ارتقاي مهارت هاي روحي زنان اســت. اينكه زنان در مواجهه با 
مشــكالتي كه به وجود مي آيد، چگونه برخــورد كنند و... اداره 
كل ســالمت و امور زنان كارگاه هايي برگزار كــرده و طرح ها و 
پروژه هايي داشتند، ولي حل و كاهش مقوله هايي از اين جنس 
زمان بيشــتري را طلب مي كند و اثر بخشــي آن زمان بر است. 
هر چند گام هاي بلندي در اين زمينه از سوي معاونت اجتماعي 

بر داشته شده است.
طبق آمــار در تهران تعداد 702پســت مديريتــي در تصدي 
زنان وجــود دارد و 12هــزار و 556زن در شــهرداري تهران 
فعاليت مي كنند. حدود 20درصد كاركنان شــهرداري را زنان 
تشــكيل مي دهند. از نظر تركيب كاركنان، شــهرداري مسير 
ثابتي را تعريف كرده اســت، ولي در آمار مديريتي حضور زنان 
شيب به سمت باال پيدا كرده اســت. 15درصد پست مديريتي 
شهرداري تهران در اختيار زنان است. افزايش مشاركت بانوان در 
شوراياري ها هم، يكي از كارهاي اين دوره شوراي پنجم بوده  تا 
بتوانيم ظرفيت مشاركت زنان در مديريت شهر و محالت را ارتقا  
دهيم. در انتخابات شوراياري هاي اين دوره تعداد 200نفر خانم 
بيشتر از دور قبل كانديدا شــدند و اين افزايش مشاركت زنان 
بسيار ارزشمند بود. آمارها نشان مي دهد كه ظرفيت هاي تازه اي 

براي مشاركت زنان در شهر فراهم شده است.
اگرچه  در بحث شكاف جنسيتي به صورت كلي رتبه ايران نسبت 
به سال 2018 تعداد 5رتبه سقوط كرده است. شكاف جنسيتي 
4شــاخص دارد كه عبارتند از: مشــاركت اقتصادي، سياسي، 
بهداشت و آموزش؛ ما در 2شــاخص رتبه خوبي داريم، ولي در 
حوزه مشاركت سياسي و اقتصادي رتبه ايران پايين است. البته 
اين به معني اين نيست كه ما در جا زده ايم، معني اش اين است 
كه كشورهاي ديگر سرعت گرفتند. بايد گفت شايسته ساالري 
مقوله جدي اي اســت و به دليل عدم فرصت هايي كه در اختيار 
زنان بوده، نيازمند هستيم ظرفيت هاي خاصي را براي زنان ايجاد 
كنيم. براي ســال هاي طوالني زنان از دسترسي به فرصت هاي 
برابر محروم بودند، ســال 94 مطالعه اي روي مطالبات زنان در 
8كالنشــهر ايران صورت گرفت و در نهايت 10مطالبه اصلي را 
استخراج كردند. 3 مطالبه اصلي شامل  اول امنيت، دوم اشتغال و 
سوم رفع تبعيض بوده است. امنيت مقوله جدي است كه شوراي 

پنجم به شدت بر آن تمركز كرده است.

خانم خداكرمــي در تهران با يك نــوع توزيع 
ناعادالنه و نابرابر در بحث ارائه خدمات و امكانات شهري بين 
زنان و مردان مواجه هستيم. شوراي پنجم چه كارهايي براي 

رفع بي عدالتي و نابرابري انجام داده است؟

ناهيد خداكرمي: مســئله بانوان فراتر از آن اســت كه ما تنها 
در قالب امنيت آن را ببينيم و مشــكل حتي فراتــر از تهديد، 
تعرض هاي خياباني يا كمبود واگن براي زنان در مترو، نورپردازي 
خيابان ها، شكاف جنسيتي و... است. اگر شما به شهر نگاه كنيد 
به عنوان مثال طراحان  پروژه شهري، پل ها، خيابان ها و... عمدتا 
مردان هستند. ما شكاف نمايندگي داريم، يعني سياستگذاران 
اصلي شهر، نماينده زنان يا در واقع نيمي از جمعيت شهر نيستند. 
از آن طرف شكاف شــناختي داريم. يعني سياستگذار شناخت 
درستي روي همه شهروندان ندارد و هدايت و اجرای پروژه هاي 
شهري مردانه است. البته مشكل فقط در كشور ما هم نيست. در 
همه جاي دنيا همين مشــكالت وجود دارد. حتي نويسندگان 
كتب طراحي شهري مردان هستند يا در پنل هايي كه براي حل 
مشكالت زنان در شهر برگزار مي شود، عمده افرادي كه در پنل 

حضور دارند و صحبت مي كنند، مرد هستند.
ما در حوزه زنان در تهران به يك قوري ترك خورده رسيده ايم كه 
دائم آن را بست مي زنيم. درحالي كه نگاه ما بايد به سمت و سويي 
باشد كه مسائل جنســيتي كمترين تأثير را در تصميم سازي  ها و 
سياستگذاري هاي مديريت شهري داشته باشد.  من به لحاظ كردن 
جنسيت در انتصاب ها معتقد نيســتم. اصل بر شايسته ساالری 
است. ولی زن و مرد بايد هردو در انتخاب ها در نظر گرفته شوند. ما 
بايد همه آدم ها و هر دو جنس مخالف را ببينيم. بنابراين در يك 

دوره چهارساله شوراي شهر كه به نظرم خوشبختانه نقش زنان را 
در تصميم سازي  و تصميم گيري نهادينه كرده است هيچ كدام از ما 
حس نكرديم زن هستيم و شايد بقيه اعضاي شورا هم حس نكردند 
با ما به عنوان يك زن حرف مي زنند. سعي كرديم اين نقش را ايفا 
كنيم تا معضلي كه شما مدنظرتان است و بيان مي كنيد، در مسير 
عقالنيت بيفتد و در آينده بتوانيم خألها در حوزه زنان را پر كنيم. 
يكي از خألهاي مهم همين مسئله ساده امنيت و خيابان هاست. 
اينكه نور خيابان ها كافي نيست، مترو ازدحام دارد، واگن هاي مترو 
براي زنان كم است و... به هر حال مشكالتي است كه وجود دارد 
ولي مشكالت بانوان فقط اينها نيست، چالش هاي زنان ساختاري 
است. به صورت مزمن 50درصد جمعيت شــهر به عنوان جنس 
درجه 2تلقي مي شــوند. تمام تالش اين دوره شورا اين بوده كه 
بتوانيم مشــكالت زنان را ببينيم و خودشان در تصميم گيري ها 
نقش داشته باشند. اميدواريم موفق شده باشيم تا حداقل شوراي 
بعدي بتواند مســير اصالح شكاف را از نظر شــناختي، رهبري و 
جنسيتي ادامه بدهد وگرنه اينكه بگوييم ما در اين 4سال توانستيم 
شــهر را متحول كنيم يا شــهر براي زنان گل و بلبل شده است، 
اينطور نيست، چون مشكل بانوان در شهر عميق و پيچيده است.

در صحبت هايتان به شكاف هاي عميق در سطح 
كالن اشاره كرديد كه حل آنها زمانبر است. اگر بخواهيم در 
سياست خرد و در پايتخت برخي از اين شكاف ها را برطرف 
كنيم، به عنوان مثال محدود بودن سهم زنان از ناوگان مترو و 
قطارها يا محدوديت بهره مندي از خدمات مجموعه ورزشي، 
فرهنگي و... چه كارهايي بايد انجام شــود؛ آيا مي توانيد 
مشخصا اشاره كنيد كاري انجام شده يا قرار است انجام شود 

كه براي شهروندان ملموس باشد؟
خداكرمي: كار كه خيلي انجام شده است. تمام تالش ما اين بوده 
كه بهره مندي بانوان و مردان از امكانات شهري مساوي باشد، ولي 
مشكالت مديريت شهري با ساير مشكالت اقتصادي، اجتماعي 
و سياسي گره خورده است. وقتي بانوان هنرمند ما نمي توانند به 
خيابان بيايند و... هر چقدر تالش كنيم نمي شود، چون مشكل 
اجتماعي داريم. مشــكل بينش غلط در رابطــه با موضوع زنان 
داريم. واقعا به تنهايي و انتزاعي نمي شود. موفق نمي شويم. مگر 
اينكه نگاه قانونگذار و سياستگذار و نهادهايي كه نقش كنترلي 
بيشتري دارند تا نقش تسهيلگري، در اين حوزه قدم بردارند. تا 
آنها پاي كار نيايند، نمي شود. اگر بخواهيم از بعد اجتماعي نگاه 
كنيم، چون نقش شهرداري تسهيلگر است، به تنهايي شهرداري 
و شوراي شــهر تهران نمي توانند، مشــكالت بانوان را در حوزه 
اجتماعي، هنري، ادبي، سياسي و اقتصادي حل كنند. مگر اينكه 
همه بخواهند زن را به عنوان جنس نبينند و زن را به عنوان فردي 

مانند همه افراد جامعه ديگر ببينند.

ما اصاًل آنقدر كه بايد و شــايد شاهد حضور زنان 
در كارهاي اجرايي مديريت و مديريت شــهري نيستيم و 
نگاه جنسيتي در اين حوزه هم بسيار ملموس است، امروز 
چند درصد مديريت اجرايي با خانم هاست و قرار است چه 

اقداماتي در اين زمينه انجام بدهيد؟
شهربانو اماني: در مجلس چهارم فقط 4زن در حوزه انتخابي 
تهران، در مجلس حضور داشــتند. درحالي كه زنان كشــور در 
صفــوف اول راهپيمايي و بــه پيروزي رســاندن انقالب نقش 
پررنگي داشتند و در جنگ و پشــتيباني جبهه هم نقش شان 
بسيار حياتي بود. به نظرم در تاريخ و از نظر نقش زنان ما شاهد 
عقبگرد هستيم. زنان هر جا فرصتي پيدا كردند تا يك قدم جلو 
بيايند، 3 قدم عقب رانده شدند. در شرايطي كه در پيشرفت هاي 
علمي، دانشگاهي و... ما شاهد رشد چشــمگير زنان هستيم و 
مي بينيم هر جا فرصت برابر ايجاد شــده، حضور زنان بيشتر از 

مردان بوده است. اكنون برنامه 5ساله ششم توسعه ملي را اجرا 
مي كنيم )بماند كه موفق ترين برنامه توسعه كوتاه مدت 5ساله 
كشور، برنامه سوم بود( و ما در مجلس ششم برابري جنسيتي 
را در برنامه آورديم. در برنامه چهــارم، )مجلس هفتم( برابري 
جنسيتي را برابري جنســي خواند. ظاهرا حوزه زنان سياسي 
است. ما همواره در آستانه انتخابات رياست جمهوري براساس 
اصل 115قانون اساسي، منعي براي حضور زنان نداريم. ولي در 
عمل چيز ديگري مي بينيم و بســيار متأسفم بگويم كه شرايط 
براي زنان بسيار سخت شده است، چون آگاهي شان باال رفته، 
دانش آموختگي شان هم باال رفته است. ما شاهد حضور گسترده 
زنان توانمند در تهران و حاشيه تهران هستيم. من يك مددكار 
اجتماعي هستم و سال ها در حوزه آســيب هاي اجتماعي كار 
كرده ام، متأسفم بگويم فقر زنانه شده است. كوويد- 19هم مزيد 
بر علت شده است. در سال 2015شــكاف جنسيتي ايران بين 
142كشور در رتبه  137بوده است. يعني با آخرين كشورهاي 
دنيا 5رقم فاصله داشته است. طبق آمار جهاني مشاركت سياسي 
زنان، يعني مشاركت در تصميم گيري و تصميم سازي  در ايران 
نزديك صفر است. آمار داخلي مي گويد اين عدد 5درصد است. 
ميانگيــن اين آمار در كشــورهاي ديگر 25درصد اســت و در 
كشورهاي اســكانديناوي40درصد اســت. در بحث مديريت 
كوويد- 19كشــورهايي كه رهبرانشــان زن بودند، مديريت 

موفق تري داشتند و مراقبت ويژه از جان شهروندان داشتند.
در اين دوره شوراي شــهر و در مديريت شهري ما سعي كرديم 
با ايده هايــي كه داريم، بحث مشــاركت 30درصــدي زنان را 
مطالبه كنيم و در انتخابات شــوراي شــهر اين مهم محقق شد 
البته اميدوارم آخرين پله نباشد، يعني اين روزنه كه در ارتباط 
با مطالبات زنان باز شده اســت با بهره گيري از الگوهاي خوب 
ادامه دار شــود. اگر بخواهيم آمال و آرزوهايمان را در اين زمينه 
محقق كنيم و در برنامه ســوم اثري از خودمان باقي بگذاريم تا 
طبق ماده 75ميزان 30درصد مديريت شهري را به زنان واگذار 
كنند، اول زنان بايد از هم پشتيباني كنند. ما بايد بدانيم جامعه اي 
خوشبخت است كه تعادل داشته باشد. بايد تغيير نگرش به وجود 
بيايد. افرادي كه از قوانين برابرخواهي جنسيتي حمايت مي كنند 
زنان و مرداني هستند كه دوست دارند جامعه شان به تعادل برسد 
و نگاه شان به زن شهروند درجه دو نباشد. براي رفع موانع سد راه 
زنان در مديريت اجرايي، اول نياز به يك تغيير نگرش كلي داريم 
كه بحث »زنان جنسيتي« را نداشته باشيم. البته كارهاي خوبي 
توسط اعضاي شوراي دوره پنجم صورت گرفته است و مي توانيم 

شاهد اميد هاي تازه در اين باره باشيم.

وقتي شرايط برابر بين زنان و مردان ايجاد شود، 
خانم ها فرصت الزم براي رشد و شكوفايي را پيدا مي كنند. 
در برخي مقاطع ما شــاهد بوديم در مشــاغل اجتماعي 
فرصت هايي براي حضــور فعال تر زنان پيــش آمد، ولي 
متأسفانه خيلي حمايت نشــدند و برخي از اين فرصت ها 
به افول رفــت، مانند بحث حضور زنان در ايســتگاه هاي 
آتش نشاني، تاكســيراني، مديريت هاي منطقه و... چطور 
مي توانيم در مشــاغل اجتماعي شاهد حضور پررنگ زنان 

باشيم؟ 
زهرا صدراعظم نوري: ما اگر بخواهيم نگاه متعادل و كشــور 
توسعه يافته اي داشته باشــيم، الزمه اش اين است كه به همه 
اركان توسعه در كشور توجه كنيم و همه اركان توسعه متوازن 
در كشور رشــد پيدا كنند. در نگاه توســعه اي به ويژه توسعه 
پايدار، حتما بايد به هر 3ركن توســعه پايدار در كشــور توجه 
شود؛ يك ركن جدي در توســعه، توجه به منابع انساني است. 
وقتي در جامعه اي كه 49/5 يا 50درصــد جمعيت آن را زنان 
تشــكيل مي دهند، اگر بخواهند تعادل ايجاد شود، بايد به اين 

فضاهاي عمومي شهري مكان هايي هستند متعلق به همه شهروندان. وقتي محيطي امن، سالم، 
جذاب و البته دلنشين در شهر براي زنان و مردان ايجاد مي شــود، به معناي برقراري عدالت 
شهروندي است. يعني طراحي اين شهر آرماني به گونه اي است كه همه گروه هاي سني، اجتماعي، 
جنسي و... از امكانات موجود بهره مند مي شوند. يافتن چنين مشخصه هايي در تهران كار سخت 
و در برخي موارد غيرممكن است؛ چراكه بي تعارف ســهم مردان از شهر بيش از زنان است و 
اكثر فضاهاي عمومي و امكانات شهري در اختيار مردان قرار دارد. بخشي از جامعه شناسان و 
شهرسازان معتقدند تهران چون اصال توسط مردان طراحي شده است، براي زنان دلنشين نيست 

و از اين رو بانوان در پايتخت با چالش هايي مواجه هستند.
به همين خاطر، نقاط فراواني از شهر مهياي حضور امن و بي دغدغه زنان نيست. موضوع از آن 
جهت اهميت دوچندان پيدا مي كند كه نسل هاي آينده در دامن زنان، پرورش مي يابد و هرچقدر 
زنان امنيت و نگراني هاي كمتري داشته باشــند، فرزندان توانمندتري در آينده وارد عرصه 
شهري و جامعه مي شوند. بي ترديد، مادران نه فقط براي خود در زندگي شهري، بلكه هميشه 
نگاه دغدغه مند براي فرزندان شان دارند. در اين بين، يك تجربه تلخ مي تواند حضور يك مادر، 
زن يا يك دختر را در شهر و فضاهاي شهري كم رنگ كند؛ چراكه او احساس ناامني مي كند. بر 
همين اساس اعضاي شوراي شــهر پنجم به خصوص 6عضو زن شورا در كنار مديريت شهري 
فعاليت هايي را براي ارتقاي ســطح امنيت زنان در شهر از يك سو و به كارگيري بانوان مستعد 
در رده هاي مديريتي از سوي ديگر در دستور كار قرار داده و در 3سال گذشته تالش كرده اند 

تا عدالت اجتماعي را در ارائه خدمات شهري به زنان برقرار كنند و در نهايت كوشش كنند در 
برنامه هايشان شهري شاد و زيســت پذير براي زنان كه نيمي از جمعيت پايتخت را تشكيل 
مي دهند، به وجود آورند. البته كه در اين مسير، نقدهايي به اقدامات صورت گرفته وارد مي شود 
اما بخشي از كارها هم با سنگ اندازي ها و موانعي مانند محدوديت هاي اعتباري برخورد كرده 
و آنچنان كه خواسته اعضاي زن شوراي شهر و مديريت شهري بوده، پيش نرفته است. اگرچه 
6 عضو زن پارلمان شهري معتقدند كه تمام تالش  شان را به كار گرفته اند تا مواردي چون ناامني 
اجتماعي و نابرابري در توزيع امكانات را كاهش دهند و زمينه هاي حضور مديران موفق زن در 
پست هاي مديريت شهري را فراهم سازند. همچنين آنها مي گويند در 3سال گذشته مشاركت 
زنان در اداره محالت شهر و افزايش حضور زنان در شهر هميشه از دغدغه هاي اصلي آنها بوده و 
موفقيت هايي هم در اين زمينه به دست آورده اند. آنها مي گويند مي خواهند پيش از پايان دوره 
مديريت شهري و شوراي شهر پنجم كارنامه قابل قبولي از خود به يادگار بگذارند. سالروز تولد 
دخت پيامبر حضرت فاطمه زهرا)س( و روز زن، فرصت مناسبي بود تا با زنان پارلمان شهري 
دور يك ميز بنشينيم و درباره دغدغه زنان در شهر، بهبود كيفيت زندگي زنان و اقدامات شورا 
و مديريت شهري براي تبديل شدن تهران به شهري شــاد و زيست پذير و البته دوستدار زن 

گفت وگو كنيم.
 در اين ميزگرد، زهرا نژادبهرام، عضو هيأت رئيســه، زهرا صدراعظم نوری، رئيس كميسيون 
سالمت، محيط زيست و خدمات شــهری، شــهربانو امانی، رئيس كميته حمل و نقل، ناهيد 
خداكرمی، رئيس كميته سالمت و بهاره آروين، رئيس كميته شفافيت و شهر هوشمند شورای 
شهر تهران به سواالت گوناگونی درباره امنيت و رفاه زنان در شهر، به كارگيری زنان در سطوح 

مديريتی شهرداری و انتخابات و زنان پاسخ داده اند.

    زينب  زينال زاده
خبر نگار

    پريسا اميرقاسم خاني 
خبر نگار

داستان زنان و شهر در ميزگرد همشهری با حضور 5عضو شورای پنجم شهر تهران

چراشهرسياستگذارزنميخواهد
بيشتر تصميم گيری ها و سياست گذاری ها در شهرهای ايران توسط مردان صورت می گيرد و به همين دليل 

كالنشهرهای كشور چه در كالبد و چه در باطن مردانه شده اند



ميزان جمعيت توجه كنند و اين در همه جاي دنيا وجود دارد. 
ما بايد شــرايط را براي رشــد و بالندگي زنان در جامعه فراهم 
كنيم. وقتي شرايط برابر در جامعه براي زنان و دختران فراهم 
شود، آن وقت ما رشد و شكوفايي 50درصد خانم ها را در كشور 
مي بينيم. به عنوان مثال، شــما وقتي در دانشگاه شرايط برابر 
براي دختران فراهم كنيد، بســياري از كرســي هاي دانشگاه 
را آنها اشــغال مي كنند. ولي مادامي كه نگاه توســعه  بينانه ما 
با عملكرمان منطبق نباشــد، فقط در حد حرف و شــعار باقي 
مي مانيم و نمي توانيم اثرگذار باشــيم. بايــد در اركان جامعه 
نگاه به رشــد زنان را به باور تبديل كنيم. اركان جامعه، يعني 
سياستگذاري، برنامه ريزي و اجرا. در اركان سياستگذاري بايد 
نظر سياســتگذاران و برنامه ريزان تغيير پيدا كند و تغيير بايد 
فراتر از شورا و حرف مديران باشد، بايد در عمل تحول ديده شود، 
نه اينكه در انتخابات كانديداهاي انتخابات خوب شعار بدهند و 
بعد همه  چيز فراموش شود. بايد در سياست هاي مان و در عمل 
اين موارد را ببينيم. در اجراي سياست ها بايد نگاه به باور تبديل 
شود. در دوره مديريت پنجم وقتي قرار شد 30درصد ظرفيت 
پســت هاي مديريتي به بانوان اختصاص پيدا كند، اين باور را 
در وهله اول، زنان مورد تأكيد قرار دادند و روي آن ايستادند و 
پافشاري كردند. زناني كه عضو شوراي عالي سياستگذاري بودند، 
ايستادند و موفقيت هم حاصل شد. از اين برتر زناني كه پيشنهاد 
مي شدند شرايط و قابليت ها را داشتند. حضور 6زن در شوراي 
شهر تهران، خود بيانگر اين پيام بود كه نگاه اصالح طالبانه توجه 
به منابع انساني دارد. پس در اين شورا از اين مسئله استفاده شد 
و در شوراي شهر و مديريت شــهري تالش شد از منابع انساني 
با توجه به قابليت ها استفاده شــود؛ البته نه به صرف جنسيت. 
تجربه نشان داده است هر وقت در شورا ما بحث زنان و مردان را 
مطرح كرديم، موافق نبودند، حتي بعضي مواقع زنان مخالفت 
كردند، ولي وقتي موضوعي را مطرح كرديم كه به واســطه اش 
قابليت ها مطرح شد، مخالفتي نداشتيم. وقتي در هيات رئيسه 
خواستيم زنان حضور داشته باشند، به واسطه قابليت ها حضور 
پيدا كردند. اين تفكر از مديريت شهري خواست كه در حيطه 
مديريت شهري ســهم 30درصدي به زنان داده شود. از بانوان 
درحوزه معاونت، مديركل و... اســتفاده شود، ولي چون باور در 
اين حوزه هنوز آنقدر تغيير پيدا نكرده و موضوع به باور تبديل 
نشده است، هنوز نتوانســته ايم با وجود تالش هاي بسيار تمام 
30درصد ســهم حضور بانوان را در مديريت محقق كنيم. اين 
اتفاق به دو علت رخ نداده؛ يك به دليل باور اســت كه مقاومت 
مي كنند؛ گويا احساس مي شود حيطه فعاليت آقايان محدود 
مي شــود و دوم خود خانم ها قابليت، توانمندي و استقبالشان 

مهم است.
ما در اين دوره شــورا موفقيت هاي خوبي به دست آورديم، ولي 
انتظارمان بيشتر از اينها ســت تا اثر گذاري بيشتري در حيطه 
مديريت اجرايي در شــهرداري داشته باشــيم. تغيير نگرش؛ 
فرهنگي و بســيار بطئي و زمان بر اســت. 42ســال از انقالب 
مي گذرد و تغيير نگرش با اين 42سال متناسب نبوده است. در 
موضوع آتش نشاني من به جد از سازمان آتش نشاني خواستم كه 
حتما از ظرفيت زنان در اين ســازمان استفاده كنند. ما بايد در 
كادر سازمان آتش نشاني، آتش نشان زن داشته باشيم. بسياري 
از حوادث شهري در خانه ها اتفاق مي افتد و در خانه ها خانم ها 
حضور دارند و بهترين كسي كه مي تواند به زنان كمك كند، يك 
خانم آتش نشان اســت. البته موضوع استخدام آتش نشانان زن 
بعد از رفت وآمد هاي زياد باالخره پذيرفته شــد. درحال حاضر 
مراحل جذب 16زن در سازمان آتش نشاني به عنوان آتش  نشان 
در حال طي شدن است. اميدواريم در آينده شاهد حضور تعداد 
بيشــتري از زنان در حوزه آتش نشاني باشــيم. البته در حوزه 
تاكســيراني خود خانم ها هستند كه مســير را با جديت ادامه 

ندادند. ما در اين دوره شورا و مديريت شهري تالش كرديم نگاه 
به شهر و مديريت شهري انساني باشد؛ يعني استانداردهاي الزم 
كه يك انسان اعم از كودك، ميانسال، سالمند، زن، مرد، جوان و 
پير نياز دارد، در شهر فراهم شود. به خاطر همين در اين دوره به 
جاي اينكه بسياري از منابع شهر را صرف اين كنيم كه چندين 
كيلومتر پل و تونل بســازيم تا ترافيك را حــل كنيم، كارهايي 
كرديم كه براي همه آدم هايي كه در شهر زندگي مي كنند، شهر 
دلنشين تر باشد. پالزا و توقفگاه ايجاد كرديم و تالش كرديم شهر 

را زيست پذير  سازيم.

با وجود همــه تالش هــاي صورت گرفته باز هم 
كالنشهر تهران شــهر مطلوب زنان نيست، آيا در اين دوره 
از شورا تالش شده در المان هاي شــهري از ايده هاي زنانه 

استفاده شود...
بهاره آروين:  به نظرم ســؤال بجايي اســت اگر پرسيده شود 
اساســا چه ضرورتي دارد در عرصه سياســتگذاري و اجرا، زنان 
حضور داشته باشند. ما براي اولين بار در شوراي شهر 30درصد 
سهم زنان را از كرسي هاي سياستگذاري شهري محقق كرديم. 
مي توان پرسيد كه واقعا ضرورت حضور اين تعداد زنان در عرصه 
سياستگذاري شــهري چه بود و چه ثمره اي داشت. براي پاسخ 
به اين سؤال خوب است به اين نكته توجه كنيم كه كشور ما در 
زمينه شاخص هاي برابري جنســيتي در مقايسه با كشورهاي 
همســايه، در برخي شاخص ها وضعيت مناســبي دارد مثال در 
شاخص هاي باروري و سطح سواد رتبه هاي خوبي داريم ولي در 
2شاخص پايين هستيم. يكي از اين شاخص ها، سهم زنان از تعداد 
كرسي هاي پارلمان  و ديگري سهم زنان از بازار كار است. يعني با 
وجود وضعيت نسبتا خوب در شاخص هاي آموزش و بهداشت، 
وضعيت نامناســب زنان در شاخص هاي مشــاركت سياسي و 
اقتصادي است كه باعث شــده رتبه ايران در مجموع در زمينه 

برابري جنسيتي نامطلوب باشد.
آنچه در انتخابات ســال96 اتفاق افتاد اين بود كه دوســتان و 
همكاران من ايســتادند تا 30درصد ليســت انتخاباتي جناح 
اصالح طلب زنان باشــند. من اينجا مي خواهم به لحاظ واقعي، 
از ضرورت و تأثير حضور 6خانم در شوراي اسالمي شهر تهران 
بگويم. حضور زنان در عرصه سياستگذاري شهري، شهر را براي 
همه زيست پذيرتر مي كند. وقتي زنان در عرصه سياستگذاري 
حضور ندارند، درنظر هم گرفته نمي شــوند. در چنين وضعيتي 
طراحي شهري مناسب مرد جوان ســالمي مي شود كه با عجله 
مي خواهد ســر كار برود و به اين ترتيب انبــوه بزرگراه ها براي 
عبور خودروها ساخته مي شــود، براي اينكه فقط قرار است از 
خيابان ها رد شويم و هرچه سريع تر به مقصد برسيم، قرار نيست 
كسي در شهر قدم بزند و وقت بگذراند و به عبارتي زندگي كند 
بلكه قرار اســت اغلب اوقات بي توجه به اطراف و فقط باسرعت 
از خيابان ها رد شــويم و به مقصد برسيم و چنين است كه شهر 
براي انسان ها زيست ناپذير مي شــود. اما حضور زنان در عرصه 
سياستگذاري شــهري باعث افزايش كيفيت زندگي براي همه 
مي شود؛ چون نيازهاي اقشار مختلف براي زيست در شهر درنظر 
گرفته مي شود، نياز كودك تازه راه افتاده، نياز سالمندان براي 
وقت گذراني در فضاي بيــرون از خانه و... جالب اســت بدانيد 
در مطالعــات و پژوهش ها، هر وقت بخواهند ميزان احســاس 
امنيــت در جامعه را انــدازه بگيرند، احســاس امنيت زنان در 
جامعه را اندازه مي گيرند. شــوراي پنجم مي گويد نمي خواهم 
شهر عرصه خودروها، كارگاه ســاختماني و... باشد. اين مسئله 
از حضور هميــن 6خانم در شــورا آمده اســت. خانم هايي كه 
حفظ سرانه فضاي سبز شــهر را مي خواهند. مي خواهند شهر 
فضاي نفس كشــيدن و راه رفتن داشته باشد و... به عنوان مثال 
خانمي كه كودكي دارد و مي خواهد از خانه بيرون برود، فضاي 
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پياده راه هاي شــهر را مي بيند، خيابان كامل از همين جهت 
به وجود آمده اســت و... در حوزه شــفافيت اصل زيرساختي 
كه ما مي خواستيم در شفافيت ايجاد كنيم، معطوف به هدف 
افزايش مشاركت بود و شهرونداني كه از مشاركت در شهر كنار 
گذاشته شده بودند، زنان بودند. زنان هيچ وقت در برنامه ريزي 
شهري درنظر گرفته نشــدند. زيرساخت شفافيت اين مسائل 
را روشن مي كرد. تبعيض و نابرابري در پست هاي مديريتي و 
اجرايي بين زنان و مردان را روشن مي كرد. وب سايت شفاف 
شــهرداري تهران عمده تمركزش اين بود كه اطالعات را در 
اختيار همه شهروندان قرار بدهد و از اين طريق زمينه افزايش 
مشاركت شان را فراهم كند. شــفافيت معطوف به مشاركت 
همه شهروندان بود. مثال يكي از روزمره ترين مصاديق، ارتباط 
شــهروندان با سامانه هاي 137 و 1888 اســت تا شهروندان 
مشــكالت شــهري را گزارش دهند و اينكه چه مســائلي را 
مشــكالت شــهري مي دانند. از اين جهت مــا روي ارتقاي 
سامانه هاي نظارت همگاني مانند 137 و 1888 متمركز شديم 
به گونه اي كه شما در هر جاي شــهر هستيد، بتوانيد پيامتان 
را با تلفن هوشــمند روي نقشــه ثبت كنيد، صوت و عكس و 
فيلم بفرســتيد و بتوانيد پيام تان را به راحتي رصد و پيگيري 
كنيد. ما مي خواستيم در حوزه شهرسازي شفاف سازي  كنيم. 
مي خواستيم مشاركت شهروندي كه به اطرافش نگاه مي كند 
را داشته باشيم. بسياري از اين شهروندان خانم ها بودند، زناني 
كه هيچ وقت مجال ســخن گفتن از مشكالت شان در شهر و 

همكاري و مشاركت براي حل آن مشكالت را پيدا نكردند.

بزرگ ترين چالش كشورها در يك سال گذشته 
كرونا بوده است و ما در تهران هم با مشكالت جدي روبه رو 
شديم و شاهد بوديم كه مديريت شــهري در خط مقدم 
خدمات رساني به مردم قرار داشت، شوراي شهر در حوزه 
كرونا و ارائه خدمات بهتر به زنان در حوزه سالمت و كرونا 

چه كارهايي انجام داده است؟
خدا كرمي:  نخستين مصوبه شوراي شهر تهران درخصوص 
كرونا، سوم اســفند ماه ســال98 بود. از آن روز تا كنون شورا 
و مديريت شــهري مصوبات متعددي بــراي حمايت از همه 
شــهروندان در برابر ويروس كرونا و كاهش آسيب هاي ناشي 
از كرونا آماده كرده اســت. تمام تالش شورا و مديريت شهري 
در مهار و پيشگيري، كاهش آسيب ها و عوارض ناشي از كرونا 
براي همه شهروندان بوده است. بايد بگويم در حوزه سالمت، 
شهرداري تهران يكي از موفق ترين نهادها درخصوص مبارزه 
با كرونا، حتي در ســطح دنيا بوده اســت. برخی پايتخت های 
اروپايی بين 10ميليون تا50 ميليون يورو كمك دولتی برای 
جبران زيان كوويد-19 به شهر، كمك دولتی دريافت كرده اند. 
ولي شهرداري تهران بدون يك ريال كمك مالي از منابع بيرون 
شهر يا منابع اختصاصي كرونا، توانست موفق عمل كند. يكي 
از كارهاي مهم مديريت شهري در دوران كرونا، مطالعاتش در 
حوزه اتوبوســراني و حمل ونقل عمومي بوده است. ما متوجه 
شــديم 54درصد افراد مبتال به كرونا ميان مــردم مي آيند، 
مســافرت مي كنند و... ويروس را با خودشان همه جا مي برند. 
توانستيم در حوزه شهري داليل مهم گسترش ويروس كرونا را 
پيدا كنيم. متوجه شديم تنها 2درصد افرادي كه مبتال شدند 
در 14روز گذشته سابقه حضور در مترو و اتوبوس را داشتند، 
بالعكس 46درصد افراد مبتال شده در مهماني هاي خانوادگي 
حضور داشتند، به همين دليل ســتاد مقابله با كرونا از مردم 
خواســت رفتارشــان را اصالح كنند و اين دليلش مطالعات 

مديريت شهري بود.

به نظر خودتان عملكرد شما چگونه بوده است؟ 
آيا آنقدر خوب عمل كرده ايد و مراقب پايگاه اجتماعي تان 
بوده ايد كه اين استرس را نداشته باشيد و جمعيت زن ها 
ترغيب شوند 28خرداد به خاطر عملكرد شما رأي بدهند؟

شــهربانو امانــي:  در انتخابــات شــوراياري ها در حوزه 
كانديداتوري بانوان 25درصد نســبت بــه دوره قبل افزايش 
كانديداتوري داشــتيم، ولــي در حوزه رأي دهنــدگان خانم 
41درصد بوده است كه كاهش داشتيم و ساير رأي دهندگان 
مردان بودنــد، يعني مردان اعتمــاد كردند و بــه خانم هاي 
كانديدا شده رأي دادند. فضاي سياسي هنوز براي تهران1400 
باز نشــده اســت. وقتي ميزان مشــاركت پايين است، رأي 
نمي آوريم... در واقع ارزيابي عملكرد شــورا بــراي انتخابات 
دور ششم شــوراها در تهران مالك نخواهد بود. طبيعتا ما از 
عملكردمان دفاع مي كنيم، من كانديدا نيستيم اكنون بهمن ماه 

است و هيچ عالقه اي به انتخابات1400 ندارم.

آيا دچار سرخوردگي شده ايد؟
امانی: من كانديدا نمي شــوم ولي قطعا درباره اينكه با مردم 
صحبت كنم و اگر ليستي اصالح طلبان دادند تا آخرش حمايت 
خواهم كرد. ما نماينده مردم تهران در شوراي شهر هستيم و تا 

آخرين روز من و همكارانم فعاليت مي كنيم.
زهرا ن ژاد بهرام:  مفهوم سرخوردگي يعني ما اميد به آينده را 
از دست داديم ولي وقتي خانم اماني مي گويد من تمام تالشم 
را مي كنم، اين نشان دهنده عدم سرخوردگي است. نكته دوم 
اينكه اگر ما ساختار سياسي تهران و اين كالنشهر را نشناسيم، 
دچار خطاي استرات ژي مي شويم. ما بيشتر از آنچه بخواهيم به 
پايگاه اجتماعي كه زنان هستند خودمان را اثبات كنيم بايد به 
جريان سياســي خودمان را اثبات كنيم و ما توانستيم. در اين 
دوره 30درصد از سهميه ليست را به زنان اختصاص دادند و ما 
توانستيم با تالشي كه كرديم و با اطميناني كه اعضاي شورا به 

هم كردند، خواسته هايمان را برآورده كنيم.
 زهرا صدراعظم نوري:  به نظرم از 2منظر مي توان موضوع را 
ديد؛ هم از منظر اعضاي شــورا و هم زنان شورا. اگر از تك تك 
خانم هاي شورا و آقايان سؤال كنيم هدف گذاري كه اول دوره 
انجام شد چقدر محقق شده است و اولويت هايي كه در هدف 
بوده چقدر محقق شــده اســت، بايد بگويم ما درصد بااليي 
را توانســتيم محقق كنيم و آنچه به دســت آورديم براساس 
شرايط و امكانات قابل دفاع اســت و عملكرد ما مثبت است به 
شرط اينكه واقع بين باشــيم. مثال شما در يك جلسه شورا كه 
سه ساعت و خرده اي طول مي كشد، تنها يك گوشه اي از جلسه 
را در رسانه هاي اصلي مانند صدا و سيما مي بينيد. اگر واقع بين 
باشــيم واقعيت هاي شوراي پنجم را نشــان دهيم، مي توانيم 
خيلي خوب از عملكرد شــورا دفاع كنيم؛ چون شــورا اصالح 
ساختار كرده اســت، شــورا فرايند ها را تغيير داده، به معناي 
واقعي با فســاد مبارزه كرده اســت، در مقابل رانت ايستاده، 
جلوي شهر فروشي و باغ فروشــي را گرفته است و سرمايه هاي 

زيرساختي شهر را حفظ كرده است.

بهاره آروين رئيس كميته شــفافيت و شهر هوشمند 
شورای شهر تهران: وب سايت شفاف شهرداري تهران 
عمده تمركزش اين بود كه اطالعات را در اختيار همه 

شــهروندان قرار بدهد و بدين وســيله 
زمينه افزايش مشاركتشان را فراهم 
كند. شــفافيت معطوف به مشاركت 
همه شهروندان است كه براي مثال 

يكي از روزمره ترين مصاديق آن 
ارتباط از طريق ســامانه هاي 
137 و 1888 اســت. اكنون 
شــهروندان به ويژه زنان در 
گزارش مشــكالت شهري 

مشاركت خوبي دارند

ناهيد خداكرمي ، رئيس كميته ســالمت شورای شهر 
تهران: من به لحاظ كردن جنسيت در انتصاب ها معتقد 
نيستم. اصل بر شايسته ساالری است. ولی زن و مرد بايد 
هردو در انتصاب ها در نظر گرفته شوند. بنابراين در يك 
دوره چهار ساله كه به نظر من خوشبختانه نقش زنان را 

در تصميم سازي  و تصميم گيري نهادينه 
كرده است، هيچ كدام ما حس نكرديم  
زن هستيم و شايد بقيه اعضاي شورا 
هم حس نكردند با ما به عنوان يك 

زن حرف مي زنند، ســعي كرديم 
اين نقش را ايفا كنيم تا معضلي 
كه شــما مدنظرتان است، در 

مسير عقالنيتي بيفتد و در 
آينده بتوانيــم خألها در 

حوزه بانوان را پر كنيم

شهربانو اماني، رئيس كميته حمل و نقل شورای شهر 
تهران: بايد بدانيم جامعه اي خوشبخت است كه تعادل 

داشته باشد. افرادي كه از قوانين 
برابر خواهي جنسيتي حمايت 
مي كنند زنان و مرداني هستند 
كه دوست دارند جامعه شان به 

تعادل برسد و زنان، شهروند 
درجه2 نباشند. براي رفع 

موانع سد راه زنان بايد 
در نگرش جنسيتي 

تغيير ايجاد شود

زهرا نژادبهرام ، عضو هيأت رئيسه شورای شهر تهران:  
مديريت شــهري با تالش فراوان در آســتانه نوروز99 
براي كاهش آسيب هاي ناشــي از كرونا طي مذاكره با 

بنياد مستضعفان مبلغ 9ميليارد تومان از 
بنياد براي دستفروشان و زنان سرپرست 

خانوار كمك دريافــت و اين مبلغ را 
بين دستفروشان و زنان سرپرست 

خانوار تقســيم كــرد. مبلغ 
2ميليارد تومان به 2ميليون 
نفر از زنان سرپرست خانوار 

پرداخت شد

زهرا صدراعظم نوري، رئيس كميســيون سالمت، 
محيط زيست و خدمات شهری شورای شهر تهران: 

در شــوراي شــهر پنجم كارهاي 
خوبي براي رفع چالش ها و مسائل 
زنان انجام شــده و موفقيت هاي 

خوبــي هم حاصل شــده ولي 
انتظارمان بيشتر از اينها ست 
تا اثر گذاري بيشــتري در 
حيطه مديريت اجرايي در 

شهرداري داشته باشيم
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زنان و شهر

زنان و شهر يا شهر و زنان هرچه 
كه تيتــر بگيرد، مناســبتي يا 
غيرمناسبتي چگونگي زندگي 
زنــان در شــهرها و مقايســه 
آن با زندگي زنان روســتايي و 
كوچ روها، موضوع برجســته اي 
است. هنگامي كه از زنان و شهر 

سخن مي گوييم به گونه اي پيش انگاشته مســئله ها و چالش هاي 
زنان در شهر رديف مي شوند. چه بسا از آن رو مسئله ها يا دشواري ها 
برجســته تر هســتند كه هم از ديرباز زندگي مردم را دستخوش 
گيروگره كرده و هم اينكه ما خو كرده ايم بيشــتر به ســويه منفي 
بپردازيم. زنان در ابرشــهري چون تهران با مسئله هايي گوناگون 
سروكار دارند، مي دانيم و زيســته ايم. از امنيت شهري در فضاهاي 
همگاني تا چالش هاي فرهنگي را مي تــوان رديف كرد و درباره هر 
كدام هم ســخن و برهان پردازي بسيار اســت. از دردها گفتن و از 
چالش ها نوشتن بخشي از ماجراست. من به اين سخن كه »به جاي 
دشــنام به تاريكي، روشــنايي برافروزيم« باور دارم. اگر جايي به 
كاستي ها مي پردازيم براي آن اســت كه كاري در راستاي بهبود، 
گره گشايي و يافتن راه و روش هاي بهتر انجام دهيم. در اين ميان كه 
بسياري از مردم هم خسته و گرفتار هستند دوباره گويي نداشته ها، 
كژي ها و كاستي ها به فرســودگي اجتماعي دامن مي زند. از اين رو 
در اين مناســبت خوب است به داشته ها، ســرمايه ها، فرصت ها و 

نقش هاي زنان در شهر پرداخت.
در 4 دهه گذشته نسبت جمعيت شهري به روســتايي در ايران از 
30درصد شهري به 70 درصد روستايي دگرگون شده است. امروزه 
سخن از 72درصد جمعيت شهرنشين و تنها 28درصد روستانشين 
در ميان است. اين دگرگوني بر چگونگي زندگي، فرصت ها، سرمايه ها 
و نقش هاي زنان هم اثرگذار بوده و چالش ها و رهيافت هايي را پديد 
آورده اســت. زنان نقش هاي روزمره ديگرگونه اي دارند، همكاري 
در زندگي خانوادگي شكل و ســويه هاي نوين يافته و خواسته هاي 
زنان با فرصت ها و چالش هاي ديگري در آميخته اند. بهبود توانايي 
شناخت فرصت ها و ســرمايه ها از راه آموزش شــدني است و يكي 
از زيرســاخت هايي كه در شــهرها به ويژه از كودكــي مي تواند بر 
روند بالندگي دختران اثربخش باشــد آموزش همگاني و آموزش 

دانشگاهي و هم آموزش هاي آزاد آموزشگاهي است.
جامعه و نقش هاي اجتماعي ايســتا نيســتند. پويايي هاي نسلي-

فناورانه و فرهنگي- اقتصادي فرصت ها و چالش هاي تازه اي پديد 
مي آورند و در پي آن نسل هاي نوپديد در سازمان ها، نهادها، فضاها و 
گروه هاي اجتماعي شهري خودنمايي مي كنند. در اين راستا مي توان 
از بازآفريني نقش ها براي ايجاد و بهره وري از فرصت ها سخن به ميان 
آورد. امروزه توجه به برابري خواهي جنســيتي، قومي، اجتماعي، 
نه تنها در حقوق بلكه در مســئوليت ها ازجمله محورهاي توســعه 
پايدار به شمار مي رود. از اين رو توجه ويژه  و روزافزون به روند بالندگي 
كودكان و تأكيد بر دختران بايسته است. جامعه پذيري كه از آن به 
فرايند بازتوليد فرهنگي جامعه ياد مي شود، سبك هاي شناختي، 
يادگيري، تصميم گيــري و مذاكره ناهمگــون در ميان دختران و 
پسران پديد مي آورد. توجه به اين تفاوِت بازتوليدشده كمك خواهد 
كرد بتوانيم با شناسايي و دگرگوني سبك ها، نسلي پرتوان، برخوردار 
از هويت يكپارچه و شــكل يافته، و آماده گره گشايي و چالش هاي 
پيچيده پرورش دهيم. اين كار نيازمند توان افزايي و مهارت آموزي 
برپايه جهان چنداليه و چندگونــه مجازي-طبيعي و توجه ويژه به 
رويكرد سيستمي در زندگي شهري است. براي اين مهم نمي توان 
تنها به دولت ها چشــم دوخت و نهادهاي عمومي به ويژه مديريت 
شهري نقشي ويژه مي توانند داشته باشند. فرزندپروري و بالندگي 
دختران براي پيشبرد توسعه پايدار همه جانبه چالشي است كه نياز 
به بازنگري در كاركرد خانواده، رسانه، آموزش)رسمي و غيررسمي(، 
برنامه ريزي شــهري، گروه هاي مرجع اجتماعي و ســازمان هاي 
مردم نهاد دارد. مفهوم هايي مانند خودپنداره، خودباوري، انگيزش و 
منابع مهار انگيزشي در كنار چگونگي پديدآيي و بالندگي شخصيت 
و هويت دختران از آن جمله اند. بازسازي هويت دخترانه و پردازش 
به سويه هاي مثبت و ارزنده تجربه زن بودن و اثرگذاري زنان در بهبود 
زندگي شهروندي و شهري بپردازيم و اين مسئوليتي فرانهادي است.

همه اين توان افزايي ها نيازمند توجه به زيرســاخت اقتصادي هم 
اســت. همواره عدم دسترسي برابر به ســرمايه و دارايي ها چالش 
چشــمگيري به حســاب می آيد. با اين همه دگرگوني در فناوري 
فرصتي پيش روي زنان نهاده تا با بهره گيري از گونه هاي غيرمالي-

پولي ســرمايه نقش آفريني كننــد و كاســتي مندي مالكيت بر 
سرمايه هاي فيزيكي و مالي را جبران كنند. سرمايه هاي فرهنگي، 
آموزشي و اجتماعي برجسته ترين مزيت رقابتي براي دختران در 
جهان امروز هستند. الگوهاي كنوني در دنياي كسب وكار و نيز در 
حل موفق چالش هاي بين المللي الگوهايي زنانه و كارا به شــمار 
مي روند. كسب وكارهاي چاالك و كوچك كه از انعطاف خوبي براي 
سازگاري با ناپايداري هاي حرفه اي و نيروي كار برخوردار هستند. 
اين واقعيت گوياي فرصتي شهري پيش روي زنان، براي آماده شدن 
و ســاختن دنياي بهتر براي همه مردمان از راه نقش آفرين پويا در 
زمينه هاي شهري ازجمله و به ويژه شوراهاست. با اينكه شمار زنان 
عضو شوراها و نسبت زنان به مردان در شوراهاي شهري و روستايي 
هنوز چشمگير نيست نقش زنان در بازانديشي و بازتنظيم رويكرد 
به شهرها چشمگير است و تجربه هاي جهاني هم گوياي دگرگوني از 
راه كنش گري و حضور اثربخش در نهادهاي انتخابي و شورايي است. 
اين كار نيازمند توجه به آموزش، الگوسازي و زمينه سازي و پايداري 
در مسئوليت ها و هم براي كسب وكارهاي جوان در مركزهاي رشد 
دانشگاهي و غيردانشگاهي اســت. فرايندي برنامه ريزي شده كه 
بتوان با بهســازي الگوي فرزندپروري با كانونمندي ويژه بر نسل 
جوان، زنان، شهرونداني آماده، مستقل، آگاه و استوار و برخوردار از 
مهارت همدلي و همزيستي سالم با ديگران و طبيعت، در رويارويي 

با جهاني پرتنش و پيچيده بار آورد.
تهران به مثابه پايتخت و شهر به واگوي كلي سرشار از زندگي است 
و زنان سهامداران آشكار و نهان و بيش گاهان خاموش اين زندگي 
پرچالش و پويا هســتند. كنش گري فرهنگي، هنري، آموزشــي، 
حرفه اي، صنعتي و همه ســويه زنــان بوده كه برخي شــهرها را با 
همه گرفتاري ها زيست پذير كرده اســت. نقش زنان در شهرها را 
بازشناسيم، سرمايه هاي مشــترك را بهبود بخشيم و جايگاه هاي 

بيشتري را براي كنشگري بجوييم.

الهام فخاري  
رئيس كميته اجتماعی  شورای شهرتهران

يادداشت
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خبر

آغاز واكسيناسيون با واكسن ايراني از 
اواخر فروردين 

 رئيس ســتاد اجرايــي فرمان 
امــام)ره(  از آمــاده شــدن 
زيرساخت الزم براي توليد انبوه 
نخستين واكسن ايراني كرونا تا 
فروردين 1۴00 خبر داد. محمد 
مخبر، رئيس ستاد اجرايي فرمان 
امام)ره( گفت: براساس گزارش 
ناظران وزارت بهداشت، فاز اول 

كارآزمايي باليني »كوو ايران بركت« با موفقيت كامل پيش رفته و حال 
تمام افرادي كه دوز اول و دوز دوم واكســن را دريافت كرده اند، خوب 
است و هيچ گونه عوارض خاصي نداشــته اند. وي افزود: آماده ايم تا به 
محض صدور مجوز وزارت بهداشت، فاز دوم تست انساني واكسن ايراني 
كرونا را آغاز كنيم. مخبر بيان كرد: كشورهاي مختلفي خواهان دريافت 
اين واكسن هستند و درخواست هايي از سوي اين كشورها براي پيش 
خريد واكسن دريافت كرده ايم. رئيس ســتاد اجرايي فرمان امام ادامه 
داد: 3واكسن كروناي ديگر ستاد هم كه با 3 روش ديگر توليد شده اند، 
در انتظار صدور مجوز براي آغاز تست انساني و فاز باليني هستند. مخبر 
با بيان اينكه ويروس جهش يافته انگليســي و شيوع آن سبب نگراني 
مضاعف در مردم شده است، افزود: با بررسي هاي انجام شده، خوشبختانه 
واكسن كوو ايران بركت به طور كامل روي ويروس انگليسي اثر داشت و 
نتايج آزمايش هاي مربوطه نشان داد كه پالسماي خون 3داوطلب  اول 
توانست براين ويروس غلبه كند. مخبر با بيان اينكه فكر مي كنم ظرف 
چند روز آينده وزارت بهداشت اجازه آغاز فاز دوم تست انساني را بدهد، 
ادامه داد: اگر اين  مجوز صادر شود كار كارآزمايي باليني سرعت بيشتري 
مي يابد. اميدواريم تا اواخر فروردين بتوانيم واكسيناسيون با استفاده از 
واكسن ايراني را در كشور آغاز كنيم. مخبر درباره صادرات واكسن كرونا 
گفت: اولويت اول ما قطعاً داخل كشور و مردم خودمان است، اگر بتوانيم 
واكسن را براي همه مردم تزريق كنيم و مازاد بر نياز توليد شود به صادرات 
هم فكر خواهيم كرد. وي در پاسخ به سؤالي درخصوص واردات واكسن 
هم گفت: به نظرم تا قبل از توليد واكسن داخلي، اگر بشود با وارد كردن 
واكسن مطمئن خارجي جلوي مرگ يك نفر را هم بگيريم، حتي يك 
لحظه هم نبايد در واردكردن آن درنگ كنيم. مخبر با بيان اينكه همزمان 
با انجام تست انساني، زيرساخت الزم براي توليد انبوه واكسن ايراني هم 
در شهرك دارويي ستاد درحال آماده ســازي است افزود: طي روزهاي 
آينده خط توليد كوو ايران بركت براي ساخت 2 تا 3ميليون دوز واكسن 
در  ماه افتتاح مي شود تا به محض تأييد نهايي واكسن، آن را به توليد انبوه 
برسانيم. رئيس ستاد اجرايي فرمان امام با بيان اينكه تا اواسط ارديبهشت 
ظرفيت توليد واكسن را به 12تا 1۴ميليون دوز در ماه خواهد رساند، ادامه 
داد: خط توليد واكسن از كار تحقيقاتي عقب نيست و 2۴ساعته با استفاده 

از توان جوانان نخبه كشور درحال انجام است.

معــاون برنامه ريزي و توســعه منابع 
وزارت آموزش و پرورش ســيزدهم گزارش

بهمن امسال در قالب خبري خوش  به 
همشهري گفت كه حقوق معلمان خريد خدمتي كه 
بين ۷00هزار تا يك ميليون و300هزار تومان است، 
به 2ميليون و300هزار تومان افزايش خواهد يافت و 
آنها براساس قرارداد جديد كه هنوز زمان اجراي آن 
مشخص نيست، مشمول حداقل حقوق قانون وزارت 
كار مي شوند. البته بالفاصله اين نكته را هم اضافه كرد 
كه »دريافتي آنها پس از كم كردن كسورات قانوني 
خواهد بود.« همين خبر كوتاه نشــان مي دهد كه 
معلمان خريــد خدماتــي و حق التدريس ها در چه 
وضعيتي به سرمي برند و حال و روزشان چگونه است.
البته مســئله معلمان حق التدريس، خريد خدمات 
آموزشي و حتي نهضت ياران سوادآموزي فقط رعايت 
نشدن قوانين مربوط به وزارت كار و تامين اجتماعي 
در مورد آنها نيست، بلكه اين گروه از 2 مسئله ديگر 

هم رنج مي برند. اول اينكه همــان حقوق حداقلي 
كه وزارت آموزش و پرورش بــه آنها تعهد داده، دير 
پرداخت مي شود؛ كما اينكه حقوق مربوط به بهمن 
و اسفند سال98 به تازگي برايشان واريز شده و دوم 
اينكه از همان حقوق ناچيز هم مبالغي كسر شده كه 
آنها را بيشتر ناراحت و نااميد كرده و باعث اعتراضات 
گسترده شــده اســت. اعتراضاتي كه تا ساختمان 
اصلي وزارت آموزش و پرورش در خيابان ســپهبد 
قرني تهران و مجلس شــوراي اسالمي هم رسيده و 

مسئوالن هر دو نهاد در جريان آن هستند.
حســين توكلي علياي مشــكاتي، يكي از معلمان 
معترض است كه به عنوان نيروي خريد خدمتي در 
يكي از مدارس روستايي مشكين شهر درس مي دهد. 
او مي گويد كه اين  ماه حقوقش پرداخت شــده اما 
از همان رقــم ناچيز، باز هم مبلغــي را كم كرده اند. 
»قرارداد من با مدرك كارشناســي ارشــد رياضي 
محض، يك ميليون و200هزار تومان اســت. حقوق 
بهمن و اسفند ســال98 و همچنين حقوق اول مهر 
تا پايان دي امسال را تازه برايم واريز كرده اند. بعد از 
گرفتن صورتحساب متوجه شدم كه به ازاي هر ماه 

100هزار تومان كسر كرده اند. اين از انصاف به دور 
است، حاال كه ما هر ماه حداقل 80 تا 120هزار تومان 
پول اينترنت مي دهيم يا هر روز كيلومترها از محل 
زندگي تا مدرســه روستايي با ماشــين شخصي و 
بنزين 3 هزار توماني تردد مي كنيم، باز هم دچار اين 

مشكالت شويم.«
او مي گويــد: »وضعيت ما خريــد خدمتي ها تقريبا 
مشابه هم است و در گروه هاي كاري متوجه شدم از 
حقوق اغلب همكاران رقم هاي متفاوتي كسر شده. 
اين هم ظلم به معلمان است و هم به دانش آموزي كه 
زير دست ما درس مي خواند، چرا كه وقتي ذهن معلم 
درگير تبعيض و بي عدالتي مالي شود، انگيزه و توان 
الزم را براي تدريس ندارد و خداي نكرده كم فروشي 
مي كند و نتيجه مي شــود هزاران دانش آموزي كه 

حتي سواد اوليه خواندن و نوشتن هم ندارند.«
ســعيده هروي، از ديگر معلمــان خريد خدمتي 
اســت كه در ســنندج تدريس مي كند. او ۴ سال 
سابقه تدريس دارد و در پايان سال تحصيلي جاري 
مي خواهد اين شغل را كنار بگذارد. »چرا بايد حقوق 
سال پيش امسال واريز شــود آن هم با كسر مبلغ؟ 

چرا مانند كارگران روزمزد با ما برخورد مي شــود و 
روزهاي تعطيل هفته را از حقوقمان كسر مي كنند، 
مگر معلــم در روزهاي تعطيل مجبــور به طراحي 
درس، تصحيــح اوراق و تعامل بــا دانش آموزان در 
كالس مجازي نيســت؟چرا نظارتي بر مؤسســان 
شركت ها و نوع فعاليتشــان نمي شود؟ در بسياري 
از موارد بستگان و آشنايان خود را به كار مي گيرند 
يا تالش مي كننــد نيروهاي ارزان قيمت تر را ســر 
كالس درس بفرستند تا سود بيشــتري عايد آنها 
شود. اين پولي شدن آموزش آيا باعث كاهش كيفيت 
آن نمي شــود؟ اين تازه بخشي از مشكالت ماست، 
مسئله هاي ديگر همچون نداشــتن بيمه مناسب، 
دسترسي نداشتن به تجهيزات آموزشي با كيفيت 
و برخوردار نبودن از كالس هاي ضمن خدمت نيز از 
ديگر مشكالت معلمان خريد خدمتي است كه كسي 

به آنها توجه نمي كند.«
وي ادامه داد: »حقوق من 930هزار تومان است. اين 
توهين به دانش آموز و معلم نيست؟ به نظرم اين نظام 
تبعيض آميز در نهايت به ضرر ســطح علمي كشور 

خواهد بود و مانع توسعه مي شود.«

21هزارو700معلم خريد خدمتي 
طبــق اعــالم وزارت آمــوزش و پــرورش، 
21هزارو۷00معلــم خريد خدمت در كل كشــور 
تدريس مي كنند كه بيشــتر آنها در شهرســتان ها 
و مناطق روســتايي حضور دارند. معلماني كه بين 
يك تا ۷سال سابقه كار دارند و بســياري از آنها در 
ميانه راه اقدام به ترك كار مي كنند. مشكل آنها در 
دي ماه امسال به شدت وخيم شد تا جايي كه برخي 
از نمايندگان مجلس خواهان توضيح وزير آموزش و 
پرورش شدند. محمد ســبزي، نماينده مردم ساوه، 
دوازدهم بهمن ماه در صحن علني مجلس گفت: »در 
شرايطي كه گراني ها و شــرايط سخت معيشتي در 
جامعه حاكم است، حقوق حق التدريسي هاي آموزش 
و پرورش ۴ ماه است به تأخير افتاده و 2 ماه نيز از سال 
گذشته باقي مانده است. الزم است هر چه سريع تر 

اين موضوع تعيين تكليف شود.«
اللهيار تركمن، معاون برنامه ريزي و توســعه منابع 
وزارت آموزش و پرورش اما ادعــاي معلمان خريد 
خدمتي و اين نماينده مجلس را رد مي كند. »حقوق 
كامل ماه هاي اســفند98 و فروردين، اردبيهشــت 
و خرداد99 فرهنگيان را به حســاب معلمان خريد 
خدمتــي واريز كرديــم، اما بــراي اطمينان خاطر 
فرهنگيــان دســتور داده ام تــا ســاعات كاري و 
فهرســت هاي حقوق معلمان حق التدريس در همه 
اســتان ها را بازبيني كنند تا حقي از كســي ضايع 

نشود.«
او درباره اعتراض معلمان به كــم بودن رقم واريزي 
حق التدريس ها هم گفت: ما موظفيم براساس ميزان 
كاركرد، حق التدريس ها را بدهيــم، حق التدريس 
برخالف حقوق ماهانه بوده كه يك عدد مشخص و 
ثابت است و به صورت كامل پرداخت مي شود. براي 
باقيمانده ســال تحصيلي گذشــته مبالغي را بابت 
حق التدريس به نيروهاي شاغل و بازنشسته بدهكار 
بوديم، اطالعات را از اســتان ها جمع آوري كرديم، 
استان ها اســامي و ميزان كاركرد افراد را به ما اعالم 
كردند و ما نيز در يك مرحله طلب آنها را واريز كرديم.

وضعيت معلمان نسبت به گذشته بهتر است
محسن حاجي ميرزايي، وزير آموزش و پرورش معتقد 
است كه پرداخت حقوق معلمان خريد خدمتي جزو 
وظايف اين وزارتخانه نيست و بخش خصوصي بايد 
پاسخگو باشد. »به استناد مجوزي كه مجلس داده در 
مناطقي كه ما نيرو نداريم، مي توانيم خريد خدمت 
از بخش خصوصي انجام دهيم، پرداخت حقوق آنها 
جزو وظايف ما نيست و جزو تعهدات شركتي است 
كه آنها را به كار گرفته است. ما در چند نوبت مطالبات 

آنها را پرداخت كرده ايم.«
وزير آموزش و پرورش گفت: »اجــراي اين اختيار 
قانوني با مسائل و مشــكالتي همراه است كه به نفع 
معلمان ما نيســت. در درجه اول دســتور العمل را 
اصالح كرديم، در گذشــته معلمــان خريد خدمت 
اگر 2۴ساعت كار مي كردند به مقياس ۴۴ساعت در 
هفته، خدمات آنها را نيمه وقت محاســبه كرده و به 
آنها نيمه وقت حقوق پرداخت مي شد، با اصالحي كه 
انجام شد كار نيروهاي خريد خدمت 2۴ساعت تمام 
وقت تلقي مي شود و بايد حقوق كامل دريافت كنند 
كه تابع قانون كار است. تأكيد كرديم با شركت هايي 
قرارداد ببندند كه حقوق آنها را سر ماه پرداخت كنند. 
البته از توسعه طرح خريد خدمت جلوگيري كرديم و 
االن در شرايطي هستيم كه وضعيت نيروهاي خريد 

خدمات نسبت به گذشته بهتر شده است.«
موضــوع معلمان خريــد خدمتي ماننــد معلمان 
حق التدريس در دهه80كالف سردرگمي شده كه 
كسي توان پيدا كردن ســرنخ آن را ندارد. معلماني 
كه معتقدند؛ اگر آموزش و پــرورش به حضور آنها 
در مدارس نياز دارد بايد وضعيتشان را چه در بحث 
پرداخت حقوق و مزايا و چه در نوع قرارداد مشخص 
كند. معلماني كه هر سال به تعداد آنها افزوده مي شود 
و آموزش و پرورش درنظر دارد كه به جاي استخدام 
نيرو و قبول تعهد براي مديريــت وزارتخانه، از اين 

معلمان استفاده كند.

21هزار معلم خريد خدمتي 700 تا 
1/300ميليون تومان حقوق مي گيرند

معلمان خريد خدمتي از تبعيض آشكار و مشكالتشان 
در مدارس مي گويند

فهيمه طباطبايي
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 دانشــمندان كشــورمان روز دوشنبه 
گذشته موفق به پرتاب پرتابگري شدند فناوري

كه براي پيشرانه آن از تركيب سوخت 
مايع و سوخت جامد استفاده شده است. اين پرتابگر كه 
نام »ذوالجناح« را بر خود دارد، در مرحله اول و دوم از 
سوخت جامد و در مرحله سوم از سوخت مايع استفاده 
مي كند. ماموريــت اصلي اين ماهواره بــر قرار دادن 
ماهواره اي با حداكثر وزن حــدود 220كيلوگرم در 
ارتفاع 500 كيلومتري زمين اســت. امــا تكنولوژي 
سوخت تركيبي در مقايسه با سوخت هاي ديگري كه 
فقط به صورت مايع يا به صورت جامد در موشــك ها 

استفاده مي شود، چه ويژگي هايي دارد؟

تفاوت موشك سوخت جامد با سوخت مايع
عمده تفاوت اين دو نوع ســوخت در اين اســت كه 
موشك هاي ســوخت مايع از يك سوخت مشخص و 
اكسيژن)يا اكسيد كننده ديگر( در حالت مايع تشكيل 
شده  اند. آنها در يك محفظه احتراق، تركيب و سپس 
مشتعل مي شــوند. مي توان جريان سوخت به موتور 
را كنترل، ميزان رانش توليدي را تنظيم و درصورت 
لزوم موتور را خاموش يا روشــن كــرد. اين در حالي 
است كه موشك هاي ســوخت جامد از يك سوخت 
و اكسيد كننده تشكيل شــده اند كه به صورت جامد 
از قبل مخلوط مي شــوند. هنگامي كه سوخت جامد 

مشتعل شد، رانش ايجاد شــده قابل تنظيم نيست يا 
نمي تواند خاموش شــود. موتورهاي ســوخت جامد 
انعطاف پذيري بيشتري دارند و همچنين به تجهيزات 
پشتيباني كمتري نياز دارند، اما به شيمي، مهندسي و 
ساخت دقيق هم نياز دارند. بنابراين ساخت موتورهاي 
بزرگ با پيشرانه جامد كار سختي است. اين در حالي 
اســت كه هيدروژن مايع با اكســيژن مايع در دماي 
حدود 2726درجه سانتي گراد احتراق ايجاد مي كند 
و محصول اين احتراق، مولكول هاي آب هستند. با اين 
حال، هيدروژن مايع چگالي كمي دارد و بنابراين براي 

ذخيره آن نياز به مخازن بزرگي است.

ويژگي هاي فني ذوالجناح
محمدحسين جهان پناه، كارشــناس حوزه هوا و 

فضا در مورد ويژگي هاي فنــي پرتابگر ذوالجناح 
مي گويد: اين پرتابگر 52تن وزن دارد و ارتفاع آن 
به 25/5متر مي رســد. همچنين پيشرانه اي دارد 
كه مي تواند نيرويي معادل 74هزار كيلوگرم-نيرو 
توليد كند. قطر اين پرتابگــر در مرحله اول و دوم 
1/5متر و مرحله سوم آن 1/25متر است. جهان پناه 
با اشــاره به اينكه بيشــتر پرتابگرهاي دنيا فقط از 
ســوخت مايع اســتفاده مي كنند، ادامه مي دهد: 
استفاده از ســوخت درواقع نوعي انتخاب است كه 
براساس ظرفيت ها و توانمندي ها صورت مي گيرد، 
اما بيشتر پرتابگرها از سوخت مايع استفاده مي كنند 
و از موتورهاي سرمازا )cryogenic( بهره مي برند. 
در كشور ما هم تعدادي از پرتابگرها مانند سفير و 
سرير از سوخت مايع استفاده مي كنند. به گفته او، 
»از آنجا كه سوخت جامد انرژي بيشتري در مراحل 
اوليه پرتاب در يك بازه زماني كوتاه ايجاد مي كند، 
استفاده از اين ســوخت در برخي پرتابگرها رايج 
است.« جهان پناه در مورد موتور پرتابگر ذوالجناح 
هم مي گويد: موتور اين پرتابگر قوي ترين موتوري 
است كه تاكنون در پرتابگرهاي ايراني استفاده شده 
 و از اين رو يك گام مثبت فناورانه به شمار مي رود. 
در واقع اين موتور حتي از موتورهاي موشك هاي 
نظامي ما قوي تر اســت. همچنين در مرحله سوم 
اين پرتابگر از مرحله دوم سفير يك استفاده شده 
است. عالوه بر اين، با دو برابر شدن وزن اين پرتابگر، 
توان حمل محموله آن در مقايســه با سفير يك، 

4برابر شده است. 

شــركت اســپيس ايكس ديروز برنامه خود را براي 
نخستين مأموريت كامال شخصي به فضا اعالم كرد 
كه يك نقطه عطــف مهم بــراي پروازهاي فضايي 
خصوصــي و صنعت نوپــاي گردشــگري فضايي 
به حساب مي آيد. به گزارش ان بي سي نيوز، ماموريت 
موجود بــراي فضاپيماي دراگون اســپيس ايكس، 
پرتاب با 4سرنشين به سرپرســتي جارد آيزاكمن، 
بنيانگذار و مديرعامل Shift4Payments كه يك 
شركت پردازش پرداخت مستقر در پنسيلوانياست. 
اســپيس ايكس انتظار دارد كه اين پرواز زماني در 
3ماهه چهارم ســال جاري ميالدي شــكل بگيرد. 
ايالن ماسك، بنيانگذار و مديرعامل اسپيس ايكس 
در مصاحبه اي گفــت: »هنگامي كه يك وســيله 
حمل ونقل كامال جديد داريد، بايد پيشــگام باشيد. 
همه  چيز در ابتدا گران است و همانطور كه مي توانيد 
تعداد پرتاب هــا را افزايش دهيد، ميــزان توليد نيز 
افزايش مي يابد، فناوري مورد اصالح قرار مي گيرد 
و بدين ترتيب براي افراد بيشــتر، خدمات ارزان تر و 
قابل دسترس تر مي شود.« شهروندان پيش تر نيز به 
فضا پرواز كرده اند، اما اين جهانگردان فضايي معموال 
هزينه مي كنند تا در كنــار فضانوردان آموزش ديده 
ناســا يا فضانوردان روس، به مدار زمين بروند. پرواز 
آيزاكمن نخستين باري اســت كه خدمه اي كامال 
متشــكل از شــهروندان را به فضا مي برد. اعضاي 
خدمه تحت آموزش اسپيس ايكس قرار مي گيرند؛ 
برنامه هايــي ازجمله شبيه ســازي ماموريت براي 
آمادگي اضطراري و نحوه مديريت مكانيك مداري 

حين پرواز.

هزينه:گران ولي نامشخص
شركت درخصوص مبلغي كه از سرنشينان براي اين 
پرواز دريافت كرده، سخني به ميان نياورده است، اما 
ماســك اظهار اميدواري كرد كه اين سفر تفريحي 
زودرس زمينه  را براي گردشگري فضايي بيشتر در 
آينده فراهم كند؛ افرادي به غيــراز ميلياردرهايي 
كه اكنون توانايي پرداخت هزينــه پروازها را دارند. 
او در اين خصوص مي گويد: »درست مثل زماني كه 
آمريكا در سال69به ماه رســيد. آن زمان فقط چند 
نفر نبودند كه اين كار را انجام دادند، بلكه بشــريت 
نيز به ماه رفت. همه ما با آنها بــه آنجا رفته ايم و من 

فكر مي كنم اينجا چيزي شبيه به آن در حال شكل 
گرفتن اســت.« يك ماموريت غيرنظامي يك قدم 
بزرگ براي صنعــت پروازهــاي فضايي خصوصي 
به حســاب مي آيد، اما چالش هاي بزرگــي را نيز به 
همــراه خود دارد. ماســك گفــت: »اولويت اصلي 
اسپيس ايكس، به حداكثر رســاندن ايمني خدمه 
خواهد بود. هر ماموريتي كه خدمه اي در آن باشد، 
من را عصبي مي كند؛ چراكه خطر صفر نيست.« اين 
اعزام بخشي از يك طرح خيريه براي جمع  آوري پول 
براي بيمارســتان تحقيقات كودكان »سنت جود« 
است. آيزاكمن عالوه بر اعطاي 100ميليون دالر به 
اين بيمارستان، گفت كه او هزينه 3 صندلي ديگر در 
فضاپيماي دراگون را به اعضاي خدمه اي كه به طور 
 ويژه براي پرواز بشردوســتانه انتخاب مي شوند، به
»ســنت جــود« اهــدا مي كنــد. ماموريــت 
Inspiration4با فضاپيماي دراگون اسپيس ايكس 
از سكوي A39 در مركز فضايي كندي ناسا در كيپ 

كاناورال فلوريدا به مدار مي رود. 

اسپيس ايكس از سال2017 موشك هايي را از سكوي 
پرتاب A39 به فضا پرتاب كرده اســت. در طول اين 
ماموريت چند روزه، كپســول دراگون هر 90دقيقه 
يك بار در يك مسير پرواز سفارشي دور زمين خواهد 
چرخيد. در پايان ســفر، فضاپيما دوبــاره وارد جو 
سياره خواهد شد و در سواحل فلوريدا پايين خواهد 
 آمد. نخستين گردشگر فضايي، ميليونر آمريكايي،

دنيس تيتو بود كه در سال2001 با يك سفر 8روزه 
به ايستگاه فضايي بين المللي، راه گردشگري فضايي 
را باز كرد. گفته مي شود، تيتو 20ميليون دالر براي 
پرواز به ايستگاه به وســيله فضاپيماي سايوز روسي 
پرداخت كرده است. از آن زمان به بعد، تنها 6شهروند 
خصوصي ديگر به فضا رفته اند. اين درحالي است كه 
به زودي صنعت گردشگري فضايي رو به رشد خواهد 
گذاشت، زيرا شــركت هايي مانند: »بلو اورجينز« و 
»ويرجين گالكتيك« اواخر امسال شروع به پرواز به 

مدار خواهند كرد.

استارت عملياتي براي گردشگري فضايي
اسپيس ايكس قصد دارد به زودي نخستين ماموريت فضايي شخصي خود را 

به انجام برساند

عمادالدين قاسمي پناه
خبر نگار

به سوي آينده

شناسايي يك ستاره مغناطيسي عجيب 
و غريب

اخترشناسان مركز اكتشــافي ARC براي كشف موج گرانشي 
)OzGrav( و CSIRO رفتار عجيب و غريــب و تازه اي از يك 
مگنتار راديويي- نوعي نادر از ستاره نوتروني مغناطيسي و يكي از 

قوي ترين مگنتارهاي جهان- مشاهده كرده اند.
 به گزارش ســايت فيز، يافته هــاي جديد آنها كــه در ماهنامه
 MNRAS منتشــر شــده اســت، نشــان مي دهد اين ستاره 
مغناطيسي   ميدان مغناطيســي پيچيده تري از آنچه قبال تصور 
مي شد، داراست كه ممكن است نظريه هاي مربوط به نحوه تولد و 

تكامل آنها را با چالش مواجه كند.
مگنتارها نوع  نادری از ســتاره نوتروني دوار بــا قدرتمندترين 
ميدان هاي مغناطيســي جهان هســتند. ســتاره شناسان تنها 
30مورد از اين اجســام را در كهكشان راه شــيري و اطراف آن 
كشف كرده اند كه بيشتر آنها پس از طغيان با انرژي زياد توسط 

تلسكوپ هاي اشعه ايكس كشف شده است.
با اين حال تعداد انگشت شماري از اين مگنتارها ديده شده است 
كه مانند تپ اخترها )ســتاره های نوترونی چرخانی كه با سرعت 
بسيار زيادی دوران می كنند و پالس های مداومی از انرژی تابشی 
به همراه خطوط ميدان مغناطيسی قوی را از خود منتشر می كنند( 
از خود پالس های راديويی ســاطع می كنند.پيگيري نحوه تغيير 
پالس هاي اين مگنتارهاي راديويي با گذشــت زمان دريچه اي 

منحصر به فرد براي تكامل و هندسه آنها می گشايد.
 SwiftJ1818.01607 در مارس 2020يك مگنتار جديد به نام
پس از انتشار نور اشــعه ايكس از خود كشف شد. مشاهدات بعد 
از آن نشان داد پالس هاي راديويي نشــات گرفته از اين مگنتار 
 J1818 است. عجيب اينكه ظاهر پالس هاي راديويي منتشره از
با آنچه از ساير مگنتارهاي راديويي تشخيص داده شده بود كاماًل 

متفاوت است.
براي درك بهتر عملكرد J1818، تيمي به رهبري دانشمنداني 
از مركز اكتشافي ARC اين مگنتار را با استفاده از راديو تلسكوپ 
CSIRO Parkes بين مــاه مه تا اكتبر 2020، هشــت مرتبه 

مشاهده و تجزيه و تحليل كردند.
در طول اين مدت آنها متوجه شــدند مگنتــار دچار يك بحران 
هويتي مختصر شــده اســت: در ماه مه اين مگنتــار همچنان 
پالس هاي غيرعادي از خود ســاطع مي كرد اما در ماه ژوئن كمي 
سوسو مي زد و پالس هايش گاهي درخشان و گاهي ضعيف بود. 

اين رفتار در جوالي به اوج خود رسيد.
»ماركوس لوئــر« رهبر اين تحقيق مي گويــد: اين رفتار عجيب 
هرگز قبل از اين در هيچ يــك از مگنتارهايي با بار راديويي ديده 
نشده بود. به نظر مي رسد كه اين يك پديده كوتاه مدت باشد چرا 
كه مشاهدات بعدي ما نشان داد براي هميشه در اين حالت جديد 

مغناطيسي مانده است.

استفاده از سوخت تركيبي در پرتابگر ذوالجناح، پيشرفت مهمي در حوزه فناوري فضايي كشور به حساب مي آيد
قوي ترين موتور پرتابگر ايران چطور موفق شد؟

ساسان شادمان منفرد
خبر نگار

   سرنوشت يك آزمايش
سيداحمد حسينی، سخنگوی فضايی وزارت دفاع،درباره 
سرنوشت اين پرتاب در يك گفت و گوی تلويزيونی گفت: 
هدف ما در اين پرتاب عملکرد موتور سوخت جامد - مايع 
بود. الحمدهلل به طور کامل مرحله اول پرواز را انجام داد. 
مرحله يك حدود 70 ثانيه عملکرد دارد و ما را به ارتفاع 
15 کيلومتری می رساند. در اين ارتفاع بوستر جدا می شود 
که هم به ارتفاع موردنظر رسيديم و هم جدايش اتفاق 
افتاد. حسينی اعالم کرد: در محل محموله، يك محموله 
تحقيقاتی گذاشته بوديم تا تاثيرات همه زيرسيستم ها بر 
يکديگر در ماهواره بر که بسيار پيچيده و در لبه تکنولوژی 
است را ببينيم. محققان بخشی از زيرسيستم ها را در اين 

مرحله تست کردند.
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   اثربخشي 91/6درصدي اسپوتنيك 
در فاز آخر 

واكسن روســي كرونا در آخرين مرحله آزمايش انساني، 
اثربخشي 91.6درصدي داشته است. طبق اين گزارش كه در 
مجله علمي لنست منتشر شده است، نتيجه تجزيه و تحليل 
همزمان نيز نشان داده است كه اين واكسن از ابتالي شديد 
و خفيف به ويروس كرونا جلوگيري مي كند.اين آزمايش 
همچنان با 40هزار داوطلب در حال انجام اســت. تاكنون 
20هزار شركت كننده در اين آزمايش، واكسن را دريافت 
كرده اند و نتايج نويد از اثر بخشي آن روي افراد كنهسال 
60سال به باال مي دهد. همچنين تاكنون هيچ عارضه جانبي 
غيرمعمولي گزارش نشده است و به نوشته گاردين در موارد 
كمي تنها عالئمي شبيه سرماخوردگي، درد در محل تزريق 
و ضعف مشاهده شده است. البته اين آزمايش شامل نتايج 
اثربخشي روي جهش هاي جديد ويروس نمي شود. با اين 
حال مؤسسه تحقيقات ويروس شناسي گاماليا كه سازنده 
اين واكسن است مي گويد كه انتظار دارد اسپوتنيك V روي 

ويروس هاي جهش يافته نيز اثر كند.

آمــار مبتاليــان  ديروز

6820
آمار بهبوديافتگان  تا ديروز

1223197
آمــار جان باختگان ديروز

72
كل آمــار جان باختگان

58110

صدور مجــوز اســتفاده از واكســن ســاخت روســيه 
در كشــور اين روزها حســابي خبرســاز شــده، اما چرا 
اســپوتنيك ايــن قــدر در جهان پرحاشــيه اســت؟

بوده است. عجله براي ثبت رسمي واكسن اسپوتنيك 
باعث واكنش بسياري از كارشناسان شد.

استدالنا زاويدووا، مدير ســازماني كه بر آزمايش های 
باليني در روسيه نظارت مي كند، مي گويد: اميدواريم كه 
واكسن واقعا مؤثر باشد، اما خب اعتماد به برخي از ارقام 

دشوار است.
مانند ساير كشورها، قرار است روسيه نتايج آزمايش های 
خود را بــراي تجزيه و تحليل به يــك گروه متخصص 
خارجي ارائه دهد. دكتر الكساندر روميانتسف، متخصص 
ســرطان نيز درباره واكسن اســپوتنيك مي گويد: من 
گزارش هاي موقت را شنيدم و مي توانم با اطمينان بگويم 
كه اسپوتنيك ايمن اســت و مي تواند يك پاسخ ايمني 
كوتاه مدت ايجاد كند. او كه خود در  ماه سپتامبر2020 اين 
واكسن را دريافت كرده و اكنون تعداد زيادي آنتي بادي در 
بدنش توليد شده، معتقد است حدس درباره مدت زمان 
ايمني ايجاد شده از داده هاي آزمايشي غيرممكن است: 
ما نياز به مشاهدات بيشتر داريم. فكر مي كنم در فصل بهار 

درباره اين سؤال به قطعيت برسيم.

توان توليد محدود
اما روسيه به عنوان نخستين كشور ثبت كننده واكسن 
كوويد- 19 با انواع ديگري از مشكالت نيز روبه روست. 
توسعه دهندگان مؤسسه گاماليا به عنوان سازنده واكسن 
به خود مي باليدند كه امســال ده ها ميليون دوز واكسن 
توليد خواهند كرد، اما در عمل مجبور شده اند انتظارات 

را كاهش دهند.
واكسن روسي شامل 2دوز با 2مدل كامال متفاوت است- 
هر بار از وكتورها يا حامل هاي مختلف براي ويروس كرونا 
استفاده  می كند- كه حاميان آن اصرار دارند كه اين امر 
باعث كارايي بيشتر آن مي شود، اما فشار بيشتري را نيز 
به توليدكنندگان وارد مي كند. يكي از توليدكنندگان 
واكسن روسي با اين اســتدالل كه از همان ابتدا بايد از 
شــركت هاي بيوتكنولوژي مانند آنها در موارد عملي 
مشاوره گرفته شود، مي گويد: روسيه يك كار به شدت 

بزرگ را بر عهده گرفته است.
اين مدل تزريق، اساسا كار را براي ما دوبرابر مي كند؛ مثل 
اينكه براي حركت به جلو بايد  2ماشين بسازيد، اما هر دو 
كامال متفاوت هستند؛ يك جيپ و يك ميني بوس. اين 
يك چالش جدي است و به اين معناست كه ما وظيفه 

بسيار سخت تري نسبت به ساير توليدكنندگان داريم.

چه كشورهايي خريدار واكسن روسي هستند؟
تاكنون 16 كشور ازجمله ايران با ثبت مجوز استفاده از 
اسپوتنيك به عنوان خريداران واكسن روسي شناخته 
شــده اند. تعدادي از كشــورها نيز براي خريد يا توليد 
مشــترك اين واكسن با مســكو قرارداد امضا كرده اند. 
براساس اطالعات منتشر شده، ايران، روسيه، بالروس، 
آرژانتين، تونس، بوليوي، صربستان، الجزاير، فلسطين، 

ونزوئال، پاراگوئه، تركمنستان، قزاقستان، مجارستان، 
گينه و امارات اين واكســن را ثبت كرده اند. پيش از اين 
و در زمان ثبت رسمي اسپوتنيك، روس ها اعالم كرده 
بودند كه 50كشور براي دستيابي به اين محصول، ابراز 

تمايل كرده اند.

چگونگي عملكرد واكسن اسپوتنيك 
اسپوتنيك V اولين واكســن ثبت شده در جهان است 
كه براساس پلتفرمي مبتني بر ناقل آدنوويروس انساني 
مورد مطالعه قرار گرفته است. آزمايش باليني آن پس از 
ثبت رسمي در امارات، هند، ونزوئال و بالروس با 40هزار 

داوطلب در حال انجام است.
اما عملكرد اين واكســن به چه ترتيب است؟ وكتورها 
ناقل هايي هستند كه مي توانند ماده ژنتيك را از ويروس 
ديگر به ســلول منتقل كنند. ژن آدنوويروس كه باعث 
عفونت مي شود در حالي كه ژني با كد پروتئين از سنبله 
ويروس ديگري وارد مي شود، حذف مي شود. اين عنصر 
براي بدن بي خطر است، اما همچنان به سيستم ايمني 
بدن كمك مي كند تــا واكنش نشــان داده و با توليد 

آنتي بادي از بدن در برابر عفونت محافظت كند.
بســتر فناوري وكتورهاي مبتني بر آدنوويروس ايجاد 
واكسن هاي جديد را از طريق اصالح ناقل حامل اوليه با 
مواد ژنتيك از ويروس هاي جديد در حال ظهور، آسان تر 
و سريع تر مي كند و به ايجاد واكسن هاي جديد در مدت 
زمان نسبتا كوتاه منجر مي شود. چنين واكسن هايي پاسخ 
شديد سيستم ايمني بدن انســان را تحريك مي كنند. 
به منظور اطمينان از مصونيت پايدار، دانشمندان روسي 
با استفاده از 2نوع مختلف ناقالن آدنوويروس rAd26 و 
rAd5  براي واكسيناسيون اول و دوم، ايده مهمي را براي 

تقويت اثر واكسن به وجود آوردند.

واكسن »اسپوتنيكV« به تنهايي از جاه طلبي روسيه 
حكايت دارد. اين نام كه برگرفته از نخســتين ماهواره 
پرتاب شده توسط روس ها به فضاست، نشان مي دهد كه 
اين كشور با ثبت رسمي اين واكسن به عنوان نخستين 
واكســن     كوويد-19 در دنيا قصد داشــت آن را مانند 
نام كيهاني اش پيشــرو در نابودي بحران ويروس كرونا 

معرفي كند.
اما روسيه در اين مســير با چالش هايي روبه رو شد. در 
آگوست2020، آنها نخستين كشوري نام گرفتند كه از 
ميان چندين كانديدای ساخت واكسن كرونا، محصول 
خود را براي استفاده اضطراري ثبت كردند، اما اين ثبت 
پيش از پايان فاز سوم آزمايش باليني اتفاق افتاد و اين 
درحالي بود كه تنها روي چنــدده نفر آزمايش موفق را 
سپري كرده بود. همين فاكتور همراه عدم انتشار جزئيات 
علمي مراحل آزمايشي به پاشنه آشيل اسپوتنيك و يكي 

از موانع اعتماد به اين واكسن تبديل شد.

ميزان اعتماد روس ها به واكسن بومي
چندين ماه است كه پرسنل پزشكي و درماني در روسيه 
همزمان با آزمايش های رســمي واكســينه مي شوند. 
معلمان نيز واجد شرايط خوانده شدند و افراد برجسته 
ازجمله دختر والديميــر پوتيــن، رئيس جمهور اين 
كشور، جزو نخستين كساني بودند كه واكسن روسی را 
دريافت كردند.يكي از پرستاران كلينيكي واقع در مسكو 
درحالي كه يك ويال كوچك واكســن را از فريزر خارج 
مي كند، مي گويد: همه كارمندان اينجا واكسينه شده اند. 
به گفته او، واكسن اسپوتنيك بايد حداقل در شكل مايع 
در دماي 18- نگهداري شــود. او ادامه مي دهد: واكسن 
در شــرايط فعلي ايمن و ضروري اســت. من هم كمي 
نگران بودم. خب، انسان هستم و داشتم واكسن تاحدي 
ناشناخته را مي زدم، اما فهميدم كه چندان هم به اين همه 

سروصدا احتياج نداشت.
دكتر يوگني تيماكوف، متخصص بيماري هاي عفوني در 

مسكو نيز مي گويد: مردم نگران هستند؛ زيرا نمي فهمند 
چگونه واكسن ساخته شده است و جنجال هاي زيادي را 
در رسانه ها شاهد هســتند. حدود 80درصد از بيماران 
تمايل به واكسيناســيون دارند، امــا از اين تعداد فقط 
20درصد آماده انجام اين كار هســتند. مشاهدات اين 
پزشك منعكس كننده آن است كه ممكن است يك ترديد 
گسترده در مردم براي مصرف واكسني باشد كه پيش از 
موعد و اتمام مراحل آزمايش باليني ثبت شده و مجوز 

استفاده اضطراري گرفته است.

ضد و نقيض
حاميان اسپوتنيك ادعا مي كنند كه اين واكسن 95درصد 
در برابر ويروس كرونا مصونيــت ايجاد مي كند و به اين 
ترتيب آن را در كنار واكسن تيم هاي آمريكا و اروپا قرار 
مي دهند، اما داده هاي منتشر شده تاكنون فقط براساس 
نتايج موقت حاصل از تزريق آزمايشي روی 39 داوطلب 

حاشيه هاي  جهاني  واكسن روسي
زهرا خلجي 

خبرنگار

از اواسط هفته گذشته كه خبر تأييد و ثبت واكسن روسي 
در ايران منتشر شد، تاكنون اتفاقات زيادي افتاده است. 
مسئوالن وزارت بهداشت از كارايي واكسن روسي سخن 
گفتند و برخي متخصصان عفوني و مسئوالن پيشين و 
فعلي نظام سالمت، كارايي و اعتبار آن را زير سؤال بردند 
و گفتند كه واكسن روسي مورد تأييدشان نيست. از ميان 
منتقدان مسئوالني در سازمان نظام پزشكي هم بودند. 
هرچند كه وزارت بهداشــت اين واكنش ها را بي جواب 
نگذاشت و مسئوليت برخي از منتقدان را زير سؤال برد. 
به گزارش ايسنا، روز گذشته عليرضا رئيسي، سخنگوي 
ستاد ملي مقابله با كرونا در واكنش به اين اظهارات، تأكيد 
كرد كه مسئوالن نظام پزشكي همكاران وزارت بهداشت 
هستند و بايد مستندات واكســن روسي را بخوانند. اگر 
خواندند و به اين نتيجه رسيده اند موضوع متفاوت مي شود. 
اما اگر مستندات را مي خواهند حرف درستي است و بايد 
مستندات در اختيارشان قرار گيرد. به گفته او، مستندات 
فاز يك واكسن روسي كرونا در مجله لنست چاپ شده 
است. )مجله لنست، يكي از معتبرترين و مشهورترين 
هفته  نامه هاي پزشكي انگلستان است.( به گفته رئيسي، 
اثربخشي و ايمن بودن اين واكسن را در 2 مقاله اين مجله 
مي توان بررسي كرد. او اين توضيح را هم داد كه: »مرجع 
تأييد واكسن، سازمان هاي غذا و داروي هر كشور هستند. 
سازمان غذا و داروي كشور ما جزو سازمان هايي است كه 
اين اختيار را دارد كه يك واكسن را تأييد يا رد كند. اگر 
واكسني وارد شده و سازمان غذا و دارو تأييديه بدهد، مورد 
قبول است. بنابراين مرجع رسمي تأييد واكسن، سازمان 
غذا و دارو است. اول بايد مستندات در اختيار افراد باشد 
بعد نظر دهند. به هر حال بايد حرف واحد زده شود و مردم 
دچار نگراني نشــوند. اگر قرار باشد حرف هاي متفاوتي 
زده شود، مشكل ايجاد مي شود.« او از برنامه ريزي براي 
ورود 3ميليون دوز واكسن كرونا تا پايان سال خبر داد: »با 
اين ميزان مي توانيم افراد آسيب پذير را واكسينه كنيم. 
واكســن ها 2 دوز دارند و يك ماه بعد بايد دوز بعدي را 
بزنيم.« به گفته او تا چند هفته ديگر، واكسن ها از كوواكس، 
هند، چين و روسيه وارد مي شود: »از كوواكس، هند، چين 
و روسيه سفارش داديم. بنابراين يك سبد واكسن داريم 
و اينطور نيست كه يك واكسن باشــد. متأسفانه روي 
اين مانور مي دهند كه يك واكســن مي آوريم و همين 
است و تمام. مطمئن باشيد چند هفته ديگر از جاهاي 
مختلف واكسن به دست مان مي رسد كه مي توانيم افراد 
آسيب پذير را تحت پوشــش قرار دهيم و بعد هم سراغ 

واكسن داخلي برويم.«

مرجع تأييد واكسن 
سازمان غذا و داروست

خبر



كرونا هنوز هست و كشته مي گيرد، جيب هايمان هم كه خالي است؛ در اين شرايط 
مي شود براي مادرانمان هديه اي بگيريم، مي توانيم جشني برپا كنيم يا مثل همه 
سال هاي گذشته پاي سفره اي بنشينيم كه هميشه با آب وتاب از طعم  غذاهايش 
براي بقيه تعريف كرده ايم؟ يا حتي دست خالي هم كه شده به خودمان اين اجازه را مي دهيم در خانه مادري را باز كنيم و 
بوسه اي به گونه هايش بزنيم؟ اگر احساس را بگذاريم كنار، منطقمان بايد قاطعانه بگويد نه نمي شود، اما خيلي هايمان با 
ژستي حق به جانب مي گوييم: »مگر مي شود روز مادر كنار مادر نبود؟«، آنها كه هنوز كرونا را باور ندارند، كساني كه از 
كرونا و محدوديت ها خسته  شده اند، براي روز مادري نقشه كشيده اند؛ يا همان روز چهارشنبه خودشان را مهمان خانه 
مادر كرده اند يا براي روز پنجشنبه و جمعه برنامه گذاشته اند. بعضي ها حتي پيشواز هم رفته اند و تعطيالت آخر هفته 
قبل مادرشان را سورپرايز كرده اند. شايد پاساژ ها و خيابان هايي كه پاتوق خريد هستند، امسال مثل هر سال شلوغ 
نيست، اما رسم هديه دادن پابرجاست، بعضي  اينترنتي خريد كرده اند و بعضي كارت هديه گرفته اند. يك عده هم پول 
كنار گذاشته اند و به انتظار آينده و روزهاي خوب هستند تا براي مادرشان خاطره  بسازند. اما باز هم هستند كساني كه 
سالمتي مادرشان برايشان مهم تر از هر چيزي است، حتي ديدن روي مادري كه ماه هاست حسرتش را دارند. كساني 
كه ازدواج نكرده اند و به همراه پدر و مادرشان زندگي مي كنند، مشكلي براي اينكه كنار مادرشان باشند، ندارند اما آنها 
كه مستقل هستند بايد براي رفتن به خانه مادر برنامه ريزي كنند. امسال روز مادر روز كاري است. محدوديت هاي تردد 
شبانه هم مسئله ديگري است. به خاطر همين اكثر افراد  ترجيح مي دهند يا عصر مهمان مادر باشند يا روز چهارشنبه در 
تماس تلفني تبريك بگويند و ديدار را به يك روز ديگر موكول كنند. زهرا دختر خانه است و بايد به همراه مادر از برادرها 
ميزباني كند؛»هر سال شام دور هم جمع مي شديم اما امســال نمي شود. خانه يكي از برادرهايم خيلي به ما دور است. 
احتماال او عصر چهارشنبه براي تبريك بيايد ولي برادر بزرگ ترم كه چند كوچه باالتر از ما زندگي مي كند، شام مهمان 
ماست.« زهرا اينترنتي براي مادرش عطر خريده، با بويي نوستالژيك كه روزهاي جواني را به ياد مادر مي آورد اما خبر 
ندارد كه برادرها چه هديه اي براي او دارند. مشكل تردد خيلي ها را مجبور كرده تا ناهار مهمان مادرانشان باشند. فرزانه 

برنامه چيده پنجشنبه خانه مادر خودش باشد و جمعه خانه مادرشوهر؛ »كرونا ظهر خواب است، شب بيدار مي شود.«

چهارشنبه 15 بهمن 1399   20 جمادی الثانی 1442       شماره8152  

حس ناب مادري

ســن كمي داشتم كه مادر شــدم اما حس 
مادرانگي يكباره در من جاري شد؛ درست 
از لحظه اي كه در عمق وجودم احساســش 
كردم. هنوز نيامده با خود احســاس عميق 
عشق و دلبستگي، شادي، نگراني و دلواپسي، 
از خودگذشتگي، فداكاري، اينكه من نباشم 
و او باشد، مهرباني هايي كه تمامي ندارد، خواستن هايي كه هيچ گاه 
عادي نمي شــود، لذت بوســيدن و در آغوش گرفتني كــه تمام تو 
مي شود، تماشــاي سيري ناپذير و ناب شــدن لحظه هاي حضور او و 
بي قراري هاي مداوم را آورد. در يك كلمه من نيســت شدم و او شد 
جانانم و قصه از همان دم آغاز شد؛ قصه اي كه در آن نقش مادري را به 
تو واگذار كردند به همراه دردهايش. آري بايد قبول مي كردم كه مادر 
شدن درد دارد نه فقط درد زايمان؛ وقتي مادر مي شوي نگراني هايش 
هم با تو متولد مي شــود و تو بايد مدام اين درد را تحمل كني. غم و 
شادي همراه  هميشگي ات مي شوند، گرچه در بيشتر مواقع وزنه غم 

دوري و دلتنگي به مراتب سنگين تر است.
مادري كردن سخت ترين و در عين حال شيرين ترين نقش دنياست. 
هر محبتي از فرزند، تو را آنچنان بــه وجد مي آورد كه طعم آن تا ابد 

ماندگار است.
البته كه در اين نقش شــاگرد خوبي هم مي شــوي. يادت مي دهد 
كه چطور پناه و تكيه گاه امني از مهرباني باشــي زماني كه فرزندت 
درمانده از همه جا، خسته در آغوش تو آرام مي گيرد. ياد مي گيري 
كه چگونه لبخند بزني تا دل فرزندانت همچنان قرص باشــد و قوي 
به سوي زندگي بتازند. هر چقدر مادر كهنه كارتري مي شوي دوست 
داشتني تر و مهربان تر مي شــوي؛ چرا كه تجربه مادري يادت داده 
فيتيله توقعــات و انتظارات ات را پايين بكشــي و فقط مهر بورزي. 
اينگونه است كه به خود مهربانت نزديك تر مي شوي. هر چقدر چين و 
چروك بر چهره ات نقش مي بندد عطونت و طبعت لطيف تر مي شود 
و مادرانگي هايت شــيرين تر و باب طبع تر. روح مادرانگي آنقدر تو را 
وسعت مي بخشد كه گويي مانند يك كودك پاك و مطهر شده اي. 
آري اگر عميق بنگريم روح مادرانگي اين چنين است. تو نيز به عالم 
وسعت مي بخشي. اين احساس را با تمام وجود لمس كرده ام. زماني 
كه فرزندانم متولد شدند و من وارد شــغل معلمي شدم. زماني كه 
مربي كودكان بودم آنقدر حس مادرانگي در وجودم عمق يافته بود 
كه متصورم بودم تمام آنها فرزندانم هســتند. به ياد دارم زماني كه 
هوا سرد بود و سوز داشت وقتي با دســت هاي از سرما يخ زده وارد 
كالس مي شدند دست هايشان را در دستانم مي فشردم و در آغوش 
مي گرفتم تا گرم شان شود. مطالب آموزشي ام همراه با بازي و شادي 
و خنده بود. معتقد بــودم معلم اول بايد قبــل از فرو رفتن در قالب 
معلمي، يك مادر مهربان باشد تا بفهمد شاگردانش چه مي خواهند 

و چه دركي دارند. 
آنقدر به آنها محبت مي كردم كه پايان سال طاقت دوري هميشگي 
از من را نداشــتند و مدام گريه مي كردند؛ گويي از مادرشــان جدا 
مي شوند. روز آخر به يادم دارم نامه اي به مادران شان نوشتم و گفتم 
» لطفا براي من كادويي تهيه نكنيد وگرنه پس خواهم فرســتاد«. 
وقتي يكي از بچه ها علت را پرســيد گفتم:»  مامان جان من در حال 
بازنشسته شــدنم و پير شده ام و هر آن ممكن اســت بميرم. به اين 
كادوها احتياجي ندارم پس چرا بايد والدين شما كه با سختي پول 
تهيه مي كنند براي من كادو بگيرند«. وقتــي بچه ها از زنگ تفريح 
برگشــتند در حال گريه كردن بودند و مي گفتند: »خانم معلم شما 
نبايد بميريد«. اين خاطره را تا زماني كه زنده ام فراموش نخواهم كرد. 
در واقع اين حس مادرانگي آنقدر بين من و شاگردانم عميق بود كه 
موجب شده بود تا دل بستگي عميقي بين ما شكل بگيرد. از طرفي 
من والدين بچه ها را نيز فرزندان خود مي دانستم و مراقبت مي كردم 
حداقل درخصوص من خرج هاي بيهوده نكنند و آنها نيز مانند يك 

مادر دلسوز مرا دوست داشتند.
حس مادرانگي آنقــدر در زندگي ام وســعت پيدا كرده بــود كه به 
حيطه بازيگري نيز كشــيده شــد. در تمام نقش هايي كه ايفا كردم 
مادر بودم. قطعا اگر مادر نبودم نمي توانستم آنچنان كه بايد و شايد 
حس مادرانگي را به مخاطبانــم القا كنم. اما در تمــام اين نقش ها 
هيچ گاه نقش مادري را بازي نكردم بلكه هميشه عميقا لحظه هايي 
از مادرانگي هايم را در مقابل دوربين به تصوير كشــيدم. خودم بودم 
و همين برايم زيباست. حس مادري آنقدر در روح و جانم نفوذ كرده 
كه قابل توصيف نيست و من داشتن اين حس را مديون 2پسر و يك 

دخترم هستم كه جانان من هستند.
وقتي مادر مي شــوي عميقا معناي دوســتي را با پوست و گوشت و 
اســتخوانت لمس مي كني؛ چرا كه فقط يك دوســت را مي تواني از 
بدو تولد در آغوش بفشاري و بشــود تمام وجودت. بايد يك دوست 
باشــي تا نوزادت با تو و با مهرباني هايت ارتباط برقرار كند. بايد يك 
دوســت باشــي تا بتواند به تو اعتماد كند و خودش را به دستان تو 
بسپارد. اگر عميقا يك دوست نباشــي كودك نمي تواند در كنارت 
آرام بگيرد و تو بشــوي تمام تكيه گاهش. وقتي دوست باشي طعم 
تنبيه هايت هم شــيرين و لذتبخش خواهد بود. يادم هســت وقتي 
فرزندانم در جمع كاري مي كردند كه مورد طبع من نبود با انگشــت 
روي زمين يك عالمت به اضافه مي كشيدم كه يعني به محض رفتن 
مهمانان به خاطر فــالن كار خطا بايد تنبيه شــويد اما آنها در كمال 
آرامش و اطمينان مي خنديدند. چون مي دانســتند من با مهرباني و 
مالطفت با آنها برخورد مي كنم و تنبيه هايم سرشار از درس و خنده 

و بازيگوشي است.
مادر بودن بسيار زيباست. يك مادر با كودكانش، كودك مي شود و در 
هر سن و سالي كه پا بگذارند او را نيز با خود به حال و هواي همان دوره 

سني مي برند با تمام دغدغه هايي كه دارند.
مادر بودن عظمت تمام هســتي را معنا مي كند؛ فرصتي است براي 
نزديك شدن به فطرت پاك الوهيت. خوشا به حال آنان كه اين واژه را 

به بهترين شكل آن به تصوير كشيده اند و معنا كرده اند.
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مادرانه هايي در دل واژه ها 
معرفي بهترين رمان هايي كه

 درباره مادران نوشته شده است
مادرها در ادبيات درســت مانند زندگي به هر شيوه قابل تصوري متفاوت از 
يكديگرند. در كتاب ها هم مانند واقعيت مادرها از نظر نژاد، مليت و مذهب 
با هم متفاوتند. شــخصيت هاي متفاوتي دارند. بعضي از آنها همواره آرزوي 
مادر شدن داشته اند، بعضي ديگر اهداف متفاوت و پرچالش ديگري دارند. 
متناسب با ژانر، كتاب ها و رمان هايي كه درباره مادران و داستان  زندگي آنها 
نوشته شده اند تفاوت هاي قابل توجهي با يكديگر دارند. رمان هاي عاشقانه 
وعده پاياني خوش را براي مادر كه شخصيت اصلي داستان است را مي دهند. 
كتاب هايي كه براساس خاطرات واقعي نوشته شده اند سعي در بيان حقايقي 

دارند كه شايد پذيرفتن شان دشوار باشد. 

همه روزها تو را گرامي مي دارم
گپ و گفت با ساجده ودودي، روانشناس درباره هويت زنان و 

تأثير روز مادر و گراميداشت اين روز بر زنان ايران
روز مادر حال و هواي شــهر را تغيير مي دهد. خيابان ها چهره اي تازه از 
جنسي مادرانه به خود مي گيرند. حتي در روزهاي ركود خريد، فروشگاه ها 
پر مي شوند از چشمان جســت وجوگري كه به دنبال چيزي مي گردند؛ 
چيزي زيبا و چشم نواز در خور مادر. كمتر كسي اســت كه از روز زن و 
روز مادر غافل باشد، هر كسي در هر جايگاهي با نگاهي به جيب خود در 
فكر تدارك گراميداشت اين روز مهم است. بي شك زن و مادر نقش هايي 
هستند كه همه اعضاي خانواده را در كنار يكديگر نگه مي دارند و باعث 

انسجام خانواده مي شوند.

هداياي تورم زده 
  افزايش قيمت كاالها در يك سالي كه گذشت باعث شده
 كه تهيه هديه براي روز مادر به طور ميانگين 50درصد 

گران تر و خريد سخت تر شده باشد 
هر هديه اي كه در نظر گرفته ايد، به طور ميانگين 50درصد در يك سال گذشته 
گران شــده و اين گزاره يعني پاي تورم به روز مادر هم باز شده است؛ تورمي 
دو رقمي كه سبك هديه دادن را هم تغيير داده است. ديگر مانند سابق چند روز 
مانده به روز مادر، طالفروشي ها شلوغ نمي شوند؛ »يكي، دو سالي است كه روز 
مادر مي آيد و مي رود و ما نمي فهميم.« تماس با چند طالفروشي صاحب نام 
نشان مي دهد كه هديه هاي سنتي روز مادر اگرچه هنوز در اين روز داده مي شود 

و جزئي از خرده فرهنگ ايراني هاست...
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رابعه مدني
بازيگر سينما و تلويزيون

خيلي هايمان با 
ژستي حق به جانب 

مي گوييم: »مگر 
مي شود روز مادر كنار 

مادر نبود؟«، آنها كه 
هنوز كرونا را باور 

ندارند، كساني كه از 
كرونا و محدوديت ها 

خسته  شده اند، 
براي روز مادري 

نقشه كشيده اند؛ 
يا همان روز 

چهارشنبه خودشان 
را مهمان خانه مادر 
كرده اند يا براي روز 

پنجشنبه و جمعه 
برنامه گذاشته اند. 

بعضي ها حتي 
پيشواز هم رفته اند و 
تعطيالت آخر هفته 

قبل مادرشان را 
سورپرايز كرده اند. 

شايد پاساژ ها و 
خيابان هايي كه 

پاتوق خريد هستند، 
امسال مثل هر سال 

شلوغ نيست، اما 
رسم هديه دادن 

پابرجاست

روز مادر
این شماره

وز   مادر ونا   در    ر خطر   از   ياد   رفتن كر
ليلي خرسند

روزنامه نگار

امروز خيلي ها براي مادرانشان هديه خريده اند و خودشان را مهمان او كرده اند اما عده اي هم هستند كه مي گويند سالمتي مادر برايشان مهم تر از ديدار است 

چرا پولت را هدر دادي؟
امسال خريد كردن با اوضاع مالي فعلي يك كم سخت است. خيلي ها 
مجبور شده اند ارزش مالي هديه اي را كه مي خرند، پايين تر بياورند تا 
با جيبشان هماهنگ باشد؛ مثال امير كه پارسال در سفر به تركيه براي 
مادرش 2دست لباس خريده بود امسال 200تومان در پاكت گذاشته؛ 
»مي دانم خيلي كم است و نمي شود با اين پول چيزي خريد اما ماشين ام 
خراب شد و مجبور شدم عوضش كنم. االن ديگر كفگير ته ديگ خورده. 
ان شاءاهلل سال بعد جبران مي كنيم.« امير دليل ديگري هم براي نخريدن 
هديه دارد؛ »هر چيزي مي خرم يك ايرادي مي گيرد.« چرا پولت را هدر 
داده اي؟ من كه همه چيز دارم، اينها را براي چه خريده اي؟ و... اينها همه 
واكنش هاي مشترك مادران به هديه هايي است كه در روز خودشان 
مي گيرند. به خاطر همين واكنش هاست كه خيلي ها يا ترجيح مي دهند 
چيزي نخرند يا اينكه برنامه ديگري براي مادرشان داشته باشند. سامان 
سال هاست كه به جز گل و شيريني براي مادرش چيزي نخريده است؛ 
»هر چيزي مي خرم، مي گويد اين را چرا خريده اي، چرا پول هايت را هدر 
داده اي و... خيلي توي ذوقم مي خورد و به خاطر همين چيزي نمي خرم، 
او هم دلگير نمي شود.«  اما چرا مادران بيشتر كادوهايي كه بچه هايشان 
مي خرند، پس مي زنند؟ شــايد حرف هايي كه محسن مي زند، دليل 
اصلي اين رفتار آنها باشد؛ »شايد به خاطر اين است كه ما نيازهايشان را 
نشناخته ايم. شايد براي مادر من مهم اين است كه قفل دري را كه خراب 
است، درست كنم، يا ببينم چرا كفش اش پايش را مي زند. ما خودمان 
خيلي راحت رستوران مي رويم اما به اين فكر نكرده ايم شايد مادرمان 
در عمرش يك بار هم رستوران نرفته، جاهايي دوست دارد برود كه تا 
حاال نرفته. بايد مادرها را ديد و نيازهايشان را شناخت، نياز مادري كه 
پيرچشمي دارد، اين است كه المپ هاي خانه اش را قوي كنيم و... و از 
همه مهم تر اينكه مادران گوش شنوا مي خواهند. عزيزي را مي خواهند 
كه وقتي حرف مي زند همه حواسش به او باشد، نه اينكه با موبايل بازي 

كند يا چشمش به تلويزيون باشد.«

مادرم يا مادرش؟ 
كساني كه متاهل هستند با 3مسئله روبه رو هستند ، به خصوص مردان؛ 
روز مادر در خانه خودشان بمانند و براي مادر خانه جشن بگيرند، خانه 
مادر همسر بروند يا خانه مادر خودشان. مهناز خودش مادر است ولي 
هر سال روز مادر پيش مادر همسرش است؛ »در همه مناسبت ها خانه 
پدر و مادر شوهرم هستيم. شوهرم خواهر ندارد. پدرم موقعي كه زنده 
بود، هميشه مي گفت هر مناسبتي كه شد پيش خانواده شوهرت باش. 
خانواده خود ما پرجمعيت اســت و پدرم مي گفت ما هيچ وقت تنها 
نمي مانيم. من به وصيت او عمل مي كنم، روز مادر، روز اول عيد نوروز 
يا مناسبت هاي ديگر به مادرم زنگ مي زنم، تبريك مي گويم و چند 
روز بعد به او سرمي زنم.« مهناز هنوز براي مادرشوهرش هديه نخريده؛ 
»سر كار مي روم و فرصت نكرده ام. شايد پول هديه داديم.« اما خودش 
چه؟ »من كنار خانواده ام شادم. به من هم تبريك مي گويند و همسرم 
براي من هم هديه مي خرد.« سعيده هم حتما بايد هم به مادرش سر 
بزند و هم مادر همسرش؛ »يك روز خانه مادرم مي روم و يك روز خانه 
مادر همسرم. بايد با خودشان هماهنگ كنيم. براي خريد هديه هم 
اول صحبت هايشان را مرور مي كنم تا ببينم درباره اينكه به چه چيزي 
نياز دارند، صحبتي كرده اند يا نه. يا آشپزخانه هايشان را مي بينم كه 
كم وكسري نداشته باشــند. االن مي دانم كه مادرم پيش دستي الزم 
دارد و برايش مي خرم. براي مادر همســرم هم بايد با خود همسرم 

مشورت كنم. احتماال پول مي دهيم.« 

برويم سفر
خيلي از مادرها از خانه ماندن خسته شده اند. يك سالي است كه سفر 
نرفته اند و تدارك يك سفر شايد بهترين هديه باشد. زهرا كه اين برنامه 
را براي مادرش دارد؛ »چند ماهي است كه مادرم ديگر تاب خانه ماندن 
را ندارد. از وقتي كرونا گرفت، حتي براي خريد روزانه هم از خانه بيرون 
نرفت، به خاطر همين بي قراري اش بيشتر شد. دلش خانه پدري در 

شهرستان را مي خواهد كه االن تا زانو در برف است. مي دانم كه هيچ چيز 
به اندازه سفر حالش را خوب نمي كند به خاطر همين مي خواستم دست 
مادر و پدرم را بگيرم و به مناســبت روز مادر آنها را از شهر بيرون ببرم. 
كاشان يكي از بهترين گزينه هاست؛ هم نزديك است هم رستوران هاي 
والدين پسند دارد. يك روزه هم مي شود رفت و از هواي آلوده تهران هم 
كمي دور شد. « نســرين هم همين قصد را دارد البته براي دوران بعد 
از كرونا برنامه چيده؛ »روز مادر برنامه خاصي نداريم. امســال در خانه 
مي مانم، برايش كيك مي پزم، يك پولي هم كنار مي گذارم تا وقتي كه 

كرونا تمام شد، با هم سفر برويم و اين پول را در سفر خرج كند.« 

سورپرايز در سورپرايز 
 سميه هر ســال روز مادر به خانه پدري مي رفت اما امسال ترجيح داد 
مادرش را به خانه خودش بكشاند و سورپرايزش كند؛ »يك هفته قبل 
برنامه چيدم. خيلي وقت بود كه مادرم خانه ما نمي آمد. به همين بهانه او 
را شام دعوت كردم. دلم مي خواست جشن بزرگ تري بگيرم اما به خاطر 
كرونا نمي شد. خواهر و برادر خودم و دو خواهر همسرم دعوت بودند. يك 
دورهمي كوچك بود. شامي كه دوست داشت، پختم، همگي با هم چند 
دست لباس هايي را كه الزم داشت، خريديم. كار خاصي هم نكرديم، شام 
و شيريني خورديم.« همسر سميه براي خود او هم برنامه ای خاص دارد؛ 
قرار است كه روز مادر در سفر باشند؛ »چند وقت بود كه سفر نرفته بوديم، 
قرار است كه هوايي عوض كنيم.« همسر سميه امسال مادر خودش را هم 
سورپرايز كرد؛ »هر سال براي او هم لباس مي خريديم يا اينكه با خواهران 
همسرم برايش طال مي گرفتيم اما امسال سورپرايز شد. چند وقت بود كه 
مي گفت مبل  و تختم نياز به تعمير دارند. همسرم مبل و سرويس خواب 
نو برايش خريد و يك دفعه دم خانه اش فرستاد. خيلي خوشحال شد.« 

مگر كرونا رفته؟ 
هنوز خيلي ها پروتكل هاي بهداشتي را سفت و سخت مي گيرند و با كسي 
رفت وآمدي ندارند، حتي با مادرهايشان. خانم شريعتمداري روز مادر هم 
خانه مي ماند؛ »در روزهاي كرونايي لزومي نمي بينم كه برنامه اي داشته 
باشــم. مادرم فوت كرده، مادر شوهرم سنش باالســت، من نمي توانم 
سالمتي او را به خطر بيندازم. شــايد فقط پسرش به ديدنش برود. من 
تلفني روزش را بــه او تبريك مي گويم. بچه هاي خــودم هم كه كنارم 
هستند. به آنها هم گفته اند در اين شرايط نيازي نيست كه بيرون بروند 

و براي من هديه بخرند.« 

فقط محبت
بعضي ها هم بهترين هديه را محبت مي دانند. نه اينكه اعتقادي به هزينه 
كردن نداشته باشند، نظرشان چيز ديگري است، مثل داوود؛ »كادو حال 
آدم را خوب مي كند و خودم ام هم خيلي دوســت دارم كادو بگيرم. اما 
هيچي بهتر از محبت كردن نيســت، اينكه به مادرت زنگ بزني، بهش 
بگويي دوست ات دارم و دست ات را مي بوسم. دوست داشتم مادرم زنده 
بود يك شاخه گل قرمز هلندي برايش مي خريدم اما نه او نه مادر همسرم 
زنده نيســتند. من خودم ترجيح مي دهم در اين روز همه جمع شويم 
يك مبلغ ناچيز بگذاريم براي كساني كه حسرت خوردن يك ساندويج 
را دارند، كاري كنيم. حال آدم با اين كارها هم خوب مي شــود.« مادر و 
مادرشوهر مهين خانم هم در بهشت  زهرا)س( خوابيده اند؛ »هر سال روز 
مادر سرخاكشان مي رفتم و فاتحه مي خواندم اما از وقتي كرونا آمده جايي 
نرفته ام. االن هم ترجيح مي دهم از راه دور بهشان اين روز تبريك بگويم 
و برايشــان فاتحه بخوانم.«  او هم از بچه هايش فقط محبت مي خواهد؛ 
»در اين كرونايي الزم نيست بيرون بروند و چيزي بخرند. بگويند دوستم 

دارند، كافي است.« 
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این شماره

پيوند مادرهاي سينماي ايران با مخاطبانشــان، پيوند با فرزنداني است كه خانه هميشگي شان 
سالن هاي تاريك است؛ همانجا كه تماشاگران تن رها كرده و در آغوش تصاوير روح مي سايند. 
مادر در ذهن تك تك عاشقان سينما، همان تصويري است كه علي حاتمي از »مادر«ش به ما هديه 
مي كند؛ همان كه باشو را از غريبگي درمي آورد؛ همان كه مالقلي پور در »ميم مثل مادر« از او كوهي مي سازد و ننه گيالنه و الفِت »شيار 
143« برايمان كاملش مي كنند. مادر همان است كه خسرو شكيبايي در »ستاره بود« فريدون جيراني از قولش مي گويد: »گور باباي مخ، 
دلت قد صدتا مخ مي ارزه«؛ همان كه مهرجويي در »اجاره نشين ها« از حميده خيرآبادي با خنده هاي ته نشين شده  و دلهره هايش برايمان 
مي سازد. گاهي يك لبخند، گاه دلهره و ترس و گاهي سنگي كه نمي جنبد و مي توان تا ته دنيا به آن تكيه كرد. اين صفحه مرور خاطرات مان 

با مادران سينما خواهد بود.

فيلم هاي مامان
تصوير سينماي ايران از مادر را چه كساني ساخته اند؟

توضيحاتفيلمدوره جشنوارهبازیگر

جایزه نقش اول زنگل هاي داوودي3پروانه معصومي

جایزه مكمل زنتنوره دیو4مهري مهرنيا

جهيزیه اي براي 6پروانه معصومي
رباب/ شكوه زندگي

جایزه نقش اول زن

جایزه مكمل زنسرزمين آرزوها6آنيك شفرازیان

جایزه نقش اول زنمادر8رقيه چهره آزاد

دیپلم افتخارخواهران غریب9افسانه بایگان

جایزه نقش اول زنمسافران10جميله شيخي

یكبار براي هميشه و 11فاطمه معتمدآریا
براي هنرپيشه

جایزه نقش اول زن
»معتمدآریا گرچه نقش مادر را در فيلم هنرپيشه نداشت، اما در حسرت مادر 

شدن همه راه ها را براي تجربه این حس آزمود.«

جایزه مكمل زنزینت/ بازیچه12نيكو خردمند

جایزه مكمل زنپدر14پریوش نظریه

جایزه نقش اول زنسرزمين خورشيد15گلچهره سجادیه

جایزه مكمل زنليال15جميله شيخي

جایزه مكمل زنمصایب شيرین17احترام سادات حبيبيان

من ترانه 15سال 20ترانه عليدوستي
دارم

جایزه نقش اول زن

جایزه نقش اول زنواكنش پنجم21نيكي كریمي

جایزه نقش اول زنرسم عاشق كشي22گوهر خيراندیش

جایزه مكمل زنبه نام پدر24مهتاب نصيرپور

نامزد جایزه مكمل زنخون بازي25بيتا فرهي

نامزد جایزه مكمل زندرباره الي27مریال زارعي

جایزه نقش اول زنطال و مس28نگار جواهریان

دیپلم افتخارجدایي نادر از سيمينساره بيات

جایزه نقش اول زندهليز31هانيه توسلي

جایزه نقش اول زنشيار 32143مریال زارعي

جایزه مكمل زنزاپاس و نفس34شبنم مقدمي

جایزه مكمل زنویالیي ها35ثریا قاسمي

جایزه مكمل زنشبي كه  ماه كامل شد37فرشته صدرعرفایي

مادر ايرانی من

مامان اتي از نسل اول دختراني بود كه در ايران از زندگي 
سنتي  پا به دنياي تجدد گذاشتند. خياطي و  گلدوزي را 
در الله زار آموخت. انواع پارچه هاي فرنگي را مي شناخت. 
با بوردا برش مي زد، با چرخ خياطي سينگر به سرعت مي دوخت و با مهارت ماسوره 
نخ مي كرد. عاشق نقاشي با مداد رنگي بود. در كشيدن بوته الله و گل سرخ استاد بود؛ 
همان نقشي كه آن را روي لباس زنانه می انداخت و با دقت و حوصله گلدوزي مي كرد. 
همه زنان فاميل را بند مي انداخت و با مداد، چشم و ابروي آنها را آرايش مي كرد. در 
خانه به دوشي كارمندي خياطي راه انداخت و آرايشگاه باز كرد. از بيكار نشستن بيزار 
بود. سركه می انداخت و ترشي می ريخت. مربا مي   پخت. آشپزي و پختن غذاهاي تازه را 
دوست داشت. رزا منتظمي مي خواند. در قرمه سبزي و قيمه و فسنجان زبانزد بود. براي 
پختن  آش رشته نذري، اجاق، ديگ، تشت و مالقه مخصوص داشت. كارگاه خياطي راه 
انداخته بود. يك پايش در كارگاه بود و با مارك »اتي« لباس زنانه سري دوزي مي كرد 
و به چهارراه امير اكرم مي فرستاد و پاي ديگرش در آشــپزخانه بود و براي خانواده و 
كارگرها غذا آماده می كرد. خاطره مهتاب، ساحل، هيزم و آتش و آش رشته مامان اتي و 
جمع  پير و جوان فاميل و ساز و آواز و آمدن كميته و دعوت آنها توسط مامان اتي به كنار 
آتش و كاسه  آش نذري، هنوز ياد خيلي ها هست. براي مراسم مولودي دف زن خبره 
سراغ داشت و براي سفره و روضه مداح پر سوز و گداز خبر مي كرد. مدتي به ساختن 
كرم و معجون و داروهاي گياهي سرگرم شد و  دنبال نسخه جواني و سالمت پوست بود. 
به لزوم استقالل مالي زن از شوهر و مرد از دولت، باور داشت. رفاقت با فرزندان و ترغيب 
آنها به فعاليت اجتماعي و دل دريايي داشتن، روش، توصيه و نصيحت او بود. يك بار من 
و خواهرم را براي شنا به ساحل برد. دريا طوفاني بود.  دور از ساحل پرچم سياه در امواج 
به عالمت خطر باد مي خورد. باورتان نمي شود. او به ما پيشنهاد كرد كه به دريا برويم 
و تا پرچم شنا كنيم و برگرديم. من نمي دانم آن روز ما چگونه زنده مانديم؟ فقط يادم 
است در بازگشت لب دريا افتاده بودم و آب شور باال مي آوردم. مادر بزرگم گاهي او را 
ديوانه خطاب مي كرد. ده سالگي براي من يك حافظ جيبي خريد و اصرار داشت بتوانم 
فال بگيرم و ابياتي را براي مشاعره حفظ كنم . سخت بود و چيزي نمي فهميدم، اما او 
مي گفت مهم نيست. آهنگ خواندن غزل ها را پيدا كن، معنايش را بعدا مي فهمي و من 
با خود مي خواندم و هنوز هم البته معناي بيت اولي را كه حفظ شدم درست نفهميده ام.

 نقطه خال تو بر لوح بصر نتوان زد 
مگر از مردمك ديده مدادي طلبيم 

سينما رفتن و فيلم ديدن را دوست داشت. دوران نامزدي با پدر را به گردش در الله زار 
و رفتن به كافه و »تياتر« و ســينما گذرانده بودند. عاشق بازي ويتوريو دسيكا بود و 
در مقابل درباره برت لنكستر كه مورد عالقه پدر بود با او بحث مي كرد. اگر مادرش 

گذاشته بود، احتماال در فيلمي از سردار ساكر بازي مي كرد. 
اگرچه نهايتا هم تسليم نشد و من را براي قصه نوشتن و 
فيلم ساختن تشويق و تربيت كرد. انصافا در مقابل دوربين 

من كمتر ســتاره اي با گرما و صميميت و عشق او 
ظاهر شده است. حضور زنده محمدرضا برادرم 
در مقابل دوربين، گرماي انساني دخترم زهرا 
در بازيگري و باورپذيري صميمانه رضا، پسرم 
در قاب ســينما و تلويزيون همــه پرتوي از 
وجود زنده، خوش قريحه و خالق او است. او 
بي دريغ محبت مي ورزيد و براي آدميزاد قلبا 
احترام قائل بود. آنچه تحسين من را نسبت به 

مادرم، احترام سادات حبيبيان يا همان مامان 
اتي بر مي انگيزد اين اســت كه نه گرفتار سنت 
ماند و نه به دام تجدد افتاد. زني شجاع و مادري 
فداكار؛ هم براي زندگي هم براي ســينما. او 

شيفته اين بيت حافظ بود: 
كمال صدق محبت ببين نه نقص گناه 
كه هر كه بي هنر افتد نظر به عيب كند

عليرضا داوودنژاد
كارگردان سينمای ايران

نگار حسينخانی
روزنامه نگار

بيشترين بازي ها در نقش مادر
رقيه چهره آزاد 

چهره آزاد كارش را از سال 1310 با بازي در تئاتر آغاز كرد. او براي بازي در فيلم مادر 
علي حاتمي، سيمرغ بلورين بهترين بازيگر نقش اول زن را در 81 سالگي و در هشتمين 
جشنواره فيلم فجر گرفت و به عنوان مســن ترين بازيگري كه تاكنون اين جايزه  را از 

جشنواره فجر گرفته شناخته شد.

ثريا قاسمي
او از جواني در نقش مادر بــازي مي كرد؛ مثل مادر خودش حميده خيرآبادي. شــايد 
»محمدم محمدم« گفتن هايش در سريال »در پناه تو« كه در آن نقش مادري نگران را 
بازي مي كرد در خاطره ها بيش از هر نقشي ثبت شده باشد. با اين حال در سال 95 براي 
بازي در فيلم »وياليي ها« به كارگرداني منيره قيدي توانســت سيمرغ بلورين بهترين 
بازيگر نقش مكمل زن را در سي و پنجمين جشنواره فيلم فجر از آن خود كند. قاسمي 
در اين فيلم در نقش مادري ظاهر شد كه پسرش در جنگ است و وظيفه دارد تا از عروس و نوه هايش مراقبت كند.

حميده خيرآبادي 
مادري هميشــه نگران ســينماي ايران. بازي او در فيلم هايي چون »اجاره نشين ها« و 
سريال هايي مانند »پدرساالر« و »خانه ســبز« از او مادري مهربان، صميمي و مردمدار 
ســاخت. او در اجاره نشين ها مادري دلســوز بود كه دائم نگران بچه هايش است. نگران 
آينده شــان، غذا نخوردن هايشان، دعواهايشان، بي خوابي هايشــان. او در طول سال ها 
فعاليت هنري اش در بيش از 150فيلم و سريال بازي كرد. گرچه نقش هاي خيرآبادي 
هميشــه شــبيه به هم بودند اما آنقدر مادرانگي را درست ترســيم مي كرد كه براي مخاطب خسته كننده به نظر 

نمي رسيد.

پروانه معصومي
عصمت در گل هاي داوودي به يادماندني ترين نقش مادر معصومي است. او در بازي با 
بيژن امكانيان نقش زني را بازي مي كرد كه سعي دارد جاي خالي پدر را براي پسرش پر 
كند. گل هاي داوودي اگرچه درباره ملودرامي عاشقانه از زندگي يك جوان نابيناست، اما 
ستايشي است از مادر ايراني و جايگاه او در فرهنگ و تاريخ كشورمان. معصومي در بيش 
از 50 اثر سينمايي و تلويزيوني در نقش مادر بازي كرده كه دردهايش را براي خودش 

نگه مي دارد و شادي هايش را با فرزندانش تقسيم مي كند.

هر هديه اي كه در نظر گرفته ايد، به طور ميانگين 
50درصد در يك سال گذشــته گران شده و 
اين گزاره يعني پاي تورم بــه روز مادر هم باز 
شده است؛ تورمي دو رقمي كه ســبك هديه دادن را هم تغيير داده است. 
ديگر مانند سابق چند روز مانده به روز مادر، طالفروشي ها شلوغ نمي شوند؛ 
»يكي، دو سالي است كه روز مادر مي آيد و مي رود و ما نمي فهميم.« تماس با 
چند طالفروشي صاحب نام نشان مي دهد كه هديه هاي سنتي روز مادر اگرچه هنوز در اين روز داده 
مي شود و جزئي از خرده فرهنگ ايراني هاست اما فراواني آنها به فراخور قدرت خريد جامعه عوض 
شده است. مسعود صاحب يك واحد طال فروشي در كريمخان ادامه مي دهد: تا پيش از اين، فروش 
خوبي حوالي روز زن داشتيم. شايد حتي گاهي اوقات دوبرابر يك ماه عادي فروش مي كرديم امسال 
اما - تا امروز حداقل- نهايتا 10درصد رونق را تجربه مي كنيم. اين در حالي است كه در نزديكي اين 
روز، فروشندگان شال و روسري خبر از 2تا 3 برابر فروش خود داده و به همشهري گفته اند كه كرونا 
اگرچه فروش ما را كاهش داده اما فروش روز مادر همچنان به قوت خود باقي اســت. در اينفوگرافي 
امروز ميزان افزايش قيمت كاالهايي كه عموما در اين روز براي زن ها و مادرها خريده مي شود را در 

يك سالي كه گذشت بررسي كرده ايم.

هداياي تورم زده
افزايش قيمت كاالها در يك سالي كه گذشت باعث شده كه 
تهيه هديه براي روز مادر به طور ميانگين 50درصد گران تر و 

خريد سخت تر شده باشد 
شبنم درستي 

روزنامه نگار

شال و روسري
حداقل 20درصد گران تر 

قيمت شال و روسري بازه مشخصي ندارد. شما در همه ســال هاي گذشته و احتماال همه سال هاي پيش رو 
مي توانيد با حدود 30تا 50هزار تومان براي مادرتان شال يا روسري بخريد اما واقعيت اين است كه روسري ها 
يا شال هايي كه طرح  يا رنگ ويژه اي دارند و از جنس پارچه مناسب برخوردارند نسبت به سال گذشته حدودا 
30تا 50درصد افزايش قيمت را تجربه كرده اند. يكي از فروشندگان آنالين شال و روسري مي گويد: من نسبت 
به پارسال 50درصد روسري هاي ابريشــمي را گران تر مي خرم. اگر بخواهم 50درصد گران تر بفروشم ديگر 
مشتري پيدا نمي شود. از سود خودم كم كرده ام. البته شال هاي نخي ساده كمتر گران  شده اند؛ حدود 20تا 
30درصد. البته بررسي هاي همشهري نشان مي دهد كه بعضي شال ها يا روسري هاي وارداتي نسبت به روز مادر 
سال گذشته 100درصد افزايش قيمت پيدا كرده اند. شال هاي وارداتي اين روزها بين 200تا 500هزار تومان 
قيمت دارند اما اگر بخواهيد شال معمولي تري به مادر خود هديه دهيد گشت و گذار ما در بازار نشان مي دهد 

كه اين كاال بين 50تا 150هزار تومان بسته به جنس،  نوع،  عرض و... قيمت دارد.

ساعت
حداقل 90درصد گران تر 

مشخص كردن قيمت براي ساعت هم كار ساده اي نيست. ساعت ها انواع مختلفي دارند و تقريبا در هر زمانه اي، 
با هر قيمتي مي توانيد يك ساعت براي مادر خود بخريد. براي بررسي رشد قيمت در اين حوزه، ناگزير به محدود 
كردن و قياس قيمت يك مدل خاص در سال گذشته با سال جاري هستيم. ساعت هاي رده مياني قيمت با بند 
سيليكوني سوآچ سال گذشته در يكي از ساعت فروشي هاي ظفر 600هزار تومان بوده است و همان ساعت امسال 
به يك ميليون و200هزار تومان رسيده است؛ 100درصد افزايش قيمت. مدل خاصي از ساعت برند فستيتا هم 
كه سال گذشته يك ميليون و 300هزار تومان قيمت گذاري شده بود امسال 2ميليون و500هزار تومان است؛ 
اين برند هم 90درصد گران تر شده است. البته ساعت هاي لوكس حتي تا 200درصد هم گران تر از قيمت سال 

گذشته شان معامله مي شوند.

كيف چرم
حداقل 40درصد 

كيف هاي زنانه چرم يك برند ايراني ســال گذشــته بين 600هزار تــا يك ميليون و200هزار تومان، 
قيمت گذاري شده  بودند. بررسي قيمت مشابه اين كيف ها امسال نشان مي دهد كه اين كاالها حداقل 
40درصد رشــد را تجربه كرده اند و بين حدودا 850 تا يك ميليون و900هزار تومان گران تر شده اند. 
كيف هاي پارچه اي برندهاي ايراني هم كه سال گذشــته حدودا 60تا 70هزار تومان بودند، امسال به 
150تا 200هزار تومان رسيده اند. به نظر مي رسد فروشــندگان كيف هم اگرچه كمتر از بقيه قيمت 

كاالهاي خود را زياد كردند اما در نهايت از قافله فروش گران جا نمانده اند.

سشوار، اتوي مو
حداقل 70درصد 

لوازم برقي و بهداشتي مو هم مي تواند هديه بسيار مناسبي براي روز مادر باشد. بررسي برندهاي معتبر 
اتوي مو نشان مي دهد كه يك اتوي موي سراميكي كه سال گذشته حدودا 280هزار تومان بوده امسال 
به 556هزار تومان رسيده اســت و اين يعني اين كاال حدودا 100درصد گران تر شده است. سشوار و 
بابليس هم تقريبا پابه پاي اتوي مو گران شده اند اما تنوع نمونه هاي آنها باعث شده كه مدل هايي كه 
با تقاضاي كمتري مواجهند نسبت به سال گذشته با افزايش قيمت كمتري نسبت به اتو،  )بين 70تا 
80درصد( مواجه شده باشند؛ براي مثال قيمت يك نمونه سشوار معمولي كه سال گذشته 300هزار 

تومان بوده امسال به 450هزار تومان رسيده است.
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روز مادر
این شماره

 گالب آدينه
از زنان تواناي سينماي ايران كه در عمده فيلم هايش در نقش مادري فرز و كاربلد ظاهر شده، آدينه است. 
او در »مهمان مامان« يك مادر اصيل ايراني اســت. آدينه در »زير پوست شهر« هم به خوبي توانسته از 
عهده ايفاي نقش يك مادر رنج ديده بربيايد و يكي از ماندگارترين نقش هاي تاريخ سينماي ايران را به نام 
خود رقم بزند. مادري با دست هاي پينه بســته و دلسوز كه تحت هيچ شرايطي حاضر نيست فرزندانش 

را ناراحت ببيند.

بيتا فرهي
فرهي در »خون بازي« نقشي بي بديل و ماندگار از يك مادر رنج كشيده ايراني را از خود به جاي مي گذارد. 
او در اينجا يك مادر تحصيل كرده و امروزي اســت كه شــباهت ظاهري با اكثر مادراني كه در سينما يا 
تلويزيون مي بينيم ندارد، اما مادر ها هم در نهايت فرقي با هم ندارند. دردهايشــان يكي اســت. از ديگر 
مادرانگي هاي شاخص فرهي مي توان به فيلم »كيميا« اشاره كرد. فرهي در كيميا نوزادي را نجات مي دهد 

و به او احساس مادرانه اي پيدا مي كند.

شيرين يزدان بخش
او با بازي در فيلم »بوسيدن روي ماه« همايون اسعديان چهره اي آشنا از يك مادر دردمند ايراني را به مردم 
ارائه داد. مادري كه پس از ســال ها گذر جنگ تحميلي همچنان چشم انتظار بازگشت پسر رزمنده اش 
است اما در نهايت پيكر بي جان فرزند شهيدش به وطن بازمي گردد. يزدان بخش با بازي در فيلم هايي نظير 
»برف روي كاج«، »ابد و يك روز« و »جدايي نادر از سيمين« خودش را بيش از پيش به مادر ماندگاري 

در سينما مي شناساند.

احمد طالبي نژاد، منتقد سينما
نايي )سوسن تسليمي( در 
فيلم »باشو غريبه كوچك« 
بهرام بيضايي به عنوان زني 
مهربان و فداكار كه مي تواند 
مام وطن هم باشــد؛ و رقيه 
چهره آزاد، در فيلم مادر علي 
حاتمي هر دو نماد مادري سنتي هستند كه مديريت 
زندگي را برعهده دارنــد. دوچهــره از زن ايراني كه 

پشتوانه هستي و هويت ملي ماست.

شاهين شجري كهن، منتقد سينما
همه مادران سينماي ايران 
بهترين اند، چــون مادرانگي 
زيباترين مفهوم جهان است 
و نمي توان مادر بود و بهترين 
نبود، حتي بر پرده سينما و 
در جهاني خيالي و داستاني. 
از زنده ياد رقيه چهره آزاد در فيلم »مادر« علي حاتمي 
تا زنده ياد نادره خيرآبــادي يا فاطمه گودرزي و... همه 
مادرها دوست داشــتني و محترم اند. اما مادري كه در 
خاطره هاي ســرزمين كودكي ام ريشــه دارد، فاطمه 
معتمدآريا در »گيالنه« است. مادري فداكار كه قامتش 
زير بار زندگي خميده، اما لحظه اي از نوازش پسرش باز 
نمي ايستد. مادري كه صدايش صداي فروخورده هزاران 
مادر شمالي است كه سر شــاليزار و هنگام دام بافي و 
چاي چيني فرزندان شان را روي قلب شان نگه داشته اند 
و زير گوش شان خوانده اند: داماد كنم تو را من، عروس 

كنم تو را من... .

نيوشا صدر، منتقد سينما
سوسن تســليمي در »باشو 
غريبــه كوچــك«. شــايد 
نخســتين گزينــه اي كه به 
ذهن برسد، آثاري مانند مادر 
علي حاتمي باشد. اما با وجود 
شاخص و بي نظير بودن آثاري 
از اين دست، آنها دقيقا مطابق شده اند با كهن الگوي مادر 
ايراني. درحالي كه تسليمي در باشو، چيزي بسيار فراتر از 
مادر كهن الگويي اســت. او تشخص خاص زن شمالي را 
با ويژگي هاي منحصر به فرد و يگانه اي درآميخته است و 
نتيجه را به چيزي بيش از انتظار رايج تماشاگر بدل كرده.

سعيد مروتي، روزنامه نگار
بهترين مادر سينماي ايران 
چه كسي اســت؟ بي ترديد 
مرحومــه نــادره )حميده 
خيرآبادي( كه سال ها نقش 
مادر را با مهــارت دلپذيري 
بازي كرد. بــه تعبير دقيق و 
همچنان كاربردي فريدون صديقي »اين تيپ استثنائا 
شخصيت است«. تيپ مادر دلســوزي كه عميقا ايراني 
بود و از فيلم و سريال عامه پسند تا كمدي روشنفكرانه 
تكرار مي شد و هيچ وقت تازگي اش را از دست نمي داد. 
صحنه آشتي دادن عزت اهلل انتظامي و رضا رويگري در 
اجاره نشــين ها را به ياد بياوريد. اين قلــه مادرانگي در 
ســينماي ايران اســت. مادري ايراني تر و ملموس تر از 
آنچه زنده ياد نادره در اين سكانس به نمايش مي گذارد 

سراغ ندارم.

چند فيلم اثرگذار با محوريت مادران

مادر 
مادر فيلمي به كارگرداني علي حاتمي 
ساخته سال 1۳۶۸ است و در هشتمين 
دوره جشــنواره فيلم فجر پخش شد. 
رقيه چهره آزاد در اين فيلم ســيمرغ 
بلورين بهترين بازيگر نقش اول زن را 
دريافت كرد. او در ۸1 سالگي براي بازي 
در فيلم مادر سيمرغ گرفت و مسن ترين 
برنده اين جايزه  است. كامل ترين چهره 

از مادر و ماندگارترين آن در اين نقش.

مهمان مامان
داريوش مهرجويي در اين فيلم مادري 
را تصوير مي كند كه در مقابل افراط و 
تفريط اعضاي خانواده ســعي مي كند 
شــرايط را متعادل كنــد. زاويه ديد 
مهرجويي به مادر در اين فيلم خودماني 

و در عين حال تازه است.

شيار 14۳
۳دهه چشــم به راه ماندن مادري كه 
پسرش به جبهه رفته است. الفت راوي 

قهرمانان پنهان جنگ است.

ميم مثل مادر
رسول مالقلي پور در اين فيلم درباره 
مادري فيلم ســاخته كه همسرش، او 
را به علت فرزند بيمارشان ترك كرده. 
مالقلي پــور در بــه درد آوردن قلب 
مخاطبش در اين فيلم هيچ دريغ نكرده 
و تا توانســته به اين حس مادرانه بها 

داده است.

گيالنه
صبر، صبر، صبر. ايــن خالصه تصوير 
مادر در »گيالنه« است. جانباز شيميايي 
فيلم كه چندان اميــدي به بهبودش 
نيست، با دست هاي ننه گيالنه، مادرش، 

به صبر و اميد تيمار مي شود.

كامنت هاي اهالي سينما

مادران آينده سينما
فاطمه معتمدآريا را شــايد بتوان پس از اين، مادر آينده ســينماي ايران دانســت. او با 
نقش آفريني هاي درخشانش در »هنرپيشه« و »زندگي« نماينده حسرت مادر شدن و با گيالنه، 
»اينجا بدون من« و »آبا جان« تصوير تمام قد و نماينده اي از مادران در سينماست. مريال زارعي 
از »درباره الي« تا فيلم »خرس« توانسته به خوبي مادرانگي خود را به اثبات برساند. با اين حال 
شايد بتوان فيلم شــيار14۳ را تأثيرگذارترين اثر او در اين نقش دانست. هرچند او در فيلم 

»دختر« و »زير سقف دودي« نيز حس هاي تازه اي از مادر بودن را به نمايش مي گذارد.

بيشترين سيمرغ در نقش مادر
مريال زارعي از 4بار سيمرغ 
جشــنواره كه به خانه برده، 
۳سيمرغ را براي نقش هاي 
مادرانــه اش دريافت كرده 
است. پس از او پروانه معصومي 
هر دو ســيمرغ خود را براي 
نقش هاي مادرانــه اش در 
»گل هاي داوودي« و »جهيزيه اي براي رباب« از آن خود كرده 
و فاطمه معتمدآريا از 10بار نامزدي سيمرغ، 5بار آن براي بازي 
در نقش مادر بوده. 2بار سيمرغ را به خانه برده كه يك بار آن 
براي فيلم »هنرپيشه« و حسرتش براي مادرانگي بوده است.

فاطمــه گــودرزي در 
جشنواره چهاردهم جايزه 
نقش اول را دريافت مي كند. 
داستان فيلم غزال درباره 
معصومه، دختري نويسنده 
اســت كه قصــد دارد با 
استفاده از خاطرات مادرش 
قصه اي درباره زمان جواني مادر بنويسد. اين فيلم از آنجا 

كه به داستان مادري مي پردازد اهميت پيدا مي كند.

ثريا قاســمي بــراي فيلم 
»مارال« در جشنواره نوزدهم 
جايزه بهترين بازيگر نقش 
زن را مي گيرد، درحالي كه 
اينجا اهميت نقش او به خاطر 

مادر بودن نيست.

جايزه مكمل جشــنواره  
بيست وهشــتم  شيرين 
 يزدان بخش كه به بازي در 
نقش مادر معروف است، 
براي نقــش مادرانه اش 
نيســت. او اين جايزه را 
به خاطر بــازي در فيلم 

»لطفا مزاحم نشويد« برد.

هر هديه اي كه در نظر گرفته ايد، به طور ميانگين 
50درصد در يك سال گذشــته گران شده و 
اين گزاره يعني پاي تورم بــه روز مادر هم باز 
شده است؛ تورمي دو رقمي كه ســبك هديه دادن را هم تغيير داده است. 
ديگر مانند سابق چند روز مانده به روز مادر، طالفروشي ها شلوغ نمي شوند؛ 
»يكي، دو سالي است كه روز مادر مي آيد و مي رود و ما نمي فهميم.« تماس با 
چند طالفروشي صاحب نام نشان مي دهد كه هديه هاي سنتي روز مادر اگرچه هنوز در اين روز داده 
مي شود و جزئي از خرده فرهنگ ايراني هاست اما فراواني آنها به فراخور قدرت خريد جامعه عوض 
شده است. مسعود صاحب يك واحد طال فروشي در كريمخان ادامه مي دهد: تا پيش از اين، فروش 
خوبي حوالي روز زن داشتيم. شايد حتي گاهي اوقات دوبرابر يك ماه عادي فروش مي كرديم امسال 
اما - تا امروز حداقل- نهايتا 10درصد رونق را تجربه مي كنيم. اين در حالي است كه در نزديكي اين 
روز، فروشندگان شال و روسري خبر از 2تا ۳ برابر فروش خود داده و به همشهري گفته اند كه كرونا 
اگرچه فروش ما را كاهش داده اما فروش روز مادر همچنان به قوت خود باقي اســت. در اينفوگرافي 
امروز ميزان افزايش قيمت كاالهايي كه عموما در اين روز براي زن ها و مادرها خريده مي شود را در 

يك سالي كه گذشت بررسي كرده ايم.

هدايايتورمزده
افزايش قيمت كاالها در يك سالي كه گذشت باعث شده كه 
تهيه هديه براي روز مادر به طور ميانگين 50درصد گران تر و 

خريد سخت تر شده باشد 

رزطبيعي
100تا150درصدگرانتر

گل رز محبوب ترين گل براي هديه دادن است. كمتر سبد گلي است كه از رز در آن استفاده نشود و كمتر 
كسي است كه به هديه  گرفتن آن تمايل نداشته باشد. سال گذشته قيمت رسمي گل رز بين 8تا 10هزار 
تومان، ميخك دسته اي 10هزار تومان، آنتريوم شاخه اي 10هزار تومان و ليليوم 10تا 20هزار تومان اعالم 
شده بود كه با نزديك شــدن به روز مادر، با 20تا 30درصد افزايش قيمت مواجه شــد. امسال و بر اساس 
اعالم اتحاديه، حداكثر قيمت گل رز در خرده فروشــي ها 25هزار تومان است و در عمده فروشي ها گل رز 
25هزار تومان قيمــت دارد. آمارها حكايت از آن دارد كه قيمت هر شــاخه گل رز بين 100تا 150درصد 
گران تر شده است. اگر اهل هديه دادن دسته گل هاي بزرگ رز هلندي به مادر خود باشيد بايد بين 700تا 

800هزار تومان هزينه كنيد.

عطر
بين50تا100درصدگرانتر

عطرهاي محبوب بيشتر از ساير عطرها گران شده اند. اگر بخواهيم به شيوه تحديد به نمونه خاص ميزان 
افزايش قيمت در اين حوزه را بررسي كنيم، براي مثال عطر كوكوچنل كه عطر محبوب و گراني است، 
سال گذشته بين 2ميليون و500 تا 2ميليون و700هزار تومان در مغازه ها به فروش مي رسيد و حاال بين 
4ميليون تا 4ميليون و500هزار تومان تا 5ميليون تومان قيمت دارد؛ 100درصد افزايش قيمت. بررسي 
فهرست قيمت ها در چند عطر فروشي نشان مي  دهد كه نمونه هايي مثل ايفوريا يا استار اليت با شيب 
ماليم تري گران شده اند و به طور ميانگين 50درصد گران تر از سال گذشته شان قيمت گذاري شده اند.

كفشچرم
حداقل60درصدگرانتر

سال گذشــته قيمت يك كفش چرم در يكي از برند هاي معتبر ايران پيش از روز 
مادر، 590هزار تومان قيمت گذاري شــده بود. اين در حالي اســت كه پيگيري 
همشهري نشان مي دهد همين كفش بهمن امسال 980هزار تومان قيمت خورده 
است. پيگيري هاي همشهري از فروشــندگان كفش چرم نشان مي دهد كه تهيه 

مواداوليه براي توليد كنندگان اين حوزه 50درصد گران تر از سال گذشته بوده است 
كه اين تورم تأثير خود را بر قيمت نهايي كفش هاي چرم گذاشته است. كفش هاي چرم بين 

60تا 70درصد نسبت به سال گذشته گران تر شده است كه اين درصد بسته به مدل انتخابي شما 
مي تواند باال برود يا پايين بيايد. كتان  هاي وارداتي هم امسال نسبت به سال گذشته، حدود 100درصد 
گران تر شده اند و قيمت ها تا جايي باال رفته كه بسياري از فروشندگان مي گويند امسال بازار استوك 
داغ تر از بازار كتاني نو است. كفش هاي معمولي زنانه اما با سرعت كمتري رشد قيمت را تجربه كرده اند.

طال
100درصدافزايشبهازايهرگرم

طال يكي از هديه هاي سنتي روز مادر است. كاالي محبوبي كه به نظر مي رسد با تورم گزافي كه تجربه 
كرده، هرگز از سكه نمي افتد و همچنان در فهرست خريد ايراني ها براي اين روز ديده مي شود. بهمن ماه 
سال گذشــته قيمت هر گرم طالي 18 عيار به قيمت 545هزار و300تومان و هر گرم طالي 24 عيار 
به 727هزار و700تومان رسيد. امسال اما در آســتانه شروع روز مادر، قيمت هر گرم طالي 18عيار به 

يك ميليون و88هزار تومان رسيده تا 100درصد رشد را تجربه كند.

مريال زارعي با ۳سيمرغ بيشترين جايزه را 
در نقش مادر دريافت كرده است
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بايد پذيرفت 
مادري تنها يك 
نقش است، مثل 

نقش هاي ديگري 
كه ما مي پذيريم 
و كل هويت يك 
زن نيست. يك 

مادر مي تواند، يك 
دختر، يك زن، يك 
رئيس، يك كارمند، 

يك دوست، يك 
فرد باشد. هر كدام 

بخشي از هويت 
يك مادر را تشكيل 
مي دهد. متأسفانه 

بسياري از زنان 
هويت خود را در 
نقش زن بودن و 

مادر بودن پنهان 
مي كنند و به 

مرور خود را از ياد 
مي برند

همهروزهاتوراگرامیمیدارم
فتانه احدي
روزنامه نگار

گپ و گفت با ساجده ودودي، روانشناس درباره هويت زنان و تأثير روز مادر و گراميداشت اين روز بر زنان ايران 

روز مادر حال و هواي شهر را تغيير مي دهد. 
خيابان ها چهره اي تازه از جنســي مادرانه 
به خود مي گيرند. حتي در روزهاي ركود خريد، 
فروشگاه ها پر مي شوند از چشمان جست وجوگري كه به دنبال چيزي مي گردند، چيزي 
زيبا و چشم نواز در خور مادر. كمتر كسي است كه از روز زن و روز مادر غافل باشد، هر 
كسي در هر جايگاهي با نگاهي به جيب خود در فكر تدارك گراميداشت اين روز مهم 

است. بي شك زن و مادر نقش هايي هستند كه همه اعضاي خانواده را در كنار يكديگر نگه مي دارند و باعث انسجام 
خانواده مي شوند اما جشن گرفتن براي روز مادر در باال رفتن روحيه او و انسجام خانواده چقدر تأثير گذار است و 
آيا مختص به يك هفته و يك روز است؟ و چگونه هويت گمشده زن در نقش مادري را بايد پيدا كرد؟ به اين بهانه با 

ساجده ودودي، روانشناس صحبت كرده ايم.

گرامي داشتن روز زن و مادر چه جايگاه 
و اهميتي دارد؟

گرامي داشت روز زن و مادر يعني نشان دادن اهميت و 
جايگاه اين نقش و ابراز دوست داشتن ها. حال دوست 
داشــتن را مي توان دو مدل ابراز كرد؛ يكي دوست 
داشتن ابرازي يكي دوست داشتن ابزاري. گاهي اين 
حس را با كلماتي مثل دوســتت دارم، برايم مهمي، 
برايم عزيزي، دوست داشتني هستي و كلماتي نظير 
اينها ابراز مي كنيم و گاهي هم دوست داشتن را با يك 
ابزار نشــان مي دهيم. ابزاري مانند هديه، مثل انجام 
كاري در طول روز يا كاري كه دوست دارد. اكنون بايد 
ديد بيان اين عشق و دوست داشتن مختص به روزي 
خاص است كه برايش در همان روز نهايت جانفشاني 
را كرد يا نه مي تواند نوعي ســبك زندگي باشد، يا نه 
بايد روش سبك زندگي باشد. اما اينكه اين روز خاص 
باشد و يا از روي اين روز به سادگي عبور كنيم و اين 
روز را مثــل روزهاي ديگر بدانيم به نظرم به ســبك 
فكري ما برمي گردد. حال بايد ديد، چه مي شود كه 
فكر مي كنيم اين روز احتياج به گرامي داشت دارد. و 
اگر ما اين روز را گرامي مي داريم، پس در واقع افكاري 
را حول اين موضوع با خود حمل مي كنيم. پس اين 
يك سبك زندگي اســت. پس مي توانيم بگوييم من 
يك روز نه بلكــه همه روزها تــو را گرامي مي دارم و 
قدردان زحمات ات هســتم. و اما جشن گرفتن روز 
مادر با بزرگداشت كسي كه اين نقش مهم را برعهده 
دارد نه تنها در باال رفتن روحيه مادر مؤثر است بلكه 

در اتحاد و انسجام خانواده نيز نقشي اساسي دارد.
از ديدگاه زنان و مادران گرامي داشت اين روز 

چه تأثيري روي آنها دارد؟

اگر بخواهيم اين را از ديد يك زن يا مادر بررسي كنيم، 
بايد ببينيم آيا واقعا زنان و مادران ما احتياج دارند كه 
يك روز در سال گرامي داشته شوند و در آن يك روز 
در سال هديه اي دريافت كنند. هرچند دريافت يك 
هديه مادي يا گرامي داشــت يك روز خاص خالي از 
لطف نيست. اما مادران و زنان ما به چيز عميق تري 
نياز دارند. آنها به يك ســبك زندگــي نياز دارند كه 
آدم هاي مقابل شان اين درك و شــناخت را داشته 
باشــند كه زنان در واقع احتياج به ابزاري براي ديده 
و شنيده شــدن دارند. نياز به فضايي دارند كه زماني 
براي خود داشته باشند. و اين روز اهميتش از اين بابت 
است كه مادران و زنان بيش از پيش مورد توجه قرار 

مي گيرند و تأثير شگرفي درون آنها مي گذارد.
چگونه بايد مــادر را ديد و به او هويت 

داد؟
بايــد پذيرفت مــادري تنها يك نقش اســت، مثل 
نقش هاي ديگري كــه ما مي پذيريــم و كل هويت 
يك زن نيســت. يك مادر مي تواند، يك دختر، يك 
زن، يك رئيس، يك كارمند، يك دوســت، يك فرد 
باشد. هر كدام بخشــي از هويت يك مادر را تشكيل 
مي دهد. متأســفانه بســياري از زنان هويت خود را 
در نقش زن بــودن و مادر بودن پنهــان مي كنند و 
به مــرور خــود را از ياد مي برنــد. آنها رفتــه رفته 
 هويت خود را از دســت مي دهند و درنقش مادري
فرو مي روند. و اگر توجهي به خود داشته باشند، انگار 
مادري را زير پا گذاشــته و از اين بابت احساس گناه 
عميقي را تجربه مي كنند كه من مادر خوبي نيستم و 
به اندازه كافي براي بچه ها وقت نگذاشته ام. پس بايد 

او را از اين ديد و تفكر دور كرد.

مادران چگونه مي توانند هم مادر باشند 
هم هويت مستقل داشته باشند؟

بسياري از زنان بعد از مادر شدن حتي در پروفايل هاي 
فضاي مجازي عكس فرزندان خــود را به جاي عكس 
خود انتخاب مي كنند و همينطور با تقويت كردن اين 
رفتارها و نقض كردن رفتارهاي مقابل، اين موضوع را 
تقويت مي كنند كه فرديت مستقلي براي خود ندارند و 
در واقع ذيل مادر بودن و نقش مادري خود قرار دارند. 
همواره در برابر فرزندان خود احساس گناه دارند. اين 
مسئله باعث مي شود مادران غمگيني به وجود بيايند 
و نتوانند به اندازه كافي بــراي زندگي و آينده فرزند يا 
فرزندان و خانواده شان مفيد واقع شوند. و اين افكار به 
يك چرخه و زنجيره تبديل مي شوند كه احساس منفي 
زيادي را به دنبال دارد. بنابراين بايد همسر و فرزند، به 
دادن هويت مستقل به زن و مادر در خانواده كمك كنند 
كه مي تواند هديه بزرگي براي او باشد و حتي بهترين 
هديه تغيير سبك زندگي است. نه يك روز بلكه همه 
روزها براي زنان ســرزمين مان ارزش قائل باشيم. آنها 
مي توانند رشد فردي داشته باشند. اين فرهنگسازي  
براي مادر بهترين هديه است. بايد تقدس نقش مادري 
را از روي دوشش برداريم و بدانيم اوهم يك انسان است؛ 
انساني كه اشتباه مي كند و خسته مي شود. انساني كه 
بار زياد مسئوليت را بر دوش دارد و در كنار همه اينها 

دوست دارد يك فرد مستقل ديده شود.
روز مادر براي همه مقدس و زيباست. 

آيا مي توان به عكس اين موضوع هم فكر كرد؟
بله، افراد ضربه خورده اي وجود دارند كه مادر مقصر 
اول زندگي شان است. اكنون كه در روز مادر با حجم 
زيادي از عشق و دوست داشتن هاي ماورايي روبه رو 
مي شــوند، نمي توانند بپذيرند كه مادرشان مقصر 
اســت. بنابراين خود را مقصر همه بالهايي كه ســر 
خود آورده يا به داليلي سرشان آمده مي دانند و دچار 
آسيب هاي رواني مي شوند. مثال مادري كه مدام در 
خانه و آشــپزخانه مشــغول پخت وپز و رفت و روب 
بوده و به عنوان يك راهنما نتوانســته نيازهاي رواني 
فرزند خود را برآورده كند و در بحران هايش حضوري 
نداشته، همواره فرزند او را مسبب مشكالتش مي داند. 
اين فرزند نمي تواند او را مقــدس بداند و روز مادر از 
زحماتش قدردان باشد. اينگونه فرزندان در روز مادر 

نه تنها خوشحال نيستند بلكه بسيار زجر مي كشند.

روز مادر
این شماره

سبا ثروتي
روزنامه نگار

مادرانه هايي در دل واژه ها
مادرها در ادبيات درســت مانند 
زندگي به هر شيوه قابل تصوري 
متفاوت از يكديگرند. در كتاب ها 
هم مانند واقعيت مادرها از نظر نــژاد، مليت و مذهب با هم 
متفاوتند. شخصيت هاي متفاوتي دارند. بعضي از آنها همواره 
آرزوي مادر شدن داشــته اند، بعضي ديگر اهداف متفاوت و 
پرچالش ديگري دارند. متناسب با ژانر، كتاب ها و رمان هايي كه 
درباره مادران و داستان  زندگي آنها نوشته شده اند تفاوت هاي 
قابل توجهي با يكديگر دارند. رمان هاي عاشقانه وعده پاياني 
خوش را براي مادر كه شخصيت اصلي داستان است مي دهند. 
كتاب هايي كه براساس خاطرات واقعي نوشته شده اند سعي 
در بيان حقايقي دارند كه شــايد پذيرفتن شان دشوار باشد. 
داســتان هاي تعليقي گاه مادران و فرزندان دلبندشان را در 
معرض خطر قرار مي دهند و كتاب هاي مصور تالش دارند هم 
به مادران و هم به فرزندان عشق بي قيد و شرط مادر را نشان 
دهند. البته اين به آن معني نيســت كه تمامي مادران در اين 
كتاب ها بي عيب و نقص هستند، در واقع هيچ يك از آنها بي عيب 
و نقص نيستند چون اين ذات بشر است. در ادامه به چند مورد 
از بهترين، پيچيده ترين، پوياترين و متنوع ترين كتاب هايي كه 

تاكنون در مورد مادران نوشته شده است مي پردازيم.

نيمي از خورشيد زرد
 داستان اين رمان كه اثر چيماماندا انگزي آديچي، نويسنده مشهور 
نيجريايي اســت، روايت برهه اي از زندگي بدوي در تاريخ مدرن 
آفريقاست: تقالي پرشور بيافرا براي استقالل و تشكيل جمهوري 
مستقل در جنوب نيجريه در طول دهه 1960ميالدي. اين رمان با 
5 شخصيت اصلي، داستاني به شدت تأثيرگذار درباره وعده ها، اميد 

و نااميدي در ميانه جنگ بيافرا را روايت مي كند.

مامان، من و مامان
 مايا آنجلو، نويســنده اين داستان ستايش شــده كه هفتمين و 
آخرين اتوبيوگرافي نويسنده به شــمار مي رود، همانطور كه از 
نام كتاب مشخص است بر رابطه شــكننده  خود با مادري كه در 
كودكي و سن سه سالگي او را رها كرده و چند دهه بعد دوباره به 
زندگي او بازگشته متمركز شده است. آنجلو در اين كتاب حس 
طرد شدگي كه در نتيجه رفتار مادرش تا سال ها با او بوده است را 
توصيف مي كند و چند ده سال پس از آن، بازگشت مادر و دختر 
به يكديگر داستاني را خلق مي كند كه تا پيش از اين كتاب بازگو 

نشده بود.

پائوال
 ايزابل آلنده، نويسنده مشهور شــيليايي در اين رمان تكان دهنده 
خاطرات مادرانه خود درباره پرســتاري از دختر بزرگسالش پائوال 
كه به كما رفته است را بازگو مي كند. آلنده در اين كتاب خاطرات 
تلخ و شيرين كودكي، سال هاي جواني و مخفيانه ترين اسرارش را 
بازگو كرده است. پائوال يك اتوبيوگرافي قدرتمند مملو از واژه هاي 
جادويي و معنوي است كه خواننده را به ياد نخستين كتاب آلنده، 

خانه ارواح مي اندازد.

پشت صحنه در موزه
رمان پيچيده و جذاب كيت اتكينســون روايتگر داستان دختري 
انگليسي از طبقه متوســط به نام روبي لنوكس است كه عالوه بر 
روايت زندگي خود، در تالش براي درك تجربيات و يافتن اســرار 
خانواده اش، خواننده را به قلب داستان زندگي زناني از خانواده خود 

در 6نسل متفاوت در قرن بيستم ميالدي مي كشاند.

سرگذشت نديمه
رماني عجيب و غريب و نفس گير درباره ويرانشــهري كه در آينده 
نزديك در آمريكا به وجود خواهد آمد. مارگارت اتوود در اين رمان 
زماني را در تاريخ آمريكا پيش بيني كرده است كه در آن حكومت 
ديكتاتوري مذهبي در راس قدرت قرار گرفتــه و زنان را از تمامي 
حقوق انساني خود محروم ساخته است.  شخصيت اصلي داستان كه 
در اين ويرانشهر مانند ديگر زنان تنها مسئوليت توليدمثل را به عهده 
دارد، در تالش براي رهايي از وضعيت موجود، زندگي گذشته خود 

با همسر و دخترش را به ياد مي آورد.

قانون عشق ورزيدن به ديگران
رماني ســنگين و قوي به قلم كيت اكســلراد كه داستان دختري 
جوان به نام اِما در تالش براي هضم واقعيت هاي زندگي مادر مبتال 
به اسكيزوفرني اش را روايت مي كند. وضعيت بيماري مادر اِما او را 
در مسيري دشوار و پيچيده قرار مي دهد تا در نهايت مفهوم عشق 

بي قيد و شرط به ديگران را درك كند.

اين ها استخوان هاي فرزندم نيستند
 توني كيد بامبارا در اين رمان تعليقي و معمايي داستان مادري به نام 
زاال اسپنسر را بازگو مي كند. مادري تنها كه نااميدانه و در بحبوحه 
قتل عام كودكان در آتالنتاي دهه1980، فاجعه اي كه طي 2 سال 
منجر به ربودن، تعرض و قتل 40 كودك سياهپوست شد، به دنبال 

پسر نوجوان گمشده خود مي گردد.

معرفي بهترين رمان هايي كه درباره مادران نوشته شده اند

شغوگوتفگانايك
يزابرهشناتسكاپ
رنهابراونونشه

دودهمينتراما
ليانتكالفساسح
افوكشرهابلير
تنسيرتكالاونم
صناوعاسانجاا
ديازتدراوداسن

يوقوزياحيبقت
قنورهبدبدتياب
تسايكيريخمرس
دييكشاويافتخا
دييوريتاكرويام
هلولومانوكنند

جد         ول 8152

81
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افقي:
 1- قلعه مســتحكم- درجه 

عالي مرگ- مورد اعتماد
2- آزمــوده كنــد مــرد را- 

پايتخت لسوتو- دوره ها
3- رهســپار- پيش بينــي 
درآمد ها و هزينه ها- ستاره اي 

كم نور در دب اكبر
4- تعــاون- آب ويرانگــر- 

نماهنگ
5- معرفت- خلق و خو- نفس بلند

اتريــش-  همســايه   -6
تخريب كننده امـــــــوال 

عمومي- طول
7- اهل تالش- نماز وحشت- 

از اجزاي دست و پا
8- چند رأي- خانداني شريف 

از قبيله قريش- منجمد
9- اقليتي مذهبي- به حالت 
خميده- واحد پول بين المللي

10- محكمــه باطنــي- راه 
باريــك و سرپوشــيده- بوي 

رطوبت
11- آرواره- نظــر مجتهد در 
احكام شــرعي فرعي- جاري 

شدن مايع
12- حــاال- زخــم- بــراي 
استحكام كاغذ اين ماده به آن 

اضافه مي شود
13- شــهر مقبــره شــمس 
تبريزي- قوم سفيدپوســت 

بومي اروپاي شرقي- امپراتور 
ديوانه روم

14- درس دادن- يكتا- نخست
15- التهاب دروني- بي تاب- 

پرستار
  

عمودي:
1- شــالوده- اســتاد دلهره 

سينماي جهان- كوكو
نويســنده  بهســازي-   -2

ايتاليايي داستان پينوكيو
3- تمايل- مرسوم- برادر سلم 

و تور
4- پايتخت ويتنام- آرامگاه- 

بله آلماني
5- از دل انگيزتريــن مناطق 
تهران در دامنه جنوبي توچال- 
نان شب مانده- شهري صنعتي 

در غرب آلمان
6- نشانه جمع - صندوق لباس 

مادربزرگ- تازه بالغ شده
7- قســمت جلــوي تريلر- 
درست دانســتن عملي- گره 

فرش
8- درس هــا- شــهري در 
پاكســتان- نوعي طرح لباس 

زنانه
9- خداحافظي كردن- سالن 

مهماني- شرط دوستي
10- دژخيم- پرنده شكاري با 

منقار كوتاه- طاقچه باال

11- به دور زميــن مي چرخد- پول 
ارمنستان- فروزان

12- شــمردن- نوعي پارچه- ســاز 
خطه خراسان

13- دســت به دامن شدن- عارضه 
پوستي- زنان عرب

14- از غذا هاي لذيذ ارمنستان- كوره 
نان پزي

15- چين هــاي منظــم پــرده- 
رنگين كمان- مفلوج

 اعداد 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع هاي كوچك 3 در 3 يك بار جدول اعداد | 3861
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

613948257
527163894
948257631
159836742
762514983
384729165
236481579
491675328
875392416

متوسط

   6 4    1
      9 6 3
   1  2 5   
8    3 9    
 7      1  
   5 8    2
  4 3  7    
7 9 5       
3    5 6    564791832

273684159
891352746
726835914
439126578
158947623
942578361
315469287
687213495

ساده

متوسط

957643281
142875963
683192574
821739645
579264318
436581792
264317859
795428136
318956427

سخت

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

ساده

 6 4 7 9    2
  3 6   1 5  
 9  3  2 7   
7    3 5  1 4
4  9    5  8
1   9 4    3
  2 5  8  6  
 1 5   9 2   
    1 3 4 9  
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  تصادفات مدل كبري 11در جاده شهريار به علت تاريكي
بلوارشهرك انديشه، جاده تهران، مسيركرج- شهريار و پل هاي سپاه و 
صياد شيرازي به علت قطعي برق و سرعت باالي ماشين ها مدام شاهد 

تصادفات زنجيره اي مانند سريال هشدار كبري11مي شوند!
كامران از شهريار

  حقوقم افزايش يافت ولي درليست اخراجي ها قرار گرفتم
حدود5ســال پيش در كارگاهي مشغول كار شــدم كه از روز اول به 
من گفتند ما بيمه نداريم و بنده از روي اجبار قبول كردم. حاال بعداز 
گذشت اين مدت به خاطر اينكه ســطح حقوقم به 4ميليون رسيده 
مي خواهند اخراجم كنند. صداي من و كساني  را كه مثل من گرفتار 

هستند به مسئوالن برسانيد.
كيان از تهران

  دردسرهاي صادر نشدن كارت ملي هوشمند هر روز بيشتر 
كارت بانكي خود را گم كرده ام، بانك براي صدور كارت جديد، كارت 
ملي جديد يا رسيد تعويض آن را مي خواهد. از طرفي بنده براي تعويض 
شناســنامه اقدام كرده ام. قانون مي گويد، چون با تعويض شناسنامه 
شماره سريال و مسلسل عوض مي شود بايد منتظر بمانيد شناسنامه 
كه رسيد، اقدام به تعويض كارت ملي كنيد! حاال تكليف امثال بنده كه 

بايد مدت هاي طوالني بدون كارت ملي بمانيم چيست؟
رحيمي از مشهد

  هيچ نظارتي بر حق الزحمه دندانپزشكان نيست
ظاهراً نظارتي بر دستمزدهاي سرسام آور و بي منطق دندانپزشكان 
نيســت وگرنه نبايد قيمت ها به جاي كنوني مي رسيد. در شرايطي 
كه هيچ چاره اي جز ترميم دندان مشكل دارنيست، متأسفانه برخي 
پزشكان از اين مسئله سوءاستفاده كرده و بيمار مجبور به تحمل اين 

هزينه است. هيچ بيمه اي هم دندانپزشكي را پوشش نمي دهد.
بيمار دندانپزشكي از حكيميه تهران

  مسابقات ادبي و كتابخواني فرهنگسراها چه شد
امسال با توجه به شرايط كرونايي خيلي خوب بود كه فرهنگسراها براي 
اوقات فراغت جامعه مسابقات ادبي و كتابخواني برگزار مي كردند ولي 

تاكنون خبري از اين موضوعات نيامده است.
بلغار از تهران

   امتحان دستياري پزشكان اسفندماه برگزار نشود
از وزارت محترم بهداشــت مصرانه تقاضا داريم امتحان دستياري در 
اسفند ماه برگزار نشود و به زمان مناســب ديگري كه كرونا فروكش 
كرده باشد، موكول شود تا پزشكان فرصت بيشــتري براي مطالعه 

داشته باشند.
پزشك عمومي 

  شأن مددجويان كميته امداد حفظ شود
خانمي سرپرست خانوار و ساكن كرمانشاه هستم كه براي دريافت سبد 
كمك معيشت به آدرسي كه اعالم شده بود مراجعه كردم. متأسفانه 
برخوردهاي بسيار بدي صورت گرفت كه در شأن هيچ انساني نيست. 
درست است كه ما به فراخور وضعيت اقتصادي تحت پوشش كميته 
امداد شــده ايم اما روزي براي خودمان عزت و احترامي داشتيم. آيا 

نمي شد از راه ديگري سبد معيشت به امثال من رساند؟
فرشته از كرمانشاه 

  ساختمان خيابان معروفخاني در منطقه 12تعيين تكليف شود
ســاختماني واقع در خيابــان معروفخاني در ناحيه 4شــهرداري 
منطقه 12، پالك 149از 10 ســال قبل به حال خود رها شده است. 
آن زمان در مساحتي حدود 200متر بتن ريزي صورت گرفت و بنا 
به حال خود رها شد. مدت ها اين مكان پاتوق معتادان و اراذل بود تا 
اينكه شهرداري براي آن 3 نگهبان به صورت شبانه روزي و شيفتي 
قرار داد. واقعا مگر اين ساختمان نيمه كاره 200متري چه دارد كه 
3 نفر شبانه روزي از آن حفاظت مي كنند. درحالي كه اكنون به سمت 

كلنگي شدن پيش مي رود.
منصوري از تهران 

 4سال انتظار براي دريافت كارت ملي
4سال قبل براي كارت هوشمند ملي ثبت نام كرديم و تا امروز خبري از 
آن نيست. مسئوالن ثبت احوال مي گويند مشكل فني داريم. اين واقعا 
چگونه گره اي است كه بعد از 4سال هنوز باز نشده است. مسئوالن ما 

را از سردرگمي نجات دهند.
فواد كاسبي از سنندج

  پرونده مالباختگان مفتاح خودرو 2 ساله شد
1400نفر شاكي شــركت خودرويي مفتاح - رهنورد هستيم كه از 
2 سال پيش دنبال اصل پول يا دريافت خودرو هستيم ولي هنوز كسي 
به دادمان نرسيده درحالي كه كل سرمايه زندگي ما از كف رفته است. 

صداي ما را بشنويد.
رئيس سادات از تهران

  هيچ نظارتي بر قيمت ها نيست
جداي برخي موارد اساسي كه قيمت هاي آن رشد چند برابري كرده 
قيمت برخي اقالم كه در رسانه ها اعالم مي شود نيز توسط فروشنده ها 
بيشتر اعالم مي شــود نمونه آن سركه بالزاميك اســت كه روزنامه 
نوشته بود 45هزار تومان و در سوپرماركت ها 65هزار تومان به فروش 
مي رسد. همچنين يك سيم ظرفشويي كه قبال هزار تومان بود  12هزار 

تومان فروخته مي شود. به كجا خواهيم رفت.
سراجي از تهران

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

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

با مردم

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

 زهرا رفيعي
خبرنگار

جنايت مرد عصباني در دفتر وكالت

جايگزين كردن درختان جديد نيازمند مجوز كميسيون ماده7 است
روابط عمومي منطقه 19شــهرداري تهران پيرو چاپ پيام مردمي با 
عنوان ضرورت جايگزيني درختان جديد به جاي درختان پوســيده 
در خيابان زلفي در ســتون با مردم روز 4بهمن ماه پاسخ داده است: 
طي بازديدهاي مستمر ناظران و كارشناسان فضاي سبز در طول سال 
چنانچه درختي آسيب ديده و از لحاظ آفات و بيماري خطرآفرين باشد 
نسبت به طرح موضوع در كميسيون ماده 7حفظ و گسترش فضاي 

سبز اقدام شده و پس از صدور رأي اقدام متناسب صورت مي گيرد.

پاسخ مسئوالن

مردي كه به دليل اختالفات خانوادگي در شرف جدايي 
از همســرش بود، با حضور در دفتر وكالت دســت به 

جنايتي هولناك زد.
به گزارش همشــهري، حوالي ظهر ديروز تيراندازي 
مرگباري در يك دفتر وكالــت در خيابان بنت الهدي 
و درست روبه روي ســاختمان دادگستري كل استان 
كرمانشاه رخ داد. رهگذران كه با شنيدن صداي شليك 

گلوله پليس را خبر كرده بودند به مأموران گفتند كه 
مردي درحالي كه يك قبضه كلت كمري در دســت 
داشته وارد دفتر وكالت شده و 3نفر را هدف گلوله قرار 
داده است. تيمي از مأموران به سرعت راهي اين محل 
شدند و در همان ابتدا موفق شدند مرد تيرانداز را كه 
هنوز در محل حضور داشت خلع سالح و دستگير كنند. 
آنها در ادامه با پيكر غرق خون 2مرد و يك زن روبه رو 

زندگي تاالب ها ارتباط مســتقيمي به 
ميزان بارش ساالنه دارد و در سال آبي تاالب

جاري كه حدود 5 ماه آن سپري شده، 
به طور متوسط 85.5ميلي متر باران باريده است. اين 
عدد از ميانگيــن درازمدت 17درصد و از ســال قبل 
40درصد كمتر اســت و فقط 53درصــد از ظرفيت 
مخازن سدهاي كشور معادل 50.5ميليارد مترمكعب 
پر است. سازمان حفاظت محيط زيست با وجود اينكه 
دســت باال را در نظام حقوقي كشــور دارد با اجحاف 
گسترده اي روبه روســت و امســال كه بارندگي ها از 
ميانگين ساالنه كمتر است، اوضاع سخت تري را سپري 
خواهد كرد. اين ســازمان البته حريــف »بارش كم 
ســاالنه« نيســت و وزارت نيرو اســت كه بايد سهم 
محيط زيست را از پشت ســد ها راهي تاالب ها كند و 
كشــاورزاني كه در ميانه راه، آب را براي كشــت هاي 

دوباره و سه باره برداشت مي كنند.

احمدرضا الهيجان زاده، معاون محيط زيست دريايي 
ســازمان حفاظت محيط زيســت در نشست خبري 
به مناســبت روزجهاني تاالب هــا مي گويد: عمليات 
احياي تاالب ها كه شامل حفاظت فيزيكي )طرح هاي 
قرق( و رفع انســداد از آبراهه هــاي منتهي به تاالب 
مي شــود به احياي تاالب ها كمــك مي كند. به طور 
مثال 120هزار هكتار از حاشــيه درياچــه اروميه با 
قرق احيا شــد، همچنيــن اليروبــي در هامون هاي 
سيستان وبلوچستان، آلماگل، آالگل و آجيگل استان 
گلســتان، ايجاد 320زيرگذر و 40دهنــه در احياي 

هورالعظيم، مؤثر بود.
او با بيان اينكه امسال با انتقال 150ميليون مترمكعب 
آب، حقابه شادگان از كارون، اوضاع بهتري پيدا كرده 
است و حدود 95درصد از محدوده تاالبي زير آب رفته 
است،  مي گويد: امسال با تصويربرداري هوايي و تطبيق 
آن با داده هاي زميني 4 تاالب بختگان، ميانكاله، انزلي 
و هورالعظيم اطالعات دقيقي به دست آورديم و به طور 
مثال توانستيم با نصب سيستم ليزر و عمق سنج ميزان 
آب موجود در تاالب ميانكاله را محاسبه كنيم. اين روش 

خطاي تاريخي در تاالب گاوخوني
مسئوالن سازمان حفاظت محيط زيست: در 15سال اخير تمامي 
تصميمات دست به دست هم داده اند تا گاوخوني خشكيده بماند

مي تواند كمك كند تا بفهميم اگر دبي آب از چه حدي 
پايين تر رود، تاالب دچار فعل و انفعاالت شــيميايي 

مي شود كه سم بوتوليسم توليد مي كند.
تيرماه امسال شوراي عالي تاالب ها برنامه هاي 5 و 7ساله 
 براي دو تاالب ميانكاله و انزلي تدوين كرد و قرار شــد 
اقداماتي كه در كوتاه مدت نتيجه مي دهد، زودتر انجام 
شود. براي ميانكاله قرار بود موضوع اليروبي و تسهيل 
ارتباط تاالب به دريا توسط مركز ملي اقيانوس شناسي 
انجام شود. به گفته مسعودباقرزاده كريمي، مديركل 
دفتر حفاظت و احياي تاالب ها، گزارش اين مركز نهايي 
شده ولي در مورد مرحله اجرايي آن بايد جلسه بعدي 
ستاد تشكيل شود اما به دليل كرونا همه  چيز به تأخير 
افتاده است. او در پاسخ به ســؤال همشهري در مورد 
تأثير اين پروژه در كاهــش مرگ ومير پرندگان تأكيد 
مي كند كه انجام عمليات اليروبي و تسهيل عبور آب 
كمكي به افزايش سطح آب در تاالب نمي كند و صرفا 
نبود »تبادل جريان آب« را كه از عوامل كاهش سطح 
اكســيژن در تاالب و بروز سم بوتوليسم است برطرف 
مي كند. 100هزار هكتار از بســتر تاالبي در ميانكاله 
خشكي و 45هزار هكتار آن آبي است كه در سال هاي 

اخير نيز 8هزار هكتار از اين تاالب خشك شده است.

مبارزه اورژانسي با سنبله آبي
بخش هاي زيادي از تاالب انزلي گرفتار رســوبات آلي 
است و بستري مساعد براي رشــد آزوال و سنبله آبي 

به عنوان 2 گونه گياهي مهاجم شده است. به گفته اين 
مقام مسئول اورژانسي ترين مشكل تاالب انزلي سنبله 
آبي اســت و به همين دليل هفته گذشته 12ميليارد 
تومان اعتبار براي مبارزه بــا آن در تاالب انزلي، ابالغ 
شده است. الهيجان زاده، معاون محيط زيست دريايي 
در اين ميان خبر از انعقاد قرارداد ســازمان حفاظت 
محيط زيســت با وزارت دفاع براي ســاخت دستگاه 

جمع كننده گونه هاي مهاجم داده است.

خطاي تاريخي در گاوخوني
اگر نگوييم گاوخوني ديگر مرده اســت، حتماً احتضار 
را تجربه مي كند. 96درصد مســاحت تاالب گاوخوني 
خشك شــده اســت. همدســتي تلخي براي نابودي 
آن اتفاق افتاد. 15سال اســت كه جمعيت، صنعت و 
كشاورزي ناپايدار در باالدســت تاالب توسعه يافته و 
كسي هم به حقش قانع نشده است. به اعتقاد مسعود 
باقرزاده كريمي، مديركل دفتر حفاظت و احياي تاالب ها 
آنچه در گاوخوني رخ داده، غفلت و خطاي تلخ تاريخي 
اســت. او مي گويد: اين تاالب قرباني توســعه بي رويه 
شده است. هرچند وزارت نيرو نيز با سازمان حفاظت 
محيط زيست در مورد حقابه 176ميليون مترمكعبي 
تاالب هم نظر است ولي اين حقابه هيچ گاه محقق نشده 
است. حتي در بارندگي 2 ســال اخير كه در 50سال 
گذشته بي ســابقه بود، گاوخوني بيشــتر از 5ميليون 
مترمكعب آب نصيبش نشد. در اين حوضه بارگذاري 

صورت گرفته كه اگر دو برابر ســد زاينده رود هم باران 
ببارد باز سهم آب تاالب نخواهد رسيد. به همين دليل 
سازمان حفاظت محيط زيست وارث توسعه غلطي است 

كه اصالحات شرايط آن به كندي صورت مي گيرد.
اما قرار است اين تجربه تلخ به نقشه راهي تبديل شود 
كه براي هر مترمكعب آب در حوضه آبريز برنامه داشته 
باشــد. احمدرضا الهيجان زاده، معاون محيط زيست 
دريايي سازمان حفاظت محيط زيست در مورد اجماع 
دستگاه ها براي اجراي »نقشه راه احياي زاينده رود« 
مي گويد: در جلسه بعدي شوراي عالي آب اين نقشه به 
تصويب خواهد رسيد. در اين نقشه تكليف كشاورزي، 
صنعت و جمعيت مشخص شــده است و حتي الگوي 
كشــاورزي در اصفهان و چهارمحال و بختياري را نيز 
تعيين كرده است. اين نقشــه ديگر به مديران محلي 

اجازه اعمال نظر در مورد مصرف آب نمي دهد.
اشاره او به اتفاقاتي است كه پس از سال84 در مديريت 
مصرف آب رخ داد و باعث شد اين دو استان به صورت 
مســتقل بدون توجه به نياز آبي پايين دســت آب را 
مصرف كنند. او مي گويد: حتي در سيل سال هاي97و 
98 كه باالي 2هزار ميلي متر در كوهرنگ باران داشتيم، 
باز هم نگذاشتند كه باران به گاوخوني برسد. در آن سال 
عالوه بر كشت بهاره و پاييز، كشت تابستانه هم انجام 
دادند. فكر كردند به غنيمتي رســيده اند كه بايد بين 
خود تقسيم كنند. نقشه راه نجات گاوخوني جلوي اين 

اقدامات را خواهد گرفت.

كشف دستگاه هاي توليد ارز ديجيتال
مأموران كالنتري نامجو در طرح رعد41 موفق شدند 52دستگاه ماينر را كشف و يك متهم 
را دستگير كنند. ماجرا از اين قرار بود كه چند وقت گزارشي در اختيار پليس قرار گرفت 
كه نشان مي داد رفت وآمد هاي مشكوكي به 2خانه وياليي در خيابان مدني صورت مي گيرد. 
مأموران با دريافت اين گزارش، هماهنگي هاي الزم را با دستگاه قضايي انجام دادند و وارد 
آن دوخانه شدند. در آنجا 52عدد دستگاه توليد ارز ديجيتال نيز كشف شد. اين درحالي 
بود كه متهمان خانه را به صورت حرفه اي عايق بندي كرده و از برق فشار قوي كه به صورت 
غيرمجاز از برق شهري تغذيه مي شد، استفاده مي كردند. در اين پرونده يك متهم دستگير 

شده و 2نفر ديگر نيز فراري شدند كه تحقيقات براي بازداشت آنها ادامه دارد.

ث
مك

كوتاه از حادثه

مرگ مشكوك زني در 
شرق پايتخت

مأموران پليس در حــال تحقيق درخصوص 
مرگ مشــكوك زني ميانســال در خانه اش 
هســتند كه به دليل خفگي جان خــود را از 
دست داده است. به گزارش همشهري، ساعت 
10صبح دوشنبه به مصطفي واحدي، بازپرس 
دادسراي امور جنايي تهران خبر رسيد كه زني 
ميانســال به داليل نامعلومي در خانه اش در 
شــرق تهران جان خود را از دست داده است. 
اين خبر را افسر نگهبان كالنتري 110شهدا 
اطالع داده بود و شواهد نشــان مي داد مرگ 
او مشكوك اســت. متوفي در طبقه دوم يك 
ساختمان 8واحدي  همراه با همسر و دخترش 
زندگي مي كرد. دختر او به مأموران گفت: در 
اتاق بودم و وقتي بيرون آمدم ديدم مادرم روي 
زمين افتاده است. ترسيدم و پدرم را صدا كردم 
و در ادامه از اورژانس كمك خواستيم و وقتي 
امدادگران اورژانس مــادرم را معاينه كردند 
گفتند او به دليل كمبود اكسيژن جانش را از 
دست داده است. پس از بررسي اطالعات اوليه، 
به دستور بازپرس جنايي تيم تشخيص هويت 
پليس آگاهي راهي محل حادثه شد. آنها بعد 
از انجام معاينه هاي تحصصي اعالم كردند كه 
زن ميانسال بر اثر خفگي جان باخته اما علت 
خفگي گازگرفتگي نيســت. از اين رو دستور 
انجام تحقيقات تكميلي براي روشن شدن علت 

اصلي مرگ اين زن صادر شد.

سقوط مرگبار پسر بيمار 
از طبقه ششم

پسر جواني كه از بيماري هاي رواني رنج مي برد 
وقتي كاركنان مركز بيماران رواني را ديد كه 
براي بردن او به مركز آمده اند خودش را از طبقه 
ششم پايين انداخت و جانش را از دست داد. 
به گزارش همشهري، اين حادثه ظهر دوشنبه 
به مأموران كالنتري 154چيتگر گزارش شد و 
گروهي از آنها براي بررسي آنچه اتفاق افتاده 
راهي محل حادثه شدند. متوفي مردی 35ساله 
بود كه طبق ادعاي خانواده اش از بيماري هاي 
رواني رنج مي برد. خانواده او ساعتي قبل با يكي 
از مراكز نگهداري بيماران رواني تماس گرفته 
و براي انتقــال او به مركز درخواســت كمك 
كرده بودند اما وقتــي كاركنان مركز رواني به 
آنجا رسيدند پسر بيمار به طبقه ششم رفت و 
خودش را پايين انداخت. در جريان تحقيقات 
اوليه يكي از كاركنان مركز رواني به مأموران 
گفت: ما نقشي در سقوط پسر جوان نداشتيم. 
روال كار ما به اين شكل است كه اگر خانواده اي 
درخواست كند براي انتقال بيمار به سراغ آنها 
مي رويم اما كسي را وادار به آمدن نمي كنيم. 
در اين مورد هم وقتي ما رسيديم پسر جوان 
لبه پشت بام نشسته بود. گفتيم با ما به مركز 
درماني مي آيي و او گفت نه و ما هم رفتيم و بعد 
از رفتن ما خودش را پايين انداخت. با وجود اين 
اظهارات اما خانواده متوفي از كاركنان مركز 
رواني شكايت دارند و مي گويند رفتار آنها باعث 
سقوط مرگبار پسر جوان شده است. براساس 
اين گزارش بازپرس مصطفي واحدي دستور 

انجام تحقيقات تكميلي را صادر كرده است.

ضرب شست پليس تهران 
به 746سارق و مالخر

مأموران پليس پيشگيري پايتخت 
در چهل و يكمين مرحله از طرح انتظامي

رعد موفق شــدند 746 سارق و 
مالخر را دستگير كنند.

به گزارش همشهري، ســردار حسين رحيمي، 
رئيــس پليــس پايتخت بــا حضــور در جمع 
خبرنگاران درخصوص دســتاوردهاي تازه ترين 
طرح رعد گفت: در اين طرح 364حكم قضايي به 
مرحله اجرا درآمد و 46باند سرقت در اين طرح 
متالشــي و 4هزار و 200قلم كاالي مسروقه از 

متهمان كشف شد.
سردار رحيمي ادامه داد: در اين طرح 300دستگاه 
توليدكننده ارز ديجيتال در سطح تهران كشف 
و جمع آوري شد. عالوه بر اين كشف 16تن آرد 
يارانه اي نيز از دســتاوردهاي همكاران من در 

تازه ترين مرحله رعد بود. به گفته سردار رحيمي، 
از ميــان 746متهمي كه در طــرح »رعد41« 
دستگير شــده اند، 114نفرشــان از محكومان 
فراري بودند كه به دام پليس افتادند و روانه زندان 
شدند. رئيس پليس پايتخت با بيان اينكه برخورد 
با معتــادان متجاهر و خرده فروشــان از اهداف 
اين طرح است، گفت: در اين طرح 41كيلوگرم 

مواد مخدر از متهمان دستگير شده كشف شد.
سردار رحيمي با اشــاره به افزايش سرقت در 
پايتخت گفت: در 8ماهه سال جاري، سرقت ها 
2درصد افزايش يافته اســت، با ايــن حال در 
همين مــدت افزايش 8درصدي كشــفيات را 
داشــتيم. وي اضافه كرد: در جرائم خشــن با 
روند كاهشــي روبه رو هستيم و مشكلي در اين 

زمينه نداريم.

   سرقت، 120دقيقه بعد از آزادي
حدود 45روز قبل جوان شــرور كــه به اتهام 
درگيري و شرارت زنداني شده بود با گذراندن 
6 ماه دوران محكوميتش آزاد شــد اما هنوز 
2ســاعت از آزادي اش نگذشته بود كه تصميم 
به سرقت گرفت. او با دوستش خودروي پرايد 
ســرقت مي كردند و با شيوه تصادف ساختگي 
دست به سرقت از زنان راننده اي مي زدند كه سوار 

بر خودروهاي مدل باال بودند.

ايده چنين ســرقت هايي چطور به 
ذهنتان رسيد؟

 در زندان اين شگرد را ياد گرفتم. 6 ماه در زندان بودم و 
در آنجا با افراد سارق و خالفكار آشنا شدم. برخي از آنها 
كه حبس طوالني داشتند به من ياد دادند كه چطور با 

ايجاد تصادف ساختگي از زنان سرقت كنم.
به اين فكر نكردي كه دوباره دستگير 
مي شوي و اين بار دوران محكوميتت طوالني تر 

از قبل است؟
راستش نه. فقط به اين فكر مي كردم كه پول در بياورم 
تا با آن مواد بخرم. چون معتاد به گل و شيشه هستم اما 

حاال كه گير افتادم تازه فهميدم چه اشتباهي مرتكب شده ام.
سابقه قبلي ات چه بود؟

با چند نفر شرور در فضاي مجازي كري خواني داشتيم، كري خواني هاي ما به درگيري ختم شد و من براي قدرت نمايي 
از چاقو و قمه استفاده كردم. همين باعث شد كه دستگير شوم و 6 ماه در زندان بمانم. تقريبا 2ساعت بعداز آزادي ام با 
همدستي دوستم نقشه سرقت كشيدم و آن را اجرا كرديم. به محض آزادي سراغ دوستم كه بچه محله مان بود رفتم. 

گفتم مي خواهم از زنان سرقت كنم و او هم كه نياز شديدي به پول داشت قبول كرد.
با ماشين خودتان سرقت مي كرديد؟

نه. ما اول به عنوان مسافر سوار خودروي پرايدي شديم و در بين راه با چاقو راننده را تهديد كرديم. بعد از آن او را به بيرون 
از خودرو پرتاب كرده و ماشين را دزديديم. بعد با ماشين سرقتي به خيابان هاي غرب و شمال غرب تهران رفتيم و زناني 
را كه پشت فرمان خودروهاي مدل باال بودند شناسايي مي كرديم. سپس با آينه بغل ماشين ها عمدا برخورد مي كرديم 
تا راننده توقف كند. وقتي طعمه ما از ماشينش پياده مي شد بهترين فرصت بود براي سرقت گوشي موبايلش كه اغلب 
گوشي هاي گران قيمتي بود. برخي مواقع به راحتي موبايل هايشان را كه روي صندلي بود برمي داشتيم اما اگر چيزي 

نبود دست به چاقو مي شدم و با تهديد اقدام به زورگيري مي كردم.
يعني از آنها پول مي گرفتيد؟

چون فرصت زيادي نداشتيم كيف دستي شان را سرقت مي كرديم كه البته چيز به درد بخور و ارزشمندي داخل آن نبود. 
يك مشت كارت عابربانك بود كه رمزهايشان را نداشتيم..

چطور گير افتاديد؟
قصد نودمين سرقت را داشتيم كه گير افتاديم. من 45روز قبل آزاد شدم و روزي 2سرقت انجام مي داديم. اما در آخرين 

سرقت زماني كه قصد دزديدن گوشي زني را با تهديد چاقو داشتيم گشت پليس رسيد و دستگيرمان كرد.

   دستبرد به ويالهاي اعياني در لواسان
2دزد ســابقه دار در تازه ترين طرح رعد پليس پايتخت 
دستگير شده اند. شــگرد آنها اين بود كه دوربين هاي 
مداربسته ويالهاي اعياني در لواسان را تخريب كرده و 
دست به سرقت مي زدند. يكي از آنها دزد سابقه دار معروف 

به گربه است كه حدود يك ماه قبل از زندان آزاد شده.

چرا معروف به گربه هستي؟
چون به راحتي از ديوار خانه ها باال مي روم به همين دليل سال هاست كه 

دوستانم مرا گربه صدا مي زنند.
از شگرد سرقت هايت بگو؟

با همدستي دوستم به مقابل ويالهاي منطقه لواسان مي رفتم. اكثر ويالها مجهز به دوربين مداربسته است و من از 
دوستم يادگرفته بودم چطور دوربين ها را تخريب كنم. ابتدا دوربين ها را تخريب مي كردم و بعد از روي ديوار مي پريدم 

و وارد حياط مي شدم. پس از آن با شكستن قفل قدم در ويال گذاشته و هرچه اموال قيمتي بود را سرقت مي كرديم.
چطور دستگير شديد؟

ظاهرا يكي از دوربين هاي مداربسته اي كه در آن محدوده بود چهره ما را ثبت كرده و باعث شد گير بيفتيم.

   مالباخته اي كه 11مرتبه متهم شد
ســارق حرفه اي پالك موتوري را جعل كرده و 
روي موتور سرقتي چســباند تا با پرسه زدن در 
خيابان هاي تهران و اطراف پايتخت دســت به 
موبايل قاپي و كيف قاپي بزند. اما اين اتفاق، صاحب 
پالك موتور را نيز به دردسر انداخت به طوري كه 
وي در مدت يك ســال 11مرتبه به دادسراهاي 
تهران و اطراف پايتخت رفت و متهم به ســرقت 
شد تا اينكه پس از گذشت يك سال دزد جاعل 
دستگير شد و به حدود 100فقره سرقت اقرار كرد.

مي داني كه يك سال است كه صاحب 
پالك را به دردسر انداخته اي؟

فكر نمي كردم كه او گير مي افتد. راستش يك روز كه اصال 
حالم خوب نبود و خمار بودم به پاركينگ عمومي رفتم. 
در آنجا موتور شاكي را ديدم كه ظاهرا توقيف شده بود. 
شماره پالك و مدل موتور را روي كاغذي نوشتم. بعد از آن 
درست همان مدل موتور را سرقت كرده و پالك را جعل 
كردم. بعد از آن در خيابان هاي تهران و حاشيه پايتخت 
پرسه مي زدم و اقدام به موبايل قاپي و كيف قاپي مي كردم. 
حاال كه دســتگير شدم متوجه شــدم كه مالباخته در 
مدت اين يك سال خيلي به دردسر افتاده است. بارها به 

دادسراها رفته و ناچار شده توضيح بدهد كه سارق نيست. 
حتي قرار قانوني برايش صادر كرده اند.

موبايل هاي سرقتي را چه مي كردي؟
با يك مالخر دوست شدم كه موبايل هاي دزدي را به او 
مي فروختم. هر گوشي را حدود 600هزارتومان مي خريد. 
درواقع قبل از دزدي با مالخر آشنا شدم كه او پيشنهاد 
سرقت داد. من هم كه اعتياد شديدي به شيشه داشتم 
قبول كردم. از سوي ديگر ســابقه دار هم بودم و سابقه 
سرقت خودرو داشتم. تازه از زندان آزاد شده بودم و جايي 
به من كار نمي دادند به همين دليل ناچار شــدم دست 
به دزدي بزنم و در مدت يك ســال حدود 100سرقت 

انجام دادم.

شدند؛ يكي از مردان بر اثر شدت جراحاتي كه ديده بود 
جان باخته بود و مرد و زن جوان هنوز نفس مي كشيدند 
كه به بيمارســتان منتقل شــدند. با دستگيري مرد 
تيرانداز و تحقيقات اوليه از او معلوم شد كه وي بر سر 
اختالف و جدايي از همسرش دست به اين جنايت زده 
است. اين مرد از مدتي قبل با همسرش دچار اختالفات 
شديد شده و اين اختالفات باعث شده بود كه همسرش 
تصميم به جدايي از او بگيرد. به همين دليل وي نزد يك 
وكيل رفته و براي جدايي از شوهرش از او كمك گرفته 
و پرونده اي نيز در اين زمينه تشكيل شده بود. زن جوان 

براي اينكه به دادگاه ثابت كند كه شوهرش صالحيت 
ادامه زندگي مشترك با او را ندارد، يك شاهد هم داشت. 
يكي از آشنايانش كه قرار بود شاهد پرونده طالق آنها 
باشد. اين زن ديروز به همراه شاهدش راهي دادگستري 
شدند و قاضي پرونده اظهارات او و شاهد را در پرونده 
ثبت كرد. آنها پس از خروج از ساختمان دادگستري 
به دفتر وكيل رفتند كه درباره پرونده صحبت كنند اما 
در همين هنگام شــوهر وي كه مسلح به كلت كمري 
بود از راه رسيد. او بي آنكه حرفي بزند، لوله اسلحه اش 
را به سمت شاهد پرونده نشانه رفت و با شليك گلوله به 

زندگي او پايان داد. پس از آن درحالي كه فرياد مي زد، 
همسرش و وكيل او را هدف گرفت و چند گلوله ديگر 
هم شــليك كرد كه باعث جراحت شديد زن جوان و 
آقاي وكيل شد. هر دوي آنها با حضور پليس و اورژانس 
در محل حادثه به بيمارستان انتقال يافتند اما دقايقي 
بعد از بيمارستان خبر رسيد كه اين زن و مرد نيز به دليل 
شــدت جراحات وارده جانشان را از دســت داده اند. 
به گفته دادستان عمومي و انقالب كرمانشاه، هم اكنون 
متهم به اتهام قتل 3نفر در بازداشــت به سر مي برد و 

تحقيقات ويژه درباره اين پرونده ادامه دارد.
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   تب نكني
ازروزدومجشنوارهكهمســئلهعدمرعايتدقيقپروتكلهادرسالننمايشفيلمويژهاصحاب
رسانهدربرجميالدخبرسازشدتاحاالكهدرروزچهارمجشنوارهاينمتنراميخوانيدميتوانبا
قطعيتاعالمكردكههنوزمهمترينعاملرعايتنشدنپروتكلهاآنهاييهستندكهبرايشكار
عكسموردنظرشانبهناچاربايددريكمساحتكوچكجلويعواملفيلمهابايستندوسوژهشان
راثبتكنند.عكاســانبهخاطردرنظرنگرفتنفضاييبازووسيعجهتبرپاييمراسمفوتوكال
مجبورنددرحاليوظايفمحولهشانرابهانجامبرســانندكهخودشانسوژهمخالفانبرگزاري
جشنوارههستند.هنوزخبريازانجامتستســريعيابرخوردباافراديكهپروتكلهارارعايت

نميكنند،نيستوفعالبرجميالدفقطصندليهايشراضدعفونيميكند.
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در2روزگذشــتهوزارتبهداشت
اخطارهايــيرامبنيبــرتعطيليگزارش

جشــنوارهفيلمفجــردرصورت
رعايتنكردنكاملپروتكلهايبهداشتيداده
است.ترسازشيوعموجچهارمكروناباعثشده
سختگيريهابيشترشودواينسختگيريهادامن
جشنوارهفيلمفجرراهمگرفتهاست؛جشنوارهاي
كهوزيرارشاددرنشستيازبرگزارياشدفاعكرده
وبايدديدنتيجهآناخطاروايندفاعچهخواهد

بود؟

زيرباربرگزاريجشنوارهنميرفتيم
روز گذشته عليرضا رئيسي، معاون وزارت بهداشت از 
عدم رعايت پروتكل هاي بهداشتي در جشنواره  فيلم 
فجر گفت: » اعالم كرده ايم اگر پروتكل ها رعايت نشود، 
جشــنواره را مي بنديم.« وي در نشست خود عنوان 
كرده: »هشدار قاطعانه اي داديم و اعالم كرديم كه اگر 
پروتكل ها را رعايت نكنيد، جشنواره را مي بنديم و واقعا 
پاي اين حرف ايستاده ايم. اعالم كرديم كه بازديدهاي 
جدي و قاطعانه انجام دهند و اگر پروتكل شكني ببينيم، 

جشنواره در هر مرحله اي كه باشد، آن را مي بنديم.« 

موارديكهرعايتنشد
وي با عنوان اين مطلب كه مــا از ابتدا  زير بار برگزاري 

جشنواره نمي رفتيم، يادآور شــد: »دوستان تعهدات 
بسيار سفت و سختي دادند ازجمله اينكه گفتيم اوال 
حتما يك نفر كارشــناس بهداشــت محيط حرفه اي 
در محل برگزاري حضور دائم داشــته باشــد كه اين 
اقدام انجام نشــده بود، دوم اينكه كد ملي افرادي كه 
مي خواهند وارد شوند بايد به سامانه ماسك وصل باشد 
كه بررسي شود آيا اين افراد كرونامثبت هستند يا خير و 
اگر مثبت بودند، به محل راه داده نشوند كه ظاهرا پريروز 

اين اقدام هم انجام نشده بود.
 اقدام سوم هم اين بود كه يكسري تصاوير ديديم كه 
افراد و به ويژه عكاســان بسياري جمع شده بودند و 

فاصله گذاري رعايت نشده بود. بر اين اساس اعالم 
كرديم كه واقعا اگر رعايت نكنند، در هر مرحله اي 
باشد جشنواره را قطع مي كنيم و اجازه نمي دهيم با 
پروتكل شكني پيش برود.« وي در پايان نيز به ديگر 
مراسم ها اشاره كرده و توضيح داده است: »به هرحال 
تاكنون اين همه مراســم فرهنگي، مذهبي و ملي 
را تعطيل كرديم و نمي توان يكبــاره بدون رعايت 

پروتكل ها اقدامي كنند كه ظلم است.«

صالحندانستيمجشنوارهتعطيلشود
 بــا توجه به صحبت هــاي معاون وزير بهداشــت، 
ســيدعباس صالحي كه اين روزها نامش به واسطه 
برگزاري 3 جشــنواره فيلم، تئاتر و موسيقي فجر 
بيشتر از هميشه ديده و شنيده مي شود، در نشستي 
كه با مســئوالن جشــنواره فجر داشــته، درباره 
برگزاري جشنواره ها توضيح داده است: »در زمان 
جنگ و دفاع مقدس و اوج جنگ و حمالت دشمن 
جشــنواره هاي فجر برگزار مي شــد و اين عالمت 
خوبي براي كشور بود و كشــور را به فضاي آرامش 
و اعتماد مي كشاند كه هنر در كشور همچنان زنده 
اســت. بنابراين، با اين نگاه كه ايام كرونايي هم اگر 
سخت تر نباشد ولي بي شباهت به ايام جنگ نيست، 
صالح ندانســتيم جشــنواره ها تعطيل شود.« وي 
تأكيد كرده كه چگونگي برگــزاري آن ازجمله اين 
دغدغه ها بود؛ اينكه به هر قيمتي برگزار نشود بلكه 
كيفيت و كميت آن را درنظر داشــته باشيم طوري 

كه قابل دفاع باشد.
با اين حــال، جشــنواره فيلم فجــر پنجمين روز 
برگزاري خود را مي گذراند و تئاتر فجر نيز با فعاليت 
مجازي به كارش ادامه مي دهــد اما برگزاري فيلم 
فجر همچنان زير ذره بين قرار گرفته و برخي شواهد 
حكايت از شلوغي برخي  سالن ها دارد و اميد است 
درصورت فرا رسيدن موج چهارم يكي از گناهكاران، 

برگزار كنندگان فيلم فجر نباشند.

بي توجهي به فاصله گذاري اجتماعي؛ بزرگ ترين خطر جشنواره فيلم فجر است
جشنواره در يك قدمي قرنطينه

فهيمهپناهآذر
روزنامه نگار

يادداشت

هاله الجوردي، استاد سابق جامعه شناسي 
دانشگاه تهران، نويســنده و مترجم، در 
56سالگي درگذشت و خانواده، دوستان، 
همكاران و شاگردانش را با بهت و افسوس 

و حسرت تنها گذاشت. 
عصر روز دوشــنبه كاوه الجوردي، برادر 
هاله، در توييتر، خيلي كوتاه - مثل هر آن كس كه عزيزي را از دست 
مي دهد و طاقت و ياراي بازگفتن درد جانكاهش را با ديگران نيست - از 
مرگ خواهرش خبر داد و نوشــت: »خواهرم هاله فوت كرده اســت. 
شرايط مانع از برگزاري  هرمراسمي است. متأسفم كه تواِن پاسخ ندارم. 
بقاي عمِر شما باد...« اگر توييتر نبود، شايد روزهاي زيادي مي گذشت 
و كسي از مرگ استاد كنارگذاشته شده دانشگاه تهران خبردار نمي شد؛ 
مثل تمام سال هايي كه كمتر كسي از او خبر داشت و مي دانست يكي 
از بهترين دانشجويان و زبده ترين استادان دانشگاه تهران كجاست و 

چه مي كند.
هاله الجوردي تمام مقاطع تحصيالت دانشگاهي اش را در دانشكده 
علوم اجتماعي دانشــگاه تهران گذراند و پــس از اخذ درجه دكتري 
جامعه شناسي، به سمت استادي همين دانشــگاه رسيد. آنها كه در 
دهه هاي 70 و 80 خواننده فصلنامه تئوريك »ارغنون« بودند، حتما با 
ترجمه هاي الجوردي از انديشمنداني چون يورگن هابرماس، پل ريكور، 
ريچارد رورتي، گئورگ زيمل و... آشنايي دارند. او كتابي هم با عنوان 
»زندگي روزمره در ايران مدرن؛ با تامل بر سينماي ايران« نوشته بود 
كه در نشر ثالث منتشر شد. از الجوردي تعدادي مقاالت تأليفي هم در 
حوزه جامعه شناسي و مطالعات فرهنگي باقي مانده است. اما اينها همه 
توانايي و استعداد و عشق و عالقه او به انديشيدن و كار كردن نبود؛ اگر 
الجوردي در دانشگاه باقي مانده بود، شايد كارنامه او پربارتر مي شد و 
حتي چه بسا امروز هنوز قلبش در سينه مي تپيد و مي توانست با نگاه 
دقيق و مستدل خود بر مشكالت و مصايب جامعه نور بتاباند و در فهم 
بهتر وضعيتي كه در آن زندگي مي كنيم نقشي داشته باشد. مدت ها 
بود كه كسي از هاله الجوردي خبري نداشت و خبر مرگش باعث شد 
تا كساني كه از دور و نزديك او را مي شناختند به بيان خاطرات شان از 
وي بپردازند. عباس وريج كاظمي، مدرس و نويسنده كه الجوردي را از 
نزديك مي شناخته در كانالش در واكنش به مرگ او متني منتشر كرد 
كه در قسمتي از آن آمده: »سال1383 او ]الجوردي[ استخدام گروه 
ارتباطات دانشگاه تهران شد چنانچه سال138۴ من به او ملحق شدم 
و قرار شد گرايش مطالعات فرهنگي را در دانشگاه تهران به جلو ببريم.

 هاله خوب ســخنراني مي كرد و كالس هاي درس پرباري داشت، در 
سنت نظريه انتقادي مي انديشيد و مي توان گفت يكي از دانشجويان 
ارتدوكس يوسف اباذري بود. ترجمه هاي او در فصلنامه ارغنون همانند 
ديگر مقاله هاي ايــن فصلنامه تأثير زيــادي در تقويت گرايش هاي 
آلترناتيو در علوم اجتماعي ايران داشت. در سال1388 به بهانه اعالم 
شــده عدم انتشــار مقاله علمي - پژوهشــي قرار داد او را لغو كردند. 
الجوردي حتي براي يكسال بنا به توصيه يكي از همكاران به صورت 

حق التدريسي درس داد بلكه كارش درست شود اما نشد. 
همچنين، سارا شريعتي، جامعه شناس و استاد دانشكده علوم اجتماعي 
كه با الجوردي دوستي داشت، متني به ياد او منتشر كرده كه در بخشي 
از آن چنين نوشته: »دانشگاه خانه او بود. يك زندگي تمام وقت. خود 
را وقف اين زندگي كرده بود و بدان تعلق و اعتقاد داشــت. پس از اين 
اما حديث تلخ دريغ هاست كه آغاز مي شود و در شرح زندگي نخبگان 
فكري ما مكرر شده است؛ بي اســتثنا. حديث دانشگاهي كه خود را از 
غني ترين سرمايه هايش محروم مي كند، حديث بوروكراسي معلول و 

سياست نامتحمل و حديث قديمي زنان در نظم جديد آموزشي...« .

سيزدهمين جشنواره تجسمي فجر از روز شنبه 
)18بهمن ماه( آغاز به كار مي كند. در جشــنواره تجسمي

امسال  709اثر از 511هنرمند به نمايش گذاشته 
مي شود و به گفته دبير جشنواره، زنان هنرمند حضور پررنگ تري 

در جشنواره امسال داشته اند.
به گزارش همشهري، نشست خبري اين دوره از جشنواره تجسمي 
با حضور هادي مظفري، مديركل دفتر هنرهاي تجسمي برگزار 
شد.  وي در اين نشست با اشاره به رونق بيشتر جشنواره در دوره  
اخير گفت: »خوشــبختانه جشنواره تجســمي فجر در فضاي 
رويدادهاي هنري جايگاه خوبي به دست آورده است. جشنواره 
تجسمي فجر به  هيچ وجه جايگزين بينال هاي هنري نشده اند و هر 
كدام از اين ها با اهداف و برنامه ريزي هاي مجزا و اهدافي كه دارد، 
كار خود را پيش مي برد.« وي به موضوع كرونا و آسيب هاي جدي 
كه به حوزه هاي مختلف هنري وارد كرده اشــاره مي كند: »در 
كنار اين ها فرصتي براي آفرينش آثار هنري در حوزه هنرهاي 

تجسمي نيز فراهم كرده است.
 دوران يكســاله قرنطينه باعث شــد كه هنرمندان به خلق آثار 
هنري بپردازند تا امروز شــاهد برخي از اين آثار در جشــنواره 
تجسمي فجر باشيم. طبيعتا هنرمند از زمانه خود تأثير مي گيرد و 
بر همين اساس نيز بخش مربوط به كرونا و قرنطينه جهاني را در 
جشنواره فجر امسال مشاهده مي كنيد.« مظفري در بخش ديگر 
اين نشست به آمار و ارقام اشــاره مي كند و اينكه 70درصد آثار 
رسيده به جشنواره تجسمي فجر متعلق به ساير استان هاست و 
اين، عدد قابل توجهي است كه توجه را به ساير استان هاي كشور 

جلب مي كند. 
وي اضافــه مي كند: »بر اين اســاس تهران بــا 1159هنرمند، 

اصفهان با 323هنرمند، خراسان رضوي 
با 225هنرمند، البــرز با 171هنرمند، 
آذربايجان شــرقي بــا 1۴7هنرمند، 
فارس بــا 1۴0هنرمند، مازنــدران با 
103هنرمند، گيالن بــا 8۴هنرمند، 
خوزستان 83هنرمند، قم با 66هنرمند، 
قزويــن بــا 60هنرمنــد، همــدان با 
58هنرمنــد، اردبيل بــا 57هنرمند، 
كرمان با 53هنرمند و ساير استان ها با 
كمتر از 50هنرمند در جشنواره امسال 

شركت كرده اند.«
 مديــركل دفتــر هنرهاي تجســمي 
مي گويد: »نمايشگاه جشنواره امسال 
با 709اثر و 511هنرمند برگزار مي شود 
كه نسبت به ســال گذشته با پيشرفت 

96درصدي در تعداد آثار و پيشــرفت 91درصــدی در تعداد 
هنرمندان همراه اســت.« مظفــري همچنين اعــالم كرد كه 
ساعت 15، روز شنبه )18بهمن ماه( نمايشگاه طوباي زرين در 
جشنواره تجسمي فجر امسال، افتتاح مي شود. به گفته مظفري، 
به دليل رعايت پروتكل هاي بهداشــتي، بازديد از اين نمايشگاه 
در 3نوبت و طی3روز انجام مي شــود.  اشــرف صندوق آبادي، 
دبير سيزدهمين جشنواره تجسمي فجر نيز به مشاركت بانوان 
هنرمند اشاره كرده و توضيح مي دهد: 
»مشاركت بانوان در اين دوره از جشنواره 
بسيار باال بود و از تعداد 32۴2هنرمند، 
1758نفر خانم بودند كه از تعداد آقايان 
با تعداد 1۴8۴نفر، بيشتر است.« دبير 
جشــنواره ســپس توضيحاتي درباره 
بخش ســتارگان جشــنواره و مفاخر 
داد و اينكه در بخــش مفاخر از جعفر 
نجيبي )مجسمه ســاز و سراميست(، 
احمد عبداللهي نيا )كاريكاتوريست(، 
ســعيد رزاقي )تصويرســاز(، گارنيك 
درهاكوپيان )نقاش(، خشايار قاضي زاده 
)نگارگر(، يعقوب آژند )پژوهشگر هنر(، 
محمدحسين حيدري )عكاس( و محمد 
سلحشور )خوشنويس( تقدير مي شوند.

اشــرف صنــدوق آبــادي، دبير 
سيزدهمين جشــنواره تجسمي 
فجر نيز به مشاركت بانوان هنرمند 
اشــاره كرده و توضيح مي دهد: 
»مشــاركت بانوان در اين دوره از 
جشنواره بسيار باال بود و از تعداد 
32۴2هنرمنــد، 1758نفر خانم 
بودند كه از تعداد آقايان با تعداد 

1۴8۴نفر، بيشتر است.«

در اين روزهاي پر تب و تاب برگزاري جشــنواره هاي 
تئاتر و فيلم فجر و نگراني از نحوه برگزاري جشنواره ها موسيقي

و تشــديد ويروس كرونا در موج چهارم آن، جشنواره 
موسيقي فجر هم مقدمات برگزاري جشــنواره سي وششم را آماده 
مي كند. به گزارش همشهري، دبيرخانه جشنواره موسيقي با حضور 
وزير فرهنگ و ارشاد اســالمي از پوســتر خود رونمايي كرد و اين 
جشنواره برخالف  2 جشنواره تئاتر و فيلم بخش بين الملل را دارد. اما 
چگونگي برگزاري اين دوره به شكل قطعي در چند روز آينده مشخص  
مي شود و به نظر مي رسد برگزار كنندگان تصميم به برگزاري آنالين 
جشنواره را مانند تئاتر فجر خواهند داشت. جشنواره سي وششم، در 
بخش هاي رقابتي و غيررقابتي برگزار مي شود كه اجراي گروه ها در 
بخش غيررقابتي انجام خواهد شــد و در بخــش رقابتي آلبوم هاي 
موسيقي ارزيابي مي شوند كه جايزه باربد نيز برگزار خواهد شد. جايزه 
ترانه و جايزه موسيقي و رسانه نيز از بخش هاي ديگر جشنواره است 
كه در جايزه ترانه بيش از ۴هزار ترانه ارزيابي مي شــود و در بخش 
موسيقي و رسانه 168اثر به دبيرخانه اين بخش ارسال شده است. روز 
گذشته در نشستي كه وزير ارشاد با برگزاركنندگان جشنواره داشت، 
عالوه بر رونمايي پوســتر جشــنواره، از نحوه برگزاري جشــنواره 
موسيقي گفت. وي با تأكيد بر برگزاري جشنواره در فضاي مجازي، 
توضيح داد: »به دليل شــرايط حاكم ناشــي از ويروس كرونا امسال 
جشنواره موسيقي از بستر فضاي مجازي بهره بسياري مي برد و اين 
فضا مي تواند به فرهنگ و اقتصاد حوزه موســيقي كمك كند.« وي 
همچنين ادامه داد: »حجم قابل توجهي از آثار موسيقي براي جشنواره 
فجر در حال ضبط اســت و تجربه جديــدي را وارد فضاي مجازي 
مي كند و از اين فضا به عنوان بســتر مهم فرهنگي و اقتصادي براي 
جشــنواره مي توان بهره برد كه نقطه عطف جشنواره امسال است.« 
جشنواره موسيقي فجر امسال پذيراي گروه هايي از ديگر كشورها نيز 
خواهد بود كه به نظر شــكل اجرايي آنها نيــز در فضاي مجازي رقم 
مي خورد. عباس صالحي درباره حضــور گروه هاي بين الملل عنوان 
كرد: »بخش بين الملل جشنواره از ديگر دغدغه هاي جشنواره است.«

رونماييازپوسترسيوششمموسيقيفجر
پوستر سي و ششمين جشــنواره بين المللي موسيقي فجر با حضور 
وزير فرهنگ و ارشاد اســالمي رونمايي شد.  پوستر سي وششمين 
جشنواره بين المللي موسيقي فجر را اميد عسكري طراحي كرده كه 
بيانگر شرايط امروز و تماشاي اجراهاي موسيقي از خانه ها ست. اين 
دوره از جشــنواره در بخش هاي رقابتي و غيررقابتي از 28بهمن تا 
سوم اسفندماه برگزار مي شود و جايزه ترانه، جايزه موسيقي و رسانه 
و نشست هاي پژوهشي برنامه هاي ديگر اين دوره از جشنواره است.

وقتي در نخستين نشســت جشنواره فيلم 
فجر الناز حبيبي براي عكاسان ماسكش را 
كنار زد و البتــه تهيه كننده فيلم هم ضمن 
آرزوي بهبودي براي علي انصاريان از همه 
خبرنگاران خواست تا مراقب سالمتي شان 
باشند كمتر كسي فكر مي كرد نشست هاي 
جشــنواره فيلم فجر و آيند و روند مهمانان 
فيلم ها به دردســر بزرگي براي جشــنواره 
ســي ونهم بدل شــود. همان ويدئويي كه 
منتشر شــد و بهترين بازيگر مرد جشنواره 
تا االن را در حال به آغوش كشيدن مجري 
محبوب تلويزيون نشــان داد گزند خوبي 
به دست مخالفان جشنواره داد. پرويزخان 
پرستويي عادل را براي چند ثانيه در آغوش 
گرفت تــا فتيله انتقادها از رعايت نشــدن 
پروتكل ها روشــن شــود و البته جشنواره 
و فوتوكال و نشســت هايش تحت الشــعاع 
قرار گيرند.  در روز دوم اهالي فيلم ســتاره 
بازي با حداقل جمعيت به نشســت آمدند 
و به عكاس ها هم تذكرات جدي براي ايجاد 

نكردن كلوني داده شد. شايد به همين دليل 
بود كه براي نشســت خوشمزه شيشليك، 
محمدحسين مهدويان به صورت ويدئويي 
مهمان نشست شــد و رضا عطاران و پژمان 
جمشــيدي و اميرمهدي ژولــه بارها براي 
حضار توصيه هاي ايمنــي را تكرار كردند. 
هراس از سايه ســنگين كرونا بر سر شهر را 
مي شد از ماسك هاي روي همي كه عطاران 
زده بود دريافت و بعد بــه اين فكر افتاد كه 
فاصله بسيار زياد صندلي مهمانان نشست با 
اهالي رسانه ايده بدي نبوده و اگر با رعايت 
فاصله بيشــتر در صندلي هاي ســالن هم 
تركيب مي شد اوضاع بهتري متجلي مي شد. 
هنوز در برج ميالد مي توان افرادي را يافت 
كه ناگهان با تذكر عوامل ستاد اجرايي براي 
برداشتن ماسك شان همه نگاه ها را به خود 
جلب مي كنند و هنوز هم مي شود دلخوش 
بود به اينكه نشســت هاي جشــنواره فجر 
دوباره به محفلي براي كشف تار و پودهاي 

ذهني فيلمساز و فيلمش بدل شود.
فعال اما همه  چيز با كرونا عجين شده است، 
حتي سؤال هاي اهالي رسانه درباره يك اثر 

تازه از تنور درآمده... 

هاله الجوردي، نويسنده كتاب »زندگي روزمره در ايران مدرن؛ با 
تامل بر سينماي ايران« درگذشت

جشنواره تجسمي فجر با حضور پررنگ زنان هنرمند آغاز مي شود

درگذشتنابهنگاماستادجامعهشناس

طوبايزرينافتتاحيه
سيزدهمينجشنوارهتجسميفجر

به بهانه كم فروغ شدن نشست هاي جشنواره فيلم فجر

مبارزه مرگبار و آنالين 

مبارزهمرگباربهكارگردانيسيمونمككوئيدهمزماندر
سينماهاازطريقشبكهاچبياومكسپخشخواهدشد.

درحاليكهمبارزهمرگبارقراربود15ژانويه2021)26دي
1399(اكرانشود،بهدليلشيوعكروناتاريخاكراناين
فيلمبهتعويقافتادودرنهايتقرارشددر16آوريل2021
)27فروردين1400(بهطورآناليندرســالنهايسينما
اكرانشــود.نســخهاوليهاينفيلمدرســال1995به
كارگردانيپلدبليواساندرســونوبافيلمنامهكوين
درونيبابازيرابينشو،ليندناشبي،كريستوفرلمبرت،
تاليساسوتووكريهيرويوكيتاگاواساختهشدهاستكه
ازنخستينسريبازيهايويدئوييمبارزهمرگباراقتباس

شدهبود.
فيلمنامهمبارزهمرگبارنسخهجديدبااقتباسازمجموعه
بازيهايويدئويــيبههميننامســاختهادبونوجان

توبياسنوشتهشدهاست.لوئيستان،جسيكامكنامي،
مكادبروكسولوديليندراينفيلمنقشآفرينيكردهاند.
درنســخهجديدفيلممبارزهمرگبار،شخصيتجديدي
بهعنوانقهرمانفيلمظاهرميشودكهپيشتردرهيچيك
ازنسخههايبازيهايويدئوييمبارزهمرگباربهتصوير
كشيدهنشدهبود.درحاليكهليوكانگبابازيرابينشو،
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منتقدانوعالقهمندانبــهفيلمهايرزميمهيجفانتزي
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است؟
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ساختنسخهبازسازيشــدهفيلممبارزهمرگبارشكل
گرفت.جيمزوانبهعنــوانتهيهكنندهاينفيلمانتخاب
شدووارنزبروز،سيمونمككوئيدرابرايساختنسخه
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گرفت.

جشنواره موسيقي فجر از 28بهمن تا سوم اسفند برگزار مي شود

حضوربخشبينالمللدرموسيقيفجر
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روزنامه نگار

سينماهاي مردمي نيازمند  هواي تازه هستند
گفتوگوبايكيازپزشكانيكهدرچندروزاخيربهسالنهايسينمارفتهاست

بهبودامينييكازپزشكان،دربارهتجربهتماشايفيلمهايجشنوارهدرسينماهايمختلفپايتختبه
همشهريميگويد:»فيلم»ابلق«نرگسآبياررادرسينماكوروشو»شيشليك«محمدحسينمهدويان
رادرســينماجوانديدم.2فيلميكهاينروزهاجزوفيلمهايپرتماشــاگربودهوشلوغيسالنهاي
نمايشدهندهگواهياينموضوعاست.«ويادامهميدهد:»باتوجهبهفاصلهگذاريوفروشپايينبليتها
درسالنهايسينمااماهمچنانحسشلوغيوناامنيدرمحيطبهتماشاگردستميدهد.فاصلهگذاريها
برايافرادبيشتراز2نفربود؛يعنيزنوشــوهردركنارهمنشستهبودندوخانوادهاگرجمعيتيبيشتر
از2نفرداشتبا2صندليفاصلهمينشست.البتههمهماسكزدهبودندامانكتهقابلتامل،نبودتهويه
مناسبدرسالنهابود.«ويبااشــارهبهرعايتپروتكلهاتوضيحميدهدكهباوجودجمعيتدرسالن
سينمابازهمامكانابتالوجودداردچراكهشكلجهشيافتهاينويروسازنظرانتشارخطرناكترورفتار

آننيزغيرقابلپيشبينيتراست.«
ويهمچنينتوضيحميدهدكهقبلازورودتماشاگرانبهسالناعالمميشودكهصندليهاضدعفوني
شدهاستاماهمچنانمعتقدمكهبهنظرميرسدسيستمتهويههوانسبتبهروزگارپيشازكروناتقويت
نشدهاست.وياضافهميكندكهايكاشدرموردفيلمهاييكهپيشبينياستقبالازآنهاوجودداشت،
ازمدلسينماماشيناستفادهميشدوياحداقلدرروزهايآيندهسانسهايبيشتريبهاينچندفيلم
اختصاصيابد.ويبهفيلمهايپرفروشاشارهكردهومعتقداستبرخيازسالنهابيشترازحدمجازبليت
ميفروشندواينكارنتيجهخوبيبهدنبالنخواهدداشت.ويدرپاسخبهاينسؤالكهبهنظرتانبااين
روندممكناستجشنواره،اپيدميراافزايشدهد؟ميگويد:»بااينشرايطكهديدهاماحتمالباالست.
حاالكهموضوعكرونايانگليسيهمدرايرانديدهشدهايكاشستادكروناسختگيرانهتردربارهنمايش
مردميفيلمهاتصميمميگرفتواميدوارمپيكچهارميوجودنداشتهباشد؛چراكهدرصورتشيوع

خبرهايخوبينخواهيمشنيد.«
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كيوسك

 آســيا و آفريقا 2قاره اي به حساب 
مي آيند كه هنوز در جريان فرايند گزارش

انتقال قدرت شاهد پديده »كودتا« 
هستند؛ پديده اي كه عبارت اســت از مداخله 
مستقيم نظاميان براي تغيير حاكمان يك كشور. 
كودتاي روز دوشــنبه ارتش ميانمار عليه حزب 
حاكم، بار ديگر توجه رسانه ها و افكار عمومي را 
به وقوع اين پديده در كشــورهاي آســيايي و 
آفريقايي جلب كرده اســت. تنها ظرف يك دهه 

گذشته، 10كودتا در اين دو قاره رخ داده است.

ميانمار؛ بازگشت ارتش به قصر
در ســاعات پاياني روز يكشنبه 
به تدريــج اخبــاري از كودتاي 
ارتش عليــه دولــت ميانمار و 
بازداشت آنگ سان سوچي، رهبر مورد حمايت 
مردم در اين كشــور منتشــر شــد. اين اخبار 
غيررسمي سرانجام با پيام ستاد فرماندهي ارتش 
در صبح روز بعد رسميت يافته و شرايط اضطراري 
براي مدت يك سال در اين كشور برقرار شد. بهانه 
ارتش براي انجام كودتا، وقوع تقلب گسترده در 
انتخابات پارلماني اخير به نفع حزب حاكم بوده 
است. اگرچه اتحاديه ملي براي دمكراسي )حزب 
حاكم( اين ادعا را بي اســاس خوانده و خواستار 
آزادي فوري آنگ سان ســوچي شده است، اما 
به نظر مي رســد ارتش دســت كم در آينده اي 
نزديــك، برنامه اي براي عقب نشــيني از كودتا 
ندارد. البته بازداشــت هاي كودتايي محدود به 
ســوچي نبوده و بيش از 400تن از نمايندگان 
پارلمــان، اعضاي ارشــد اتحاديه ملــي براي 
دمكراســي و حتي وزراي دولت را هم شــامل 

مي شود.
كودتاي اخير ارتش ميانمار، »كودتاي سفيد« 
ناميده مي شــود؛ چراكه بدون درگيري نظامي 
و كشتار شهروندان به وقوع پيوسته است. ژنرال 
مين آنگ هلينگ، فرمانده ســتاد كل نيروهاي 
مســلح كه اكنون عمال قدرت را در اختيار دارد 
در نخستين اقدام، شــخصيت هاي جديدي را 
به عنوان وزراي امور مالي، بهداشــت، رســانه، 
امور خارجه، دفاع و كشور منصوب كرده است؛ 
شــخصيت هايي كه همگي يــا نظامي اند يا از 
نيروهاي نزديك به ارتش شــناخته مي شوند. 
به نظر مي رسد شــرايط كرونايي و محدوديت 
رفت وآمد در شهرهاي بزرگ، به برگزاري آرام و 
بدون دردسر كودتا توسط ارتش ميانمار كمك 
كرده است. از صبح روز گذشته، شبكه مخابرات 
و خدمات عمومي پس از قطع يك روزه مجددا 
در سراسر ميانمار فعال شده است، اما همچنان 
شــبكه اينترنت با اخالل مواجه است. كودتاي 
اخير ممكن اســت انزواي حاكم بــر ميانمار و 
تحريم هــاي بين المللي قبل از ســال 2010را 
بار ديگر به اين كشــور بازگرداند. در عين حال، 
ناظران تحوالت ميانمار ايــن كودتا را فرصتي 
براي افزايش نفوذ چين در اين كشور به حساب 

مي آورند.
اولين واكنش بين المللي به اين كودتا از ســوي 
آمريكا بوده است. جن ســاكي، سخنگوي كاخ 
سفيد روز گذشته در نشست خبري گفت: آمريكا 
تحريم هاي اقتصادي خود عليه ميانمار را به دليل 
پيشرفت اين كشور به سوي دمكراسي لغو كرده 
است، اما بازگشــت نظاميان به قدرت، مي تواند 
سياســت آمريكا را تغيير داده و زمينه را براي 
اعمال مجدد تحريم ها مهيا كند. ارتش ميانمار 

از سال 1948تا 2011قدرت را به طور مطلق در 
اختيار داشت؛ طي اين سال ها ميانمار در سطح 
جهاني به طور كامل منزوي و دچار عقب ماندگي 

اقتصادي شده بود.

مالي؛ كودتا، انتخابات و باز هم كودتا
ارتش مالي در ســال گذشته با 
انجام كودتا، ابراهيم اوبكر كيتا، 
رئيس جمهور اين كشــور را از 
قدرت بركنار كرد. اين كودتا پس از چندين ماه 
اعتراضات مردمي و بحران سياسي در مالي رخ 
داد. البته اين تنها كودتاي مالي ظرف يك دهه 
گذشته نيست. در سال 2012نيز ارتش مالي، 
آمادو توماني، رئيس جمهور وقت اين كشور را به 
اتهام فساد اقتصادي بازداشت و دولت را منحل 
كرد. اين حادثه منجر به سقوط شمال مالي در 
مقابل شــبه نظاميان وابســته به القاعده شد. 
سرانجام در سال 2018و با توافقي ملي، ارتش 
حاضر شد با برگزاري انتخابات و روي كار آمدن 
دولتي قانوني موافقت كنــد؛ اگرچه عمر اين 

دولت منتخب هم چندان طوالني نبود.

سودان: كودتاي دوستان عليه عمرالبشير
اعتراضات مردمي سودان كه در 
سال 2019با گران شدن قيمت 
نان آغاز شــده بود، ســرانجام 
كودتاي ارتش و بركناري عمر البشير از 30سال 
رياست جمهوري ســودان را به دنبال داشت. در 
جريان اعتراضات مردمي، بيش از 250نفر كشته 
شدند. اگرچه در ابتدا تصور مي شد شوراي انقالب 
)متشكل از نمايندگان ســنديكاها و انقالبيون( 
اداره دولت موقت را در دســت مي گيرند، اما با 
گذشت زمان روشن شــد صحنه گردان اصلي، 
دوستان سابق عمر البشــير در ارتش هستند. 
البشير هم اكنون در زندان است و هرازگاهي براي 
شركت در جلســات فرمايشــي دادگاه حاضر 

مي شود.

زيمبابوه: وداع ابدي با موگابه
حكومــت آهنيــن موگابــه بر 
زيمبابوه، سرانجام پس از 37سال 
توسط نظاميان به پايان رسيد. او 
از زمان استقالل زيمبابوه به طور بي وقفه بر اين 
كشور حكومت و ديكتاتوري خوفناكي را بر قرار 
كرده بود. جالب آنكه كودتا، توسط نزديك ترين 
شخصيت ها به موگابه، يعني هسته مركزي حزب 
اتحاديه ملــي آفريقا-زيمبابــوه و جبهه ملي 
مديريت شد و در نهايت، امرســون منانگاگوا، 
معــاون اول رئيس جمهور بر جاي او نشســت. 
موگابه پس از وقوع اين كودتا به سنگاپور رفت و 

تنها 2سال بعد، به دور از وطن جان باخت.

تركيه: كودتاي ناكام
در ميــان كودتاهاي رخ داده در 
جهان ظرف يك دهه گذشــته، 
تنها مورد كودتاي ناموفق مربوط 
به تركيه بوده است. تعدادي از فرماندهان ارتش 
اين كشور در سال 2016تصميم گرفتند براي 
بركناري رجب طيب اردوغــان و به طور كلي، 
اسالمگرايان از قدرت دست به كودتا بزنند. اين 
فرماندهان، ازجمله نيروهاي نظامي نزديك به 
جريان فتح اهلل گولن، رقيب سياســي اردوغان 
بوده اند. اگرچه در تاريخ معاصر تركيه، كودتاهاي 
متعددي عليه دولت هاي اسالمگرا رخ داده، اما 
اين كودتا شكست خورد. دولت تركيه پس از اين 
واقعــه، مــوج گســترده اي از بازداشــت ها و 

بركناري ها در مراكز دولتي و امنيتي را آغاز كرد.

بوركينافاسو: از انقالب تا كودتا
پليز كومپــاوي، رئيس جمهور 
بوركينافاسو در ســال 2014با 
عقب نشيني مقابل انقالب مردم 
اين كشــور از قدرت كناره گيري كــرده و اداره 
دولت را در اختيار ميشال كاواندو، سياستمدار 
مورد حمايت احزاب ملي قرار داد، اما از آنجا كه 
بدنه نيروهاي امنيتي و نظامي از اين تغيير راضي 
نبودند، نيروهاي گارد ملي بوركينافاسو تنها يك 
سال بعد دست به كودتا زده و كاواندو را بازداشت 
كردند. البته اين كودتا به دليل ناتواني نيروهاي 
نظامــي از جلب حمايت مردمــي ناتمام ماند و 
كاواندو كمي بعد با مذاكرات سياسي موفق شد 

به قدرت بازگردد.

تايلند: سريال ادامه دار كودتا
آخرين كودتاي رخ داده در تايلند 
به سال 2014برمي گردد؛ وقتي 
اعتراضات خيابانــي عليه دولت 
منتخب مردم به رياست ينگلوك شيناوات، بيش 
از يك هفته ادامه يافت و ارتش بهانه الزم براي 
مداخله مســتقيم در صحنه را پيدا كرد. اين در 
حالي است كه معترضان خياباني به هيچ عنوان 
اكثريت مردم تايلنــد را نمايندگي نمي كردند. 
پيش از اين، برادر شــيناوات نيز سال 2006با 

كودتاي ارتش از قدرت بركنار شد.

مصر: كودتاي خونين
در ســال 2013، ارتش مصر به 
فرماندهي عبدالفتاح سيســي 
)وزيــر دفاع وقــت( عليه دولت 
منتخب محمد مرســي كودتا كــرده و به اين 
ترتيب، نخستين دولت مردمي در اين كشور پس 
از انقالب سال 2011را ساقط كرد. حاميان دولت 
اسالمگراي مرســي در واكنش به اين حادثه به 
خيابان ها آمده و بر حمايت خود از رئيس جمهور 
قانوني تأكيد كردنــد، اما ايــن تصميم مردم، 
واكنش تند ارتش را به دنبال داشت؛ به گونه اي 
كه ظرف 2روز، بيش از 800تن از شــهروندان 

مصري به قتل رسيدند.

گينه بيسائو: ترور و كودتا
ارتش گينه در سال 2012و پيش 
از برگزاري دور جديد انتخابات 
رياست جمهوري با انجام كودتا، 
رئيس جمهور و نخست وزير اين كشور را بركنار 
كرد. اين مســتعمره پيشــين پرتغال در سال 
2008نيز شاهد كودتا براي انتقال قدرت توسط 
ارتش بود. جالب آنكه ريموند بريرا، رئيس جمهور 
بركنار شده توســط كودتاي سال 2012، خود 
به دليل ترور رئيس جمهور وقت اين كشــور در 

سال 2009به قدرت رسيده بود. 

نيجريه: كودتا و انتظار براي انتخابات
مامــادو تانجــا، رئيس جمهور 
پيشين نيجريه در سال 2009و 
با هدف در اختيار گرفتن قدرت 
مطلقه، پارلمان اين كشور را منحل كرد، اما اين 
تصميم به فاصله چند ماه، منجر به وقوع كودتاي 
ارتش عليه او شد. اگرچه شوراي نظاميان از آن 
زمان وعده برگــزاري انتخابات بــراي انتقال 
مسالمت آميز قدرت را داده، اما تا به امروز اقدام 
مؤثري براي تحقق اين وعــده صورت نگرفته 

است.

بازخواني 10كودتايي كه ظرف يك دهه اخير سرنوشت مردم در 10كشور آسيايي و آفريقايي را تغيير داده اند

وی خط بحران ۱۰كودتا در ۱۰سال؛ جهان ر

تايمز لندن نوشته كه دانشمندان از چند هفته 
قبل به دولت انگليس هشــدار داده بودند كه 
نوع جديدي از ويروس كرونا در راه است و تنها 
با قرنطينه مسافراني كه از خارج برگشته اند 
مي توان جلوي شيوع آن را گرفت. به نوشته 
اين روزنامه، تاكنون 80هزار نفر در انگليس به 
كروناي جهش يافته در آفريقاي جنوبي مبتال 

شده اند.

روزنامه اينديپندنت ]انگليس[

روزنامه العربی الجديد ]قطر[

روزنامه تايمز ]انگليس[

محكوميت جهاني كودتاي ميانمار

ميانمار: الف باي كودتا

هشدار  عليه ويروس جهش يافته

پس از بازداشت سوچي و اعالم حكومت نظامي 
در اين كشــور، واكنش ها به اين اقدام در حال 
افزايش است و نظاميان در ميانمار تحت فشار 
بين المللي قرار گرفته اند. رئيس جمهور آمريكا با 
انتشار بيانيه اي كودتا در ميانمار را حمله مستقيم 
به دمكراسي در حال شكل گيري در اين كشور 
خوانده و تهديد كرده كه كودتاچيان را تحريم 
خواهد كرد. سازمان ملل متحد، اتحاديه اروپا و 

انگليس هم كودتا را محكوم كرده اند.

با كودتای روز دوشنبه ميانمار، تجربه تالش های 
10 ساله برای همزيستی نظاميان و شهروندان در 
چارچوب قانون شكست خورد. به روايت روزنامه 
العربی الجديد، اين كودتا بار ديگر ميانمار را به 

عصر انزوا و تحريم باز می گرداند.

كارتون

 رشد اقتصادی و اجتماعی
در گرو توسعه پهن باند

 ،)ITU( بنا بر اعالم ســازمان جهانی مخابــرات
در سال های اخير نرخ نفوذ مشتركين پهن باند 
كشــور ايران باالتر از متوسط جهانی و كشــورهای هم سطح شده و 
تعداد مشــتركين پهن باند در ايران از مرز 80 ميليون مشترك گذر 
كرده است. به عبارتی، به رغم وجود تحريم های ظالمانه، ايران نه  تنها 
توسعه متناسب با  ساير كشورهای جهان را در عرصه فناوري اطالعات و 
ارتباطات تجربه كرده، بلكه با كم كردن شكاف ديجيتالي و جبران قابل 
توجه عقب ماندگي هاي ناشي از  تحليل های نادرست گذشته، رشد 
سهم اقتصاد ديجيتال كشور به 6.4 درصد از توليد ناخالص داخلی را نيز 
مشاهده كرده است. بنا بر گزارش هاي نهاد مذكور، جمهوری اسالمی 
ايران در سه دوره ارزيابی متوالی اخير، در ميان دو يا سه كشور دارای 
باالترين نرخ رشد توسعه فناوری اطالعات در دنيا قرار دارد. علوم مرتبط 
با فناوري هاي نوين بسيار متنوع، پيچيده و دشوار است، اظهار نظرهاي 
نا آگاهانه و اقدامات غير مسئوالنه برخي از اقشار جامعه، پيمودن اين راه 
سخت را دشوارتر مي كند و اين امر زندگي همه ما را از گوينده تا شنونده 
ممكن است تحت تاثير قرار دهد. هيچ كدام ما وقتي يك جراح متخصص 
در خصوص ضرورت هاي يك اقدام پزشكي نظري مي دهد حتي اگر 
پزشك باشيم اظهار نظري نمي كنيم ولي در عرصه ارتباطات و فناوري 
اطالعات عموماً صاحب نظر هستيم و البته اين امر خود نشان دهنده 

عمق نفوذ اين فناوري ها در بطن جامعه است. 
با توجه به اهميت ويژه تامين عدالت اجتماعی در حوزه های مختلف 
و جايگاه ويژه اين مهم در نظام اسالمی، رفع نابرابری های اجتماعی و 
اقتصادی در جامعه معاصر پيوندی راسخ با اين موضوع دارد. براساس 
مستندات معتبر جهانی، شــــاخص های »شــفافيت، قانونگرايی، 
مهارفساد، عدالت، تنظيم گری مناســب ميــان فعاالن بــازار و...«، 
به عنوان معيارهای اصلی حكمرانــی خــــوب، شناخته می شوند 
و توســعه و گســترش بســتر ارتباطی »مطمئن، پايدار و سريع«، 
اثر گذارتريــن عنصر جهت تحقق آن ها اســت. »افزايش بهره وری ؛ 
به منزله كاهش هزينه اشــتغال و توليد«، »كاهش فساد و افزايش 
شفافيت؛ به منزله افزايش نظارت مردم بر عملكرد دولت و همچنين 
كاهش رانت و فساد در اثر دسترسی عموم به نظام های اطالعاتی و 
ارتباطی«، »كاهش نابرابری؛ به منزله توسعه خدمات عمومی خصوصاً 
برای مناطق كمتر برخوردار، ايجاد بســتر دوركاری اقشار مختلف 
جامعه و رشد مشاركت اجتماعی بانوان و ارتقاء آگاهی و برخورداری از 
حمايت اجتماعی«، »كاهش هزينه خدمات دولتی و ارتقاء مطلوبيت 
آن ها«، از جمله دستاوردهای دسترسی عموم به  پهن باند ارتباطی 
می باشد كه  مع االسف برخی افراد در اين روزها با ادبياتی موهن كه 
ناشی از عدم درك صحيح و عميق موضوع است از آن ياد می كنند.  
پيشنهاد ايجاد محدوديت در توســعه پهن باند و اينترنت، می  تواند 
ناشی از موارد مختلفی باشــد كه هركدام از جهاتی قابل تأمل بوده 
و رشد سريع توسعه اقتصادي و اجتماعي ناشی از بلوغ فناوري های 
نوين را متوقف و نهايتاً محروم كردن كشور از توسعه را در پی خواهد 
داشت: 1( به دليل وجود برخي موارد ناپسند در شبكه هاي اجتماعي 
و ترس از تبعات اجتماعی آن؛ يعنی گزينش راهكار  پاك كردن صورت 
مسئله به جای روش عقالنی عارضه يابی. آيا دغدغه های مد نظر اين 
گروه، ناشی از  مشكالت و ضعف های موجود در حوزه های فرهنگی 
نيست . بر اين اساس بهتر نيســت به جای تباه  كردن حق اجتماعی 
هموطنان، اجرای روش های معقول را جايگزين كنيم.؟!  آيا در دنيا 
برای جلوگيری از تصادمات جــاده ای، ممنوعيت تردد در جاده ها را 
پياده می كنند يا ارتقاء فرهنگ استفاده از ابزار را ؟ 2( ترس از ايجاد 
بســتر يكپارچگي نظارتي در داخل كشــور؛  به عنوان موثرترين راه 
مبارزه با فساد و خارج كردن تقلب از روابط اداري و گسترش اتصال 
سامانه هاي اطالعاتي گوناگون به يكديگر و استفاده برخط از آن ها. 
3( مخالفت با ايجاد زيرســاخت های اصلي توسعه اشتغال و كسب 
و كار  و كاهش نابرابري هــاي گوناگون و مخالفت با بالفعل شــدن 

خالقيت هاي عموم جامعه.
اخيراً، دولت محترم و البته وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات به دليل 
دفاع از توسعه پهن باند در كشور، مورد انتقاد واقع شده اند و منتقدين، از 
شبكه هاي اجتماعي نيز عليه اين ضرورت، به نفع خود استفاده كرده اند. 
اين انتقادات يك پاسخ ساده و روشن دارد و آن هم با عملكرد متوليان 
حوزه »توليد محتوا و كارآمد نمودن شــبكه هاي اجتماعي داخلي« 
مرتبط است. دولت در اين زمينه، نيازمندی ها و زيرساخت های توسعه 
شبكه های مذكور نظير »دسترسی به اينترنت پر سرعت و پهناي باند 
الزم و ارزان قيمت«، را فراهم كرده است. البته نقش اصلی دولت در اين 
زمينه، حمايت و تسهيل گری است و تصدی مستقيم امور عمدتاً توسط 

نهادهای مردمی و بخش خصوصی انجام می گيرد. 
نكته قابل توجه اين است كه نبايد تأثير »ارتقاء فرهنگ اجتماعی« و 
نقش نهادهای متولی آن، مغفول بماند. طبيعتاً هر فناوري در دنيا ممكن 
است با داشتن فوايد بسيار، داراي مضراتي هم باشد. هر نهادي در اين 
عرصه مي بايست وظايف تعيين شده خود را انجام دهد و بار گناه كسي 
را نمی توان برگردن ديگري نهاد. همچنين نمي توان به خاطر عملكرد 
قشر بسيار اندكي از افراد، ناعادالنه كل اقشار جامعه را از داشتن حقوق 

اجتماعي محروم ساخت. 

الكساندر دوبرالسكي، يكي از هزاران نفري است كه در 
روزهاي اخير بــه خيابان هاي روســيه ريخته اند تا به اروپا

دستگيري الكسي ناوالني، رهبر سرشناس اوپوزيسيون 
روسيه اعتراض كنند، اما دستگيري ناوالني، تنها يكي از داليلي است 
كه دوبرالسكي را به خيابان كشانده است. دوبرالكسي كه وكيل است 
درباره شرايط بد اقتصادي روسيه به شبكه تلويزيوني الجزيره گفته 
است: »عين اين اســت كه يك نفر روي پنجه پاي شــما ايستاده و 
مي گويد كه فقط كافي است مدت كوتاهي تحمل كنيد. چطور مي شود 
همينطور ماند و هيچ كاري نكرد؟« نظرسنجي هاي عمومي چند سالي 
است كه دوري مردم را از حس وطن پرستي در روسيه ثبت مي كنند؛ 
اين حسن وطن دوســتانه كه بعد از انضمام كريمه به خاك روسيه 
توسط دولت والديمير پوتين ايجاد شد و حامي اين اقدام بود، »وفاق 
كريمه« خوانده مي شــد، اما حاال، مردم به جاي كريمه، بيشــتر به 
دســتمزدهاي نزولي و اجاره هاي صعودي خودشــان توجه نشــان 
مي دهند. در روسيه، رقابت بين حس وطن دوستانه اي كه دولت پوتين 
در سياســت خارجي ايجاد كرده و خشــم از اقتصاد بد اين كشور را 
معموال »مبارزه بين تلويزيون و يخچال« مي خوانند: سؤال اين است 
كه آيا روس ها بيشتر به اخبار وطن دوستانه اي كه از تلويزيون پخش 

مي شود توجه مي كنند يا يخچال خودشان؟
اكاترينا شولمان، محقق روسيه و اوراسيا در مؤسسه تحقيقاتي چتهم 
هاوس در انگليس، درباره اين تقابل گفته اســت: »اجماع دور پرچم 
ديگر پادزهر اعتراض ها نيست.« اشاره شــولمان به تحقيقاتي است 
كه اخيرا انجام شده و نشان مي دهد كه روس ها، وقتي آمار اقتصادي 

نااميدكننده و كاهش ارزش روبل به آنها نشــان داده شود، سياست 
خارجي محتاطانه تري را ترجيح مي دهند. در مقابل،  آنهايي كه از اين 
داده هاي اقتصادي خبر ندارند، رويكرد هجومي تر را مطالبه مي كنند.

عوامل زيادي بوده اند كه وفاق كريمه را كم جان كرده اند. ســالي كه 
پوتين كريمه را منضم كرد، يعني ســال2014، نرخ محبوبيت او در 
روســيه، با وجود تحريم هايي كه اتحاديه اروپا و آمريكا وضع كردند 
و اقتصاد اين كشــور را هدف گرفتند، اوج گرفــت. اما ركود مالي كه 
تحريم ها به همراه داشته اند، كاهش سرمايه گذاري خارجي به خاطر 
تنش روسيه با غرب و همينطور پايين آمدن قيمت نفت، كرملين را 
مجبور كرده تا سياست هاي نه چندان مورد اقبالي را در پيش بگيرد. 
براي نمونه، يكي از اين سياست ها، باال بردن سن بازنشستگي است؛ با 
اين هدف كه دولت فعال از پرداخت حقوق و پاداش بازنشستگي فارغ 
باشــد. از زمان بحران اوكراين، ميانگين دســتمزد در روسيه، كمتر 
شده است و گفته مي شود نسبت به 7 سال پيش، 10درصد آب رفته 

است. پيامد اين بحران اقتصادي، كاهش سطح حمايت از دولت پوتين 
است. طيف گســترده اي از گروه هاي مخالف به خيابان ها ريخته اند؛ 
از كمونيســت ها گرفته تا ملي گراهاي راســت افراطي. دوبرالسكي 
درباره شرايط مردم گفته است: »اگر جايي در سيستم نداشته باشيد 
يعني اينكه اوضاعتان بسيار بد اســت.« كارشناسان و تحليل گران 
سياسي گفته اند به همين خاطر است كه اعتراض ها به معناي واقعي 
كلمه، سراسر روســيه را در بر گرفته است؛ از شــهرهاي ثروتمندي 
مانند مسكو و ســن پترزبورگ گرفته تا استان هاي دور دست روسيه 
در منطقه ســيبري، جايي كه مردم بيش از ديگران معناي فشــار 
اقتصادي را درك مي كنند. در بيشتر از 100شهر بزرگ و كوچك، از 
والديووستوك در كرانه اقيانوس آرام گرفته تا كالينينگراد، غربي ترين 
شهر روســيه اعتراض ها به راه است. چنين شــهرهاي دورافتاده اي 
روزگاري پايگاه حمايت از پوتين بوده اند، اما بعد از اعتراض هايي كه در 
سال هاي2011و 2012 در مسكو به رهبري ناوالني روي داد، دولت 

پول هاي هنگفتي را در پروژه هاي نوسازي شهري وارد كرد تا صداي 
مخالفان را خاموش كند؛ طرح هايي مانند بهسازي معابر و رسيدگي به 
پارك ها. در همين حال، كرملين، ناخواسته، تصويري را كه از روسيه 
به عنوان قلعه اي در محاصره غرب متخاصم ساخته بود، با ميزباني جام 
جهاني2018 به هم زد. روســيه ميزبان هزاران هوادار فوتبال شــد؛ 
درحالي كه پيش تر دستگاه پروپاگانداي دولتي، تصويري ترسناك از 
خارجي ها ارائه كرده بود. در كالينينگراد، شهري كه دوبرالسكي در 
آن متولد و بزرگ شده و بين لهستان و ليتواني قرار دارد، پروپاگانداي 

دولتي درباره خطر خارجي به سختي مورد قبول مردم واقع مي شد.
البته جرقه اعتراض هاي اخير را دستگيري الكسي ناوالني زد. معترضان 
از اينكه ناوالني بالفاصله بعد از بازگشت از آلمان دستگير شد، به شدت 
خشمگين هستند. او چند ماه پيش وقتي كه به سيبري سفر مي كرد، 
با گاز اعصاب مسموم شد و تا آســتانه مرگ پيش رفت. ناوالني براي 
مداوا به آلمان رفت، اما به محض اينكه سرپا شد، به وعده اش عمل كرد 
و به روسيه برگشت. ناوالني ويدئويی منتشر كرده كه در آن پوتين را 
به فساد مالي و همينطور ساختن يك قصر مجلل براي خودش متهم 

كرده است. او همچنين كرملين را مسئول ترور خود خوانده است.

سركوب شديد معترضان
برخورد نيروهاي امنيتي با معترضان در روزهاي گذشته، در سال هاي 
اخير بي سابقه بوده است. هزاران نفر از مردم در روزهاي اخير دستگير 
شــده اند. در 2 هفته اعتراض، بيش از 7هزار نفر در 85شهر دستگير 
شــده اند كه از ســال2011 به بعد، يك ركورد در ميزان دستگيري 
معترضان در روسيه به شمار مي رود. مقامات در مسكو، براي مقابله با 
معترضان،  دست به اقدامات بي سابقه اي زده اند و يكشنبه، 7 ايستگاه 
مترو در اطراف مقر سازمان امنيت ملي روسيه را تعطيل كرده اند. اين 
سازمان، يكي از اهداف معترضان در اعتراض هاي اخير بوده است چون 
آنها معتقدند اين سازمان كه با نام اف اس بي شناخته مي شود پشت 
ماجراي مسموم كردن ناوالني است. يكي از شعارهاي معترضان در 

يكشنه، »روسيه بدون پوتين« بوده است.

مين آنگ هلينگ؛ حكمراني 
با مشت آهنين

كودتا در ميانمار يك چهره محوري دارد و آن »مين 
آنگ هلينگ« 64ساله است؛ ژنرالي كه سال ها در 
آرزوي رسيدن به حكومت بود و دست آخر با مشت 
آهنين به آن رســيد. طبق اعالم شوراي كودتا، او 
قرار است طي يك ســال آينده و تا زمان برگزاري 
دوباره انتخابات، رهبر موقت ميانمار باشــد. مين 
آنگ هلينگ تحصيل كرده رشــته حقوق است، اما 
عالقه اش به نظامي گري باعث شــد تا پس از 2سال 
تحصيل در اين رشته، در ســال 1974به دانشكده 
افسري برود. پدرش كارمند ســاده وزارت راه بود. 
دانشجوي گوشه گير آن  ســال ها، پس از ورود به 
ارتش، مدارج نظامي را يكي پس از ديگري طي كرد. 
در ســال 2011يعني زماني كه حكومت نظاميان بر 
ميانمار برچيده شده بود، مين آنگ هلينگ تازه به 
فرماندهي كل ارتش رسيده بود و تصورش آن بود كه 

اكنون ديگر نوبت اوست كه بر كشور حكمراني كند.
موج دمكراســي خواهي اما پس از سال ها مبارزه از 
راه رســيده بود و جايگاه او و ديگر هم قطارانش را 
دســت كم به لرزه در آورد. ژنرال مين آنگ هلينگ 
به تصور اينكه روزي به رياســت جمهوري خواهد 
رســيد وارد دولت نيمه نظامي-نيمــه غيرنظامي 
ميانمار شد، اما 4ســال بعد، رأي مردم در انتخابات 
سراسري، بار ديگر او را از مسند رياست جمهوري 
دور كرد. سرنوشت و خواســت مردم، »آنگ سان 
سوچي« رهبر حزب »اتحاديه ملي براي دمكراسي« 
را كه بيش از 2دهه در بازداشت و حصر خانگي بود، 
به رأس هرم قدرت رساند. مين آنگ هلينگ دريافت 
كه براي رسيدن به آرزو هايش بايد در دل مردم نفوذ 
كند. بنابراين از همان سال 2015در كنار نظامي گري، 
فعاليت سياسي اش را هم آغاز كرد. او در شبكه هاي 
اجتماعي حضــوري فعال پيدا كــرد و در توييتر و 
فيسبوك صدهاهزار دنبال كننده براي خودش دست 
و پا كرد. اندكي بعد اما قتل عام مسلمانان روهينگيا 
به دستور ارتش و با اجراي ســربازان و گروه هاي 
افراطي بودايي ميانمار، باعث شــد تا او هر آنچه كه 
در شبكه هاي اجتماعي كاشــته بود نابود شود. در 
پي عدم توقف كشتار روهينگيايي ها، حساب هاي 
كاربري مين آنگ هلينگ در شبكه هاي اجتماعي 
يكي پس از ديگري مســدود شــد اما او همچنان 
محبوب بودايي هاي افراطي كه خواستار اخراج اقليت 
مسلمان روهينگيا بودند باقي ماند. همزمان، آنگ 
سان ســوچي هم برخالف رويه گذشته اش تصميم 
گرفت بر موج ناسيوناليستي به راه افتاده سوار شود 
و در كنار ارتش بايستد. اين تصميم براي او هم جز 
بي آبرويي چيزي نداشت و فعاالن حقوق بشر كه در 
سال 2010جايزه صلح نوبل را به او داده بودند، اكنون 
خواستار بازپس گيري اين جايزه بودند. محبوبيت 
آنگ سان ســوچي اما بيش از مقبوليت مين آنگ 
هلينگ بود و همين باعث تشديد دشمني ميان اين 
دو شــد. برخي خبرنگاران در ميانمار نوشته اند كه 
آنها طي يك سال گذشته حتي يك بار هم باهم حرف 
نزده اند. تنش ميان آنها در پــي برگزاري انتخابات 
سراسري سال 2020كه با پيروزي قاطع حزب خانم 
سراسري شوچي همراه بود تشديد هم شد. تصور 
او اين بود كه با پيروزي حزب مــورد حمايتش در 
انتخابات، راه براي رســيدن او به رياست جمهوري 
هموار خواهد شد. به خصوص آنكه طبق قانون بايد 
در سال 2021از ارتش هم بازنشسته مي شد. نتيجه 
انتخابات اما به مين آنگ هلينگ انگيزه الزم را  داد تا 

براي رسيدن به قدرت به زور متوسل شود.

ادامه از 
صفحه اول

 محمدامين خرمي 
روزنامه نگار

خانم  آنگ ســان ســوچی، رهبر ميانمار، كه در جريان كشتار 
مسلمانان روهينگيا توســط نيروهاي ارتش اين كشور در كنار 

نظاميان قرار گرفته بود، خود قرباني قدرت طلبي آن  ها شد.

كودتا عليه آنگ سان سوچی

سياوش فالح پور
روزنامه نگار

تحليلگران شرايط بدمعيشتي را چاشني اصلي 
اعتراضات روسيه مي دانند

حضور اقتصاد زيرصداي 
معترضان روسيه
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  در يك گروه دوستانه، رفيقي خبري را 
به اشتراك مي گذارد كه مضمون ناراحت 
كننده اي دارد. حوصله ندارم راست آزمايي 

كنم كه خبر درست است يا نه. اين روزها 
هر خبر عجيب و غريبي را، هم مي شود 
باور كــرد و هم نه. مي شــود، چون به 

نقطه اي رســيده ايم كه هر خبري هر چقدر عجيب و تلخ و 
اغراق آميز مي تواند راست باشد )فهرست خبرهاي عجيب و 
غريب اما راست، بسيار است(. از آن طرف نمي شود هر خبري 
را باور كرد، چــون در محاصره فيك نيوزها قــرار گرفته ايم 
)فهرســت خبرهاي جعلي هــم پرتعداد اســت(. اين يكي 
كه منبع خبري هــم دارد، حكايت از تغييــر منوي برخي 
رستوران ها دارد. اينكه مثال شيشليك حذف شده و جايش 
را زرشك پلو با گردن و بال مرغ گرفته است. خبري كه حتي 
اگر راست نباشد، محتمل است و رسيدن به چنين نقطه اي 

دور از دسترس نيست.
  صاحبخانه براي چندين بار زنگ مي زند و لحنش برخالف 
تماس قبلي دوستانه و مشفقانه نيست. ماه به نيمه رسيده و 
هنوز اجاره خانه به حسابش واريز نشده. ماه پيش هم خرابي 
اتومبيلي كه عمر مفيدش مدت هاســت به سرآمده، باعث 
تأخير در پرداخت اجاره شده بود. وقتي پول اجاره به جيب 
حسن مكانيك رفت و آه در بســاط نماند، تنها دارايي باقي 
مانده و قابل نقد شدن، يعني ربع سكه اي كه براي روز مبادا 
كنار گذاشته شده بود، در كسادي بازار سكه، به تومان تبديل 
شــد و جلوي بحران را گرفت. حاال ديگر همان ربع سكه هم 
نيست. حقوقي هم فعال در كار نيست. البته كارفرماي محترم 
به رسم ادب، پيشاپيش از صبر و شــكيبايي كاركنان تشكر 
كرده، ولي چه كنيم كه صاحبخانه ديگر صبر و شــكيبايي 

سرش نمي شود؟ 
  نه نخوردن شيشــليك مصيبت اســت و نــه نديدنش 
كه فيلمش به همين جشــنواره كرونــا زده آمده و عده اي 
هــم آن را ديده اند. شيشــليك نخوريم هــم نمي ميريم و 
فيلمش را هم در اين جشــنواره اي كه ستاد مبارزه با كرونا 
 مي گويد پروتكل هــا در آن رعايت نمي شــود، اگر نبينيم 
آسوده خيال تريم. مي شود كمتر خورد. مي شود از هر سبد 
خريد خانــوار چيزهايي را حذف كرد، اما نمي شــود اجاره 
خانه را نداد. شيشــليك را همان طبقــه برخوردار بخورند. 
نوش جانشان. فيلمش را هم همان جماعت عاشق جشنواره 
ببينند. خوش باشــند و انشــااهلل كرونا نگيرند. يكي جواب 
صاحبخانه ما را بدهد. متقاعدش كند و صبوري و شكيبايي 
يادش دهد. براي ســقفي كه امروز باالي ســر است و فردا 

مي تواند نباشد، چه گلي بايد بر سر گرفت؟

سعيدمروتينقد و نظر
منتقد فيلم و روزنامه نگار

جرمزداييحملهروئيندرآمريكا
اورگن: ايالت اورگن آمريكا نخســتين ايالتي اســت كه 
قانون آزادي حمل مواد مخدر جزئي در آن اجرا مي شود. 
به گزارش وال استريت ژورنال، اين قانون شامل مواد مخدر 
موســوم به hard drugs همچون هروئين، ال  اس دي 
و چند مخدر خطرناكي اســت كه مصــرف آنها برخالف 
ماريجوانا و مخدر هاي ســبك تر مي تواند منجر به مرگ 
مصرف كننده شــود. اين قانون درحالي اجرا مي شود كه 

حمل ماريجوانا در 11 ايالت آمريكا قانوني است.

فروشنخستينخانهپرينتشده
نيويورك: خانــه اي در آمريكا كه با تكنيــك چاپگر هاي 
سه بعدي ساخته شــده بود در فروش آنالين 299هزار دالر 
قيمت گذاري شد. به گزارش يو پي آي، اين خانه توسط شركت 
اس كيو فور دي ساخته شــده و چند بازوي بزرگ مكانيكي 
ابزار هاي چاپگر هاي سه بعدي مصالح را براي ساخت آن حمل 
مي كردند. اين خانه 130متري داراي 3اتاق خواب است. خانه 
ياد شده به عنوان نخستين خانه چاپگر هاي سه بعدي بعد ها 

ارزش بيشتري خواهد داشت.

10هزاردالردرجيبلباسهاياهدايي
تايپه: يكــي از اعضــاي خيريه اي در تايــوان كه داخل 
يكي از لباس هــاي اهدايي مــردم، پول نقــدي معادل 
10هزارو140دالر پيــدا كرده بود به دنبــال صاحب آن 
گشت و پول را به او پس داد. به گزارش يو پي آي، اين پول 
متعلق به زني 72ســاله بود كه در كنار كار هاي خيرش 
براي مردم بي بضاعت به اين پول هم احتياج داشت. جوان 
27ساله اي كه پول را پيدا كرده هانگ چي النگ نام دارد و 

در اين كشور مشهور شده است.

كشفمومياييبازبانطال
قاهره:در يكي از محوطه هاي باستاني مصر يك موميايي 
2000 ســاله  كشــف كرده اند كه زباني از جنس طال در 
دهانش قرار دارد. به گزارش ايسنا، به نقل از اليوساينس، 
براساس بيانيه اي كه توسط وزارت آثار باستاني مصر منتشر 
شده است، احتماال اين زبان طاليي با هدف اينكه موميايي 
در زندگي پس از مرگ هم بتواند با »اوزيريس« ايزد جهان 
پس از مرگ مصريان باستان صحبت كند در دهان او قرار 

گرفته است.

شيشليك

   مثبت انديشــی، به معنای انكارمشــكالت و بدی ها 
نيست؛ بلكه توجه نكردن به آنهاست.

   اگر دوست داريد شاد و سرزنده باشيد انتظار نداشته 
باشيد هميشه حق با شما باشد.

  نگرانی تنها اتالف وقت و انرژی است. هيچ چيز را تغيير 
نمی دهد فقط توانايی تغيير و لذت را از شما می گيرد.

همشهری 15 بهمن 1379
سرمايهگذاريشركتهايكرهايدرايران

 اسحاق جهانگيري، وزير صنايع و معادن و از جمله مسئوالن ارشد اقتصادي 
دولت خاتمي است كه نظرات كارشناسان مبتني بر مزيت هاي سرمايه گذاري 
مستقيم خارجي در ايران را نسبت به ســاير شيوه ها مورد تأكيد قرار داده و از 
طرف هاي خارجي كه با ايران همكاري مي كنند، خواســته  است در ايران به 
صورت مستقيم سرمايه گذاري كنند. وزير صنايع و معادن كشورمان روز گذشته 
در ديدار با »شين كوك هوان« وزير بازرگاني، صنعت و انرژي كره جنوبي بار 
ديگر بر اين مسئله تأكيد كرد. وي گفت: شركت هاي كره اي در ايران مشاركت 
خوبي در اجراي پتروشيمي، ساخت نيروگاه، فوالد، نفت و گاز و خودروسازي 
كه حجم آنها بالغ بر 5 ميليارد دالر است داشــته اند و حجم مبادالت تجاري 
ايران با كره درصد بااليي داشته اســت. وزير صنايع و معادن كشورمان گفت: 
يكي از اولويت هاي مهم ايران در ارتباط با ســرمايه گذاري در برنامه5ســاله، 
سرمايه گذاري مستقيم خارجي به جاي اســتفاده از منابع خارجي است كه 

مي توانيم در اين مورد به توافقات جديدي دست يابيم. 

20 سال پيش 

 حضرتاميرالمؤمنينعليع:مناطاعنفسهقتلها؛
كسي كه پيروي نفس خود كند، آن را كشته است.
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كاروانرفتوتودرخوابوبياباندرپيش
كيروي؟رهزكهپرسي؟چهكني؟چونباشي؟

حافظازفقرمكننالهكهگرشعرايناست
هيچخوشدلنپسنددكهتومحزونباشي

حافظ مي گويد: »كارواني كه بود بدرقه اش حفِظ خدا/ به تجمل بنشــيند، به جاللت 
برود« و شعري مي خوانَد كه با آن، رطِل گران توان زد، چرا كه »گر راهزن تو باشي، صد 
كاروان توان زد«. خواجه ما، »آن چشِم جادوانه عابدفريب« را، كارواِن ِسحر و جادويي 

مي داند كه ز دنباله مي رود.
خاقاني مي گويد: »دل بِماند از كارواِن وصل او/ زآنكه منزل دور و مركب لنگ داشت«، او 
منزلگه كارواِن عشق را جايي مي داند كه ِخَرد در آن فرود نيايد و مي سرايد: »بر شاهراِه 

سينه من، سوِز عشِق تو/ دزِد دآلوري است كه بر كاروان فتاد«
سعدي، زهِر تنهايي چشان، از ساربان مي خواهد كه آهسته رود، كه آراِم جانش مي رود 
و مي گويد: »محمل بدار،  اي ســاربان! تندي مكن با كاروان/ كز عشِق آن سرِو روان، 

گويي روانم مي رود«
خواجوي كرماني مي سرايد: »ترا كه غارِت دل مي كني، چه غم ز كسي؟/ كه هر كه ره 

َزنَد، از كاروان نينديشد«
صائب بر آن اســت كه »كارواِن شــوق را، درِد طلب، رهبر بس اســت« و مي سرايد: 

»همرهان رفتند، اما داغشان از دل نرفت/ آتشي بر جاي مانَد، كاروان چون بگذرد«

منزل،دوروَمركب،لنگ

واكنشهابهردكلياتبودجهسالآينده

كليات بودجه1400 ديروز در مجلس رد شــد و اكنون دولت 2 هفته مهلت دارد تا بودجه را مجدد تنظيم و به 
مجلس بفرستد. رد بودجه سال آينده واكنش هاي مثبت و منفي زيادي در شبكه هاي اجتماعي داشت. برخي از 
اين واكنش ها را در ادامه آورده ايم. نسرين وزيري، روزنامه نگار: »4 عمل ساده رياضي كه هيچ؛ روخواني فارسي را 
بلديد؟ در آيين نامه داخلي مجلس آمده كه گزارش كميسيون تلفيق  بايد به رأي گذاشته شود، نه كليات اليحه  

دولت! رأي منفي نمايندگان به گزارش همكاران شان در تلفيق بود، نه به اليحه دولت.«
فريد مدرســي، روزنامه نگار: »مجلس، اليحه بودجــه1400  دولت را با 148 رأي مخالــف رد كرد. اين رخداد، 
دوقطبي ساز است و گل به خودي اصولگرايان و مي تواند فضاي انتخابات1400  را شفاف كند؛ اگرچه دولت در تنگنا 

قرار مي گيرد.« كاربري هم نوشت: »بودجه سال آينده، سياسي ترين بودجه تاريخ بعد از انقالب در ايران است.
بودجه، حاال نمادي از دعواهاي حداقل 2جناح مملكت براي وقايع سياسي و اجتماعي سال 1400 است. مي پرسيد 

دودش كجا مي رود؟ جاي دوري نمي رود، چشم مردم!

پاسخگوييآذريجهرمي

13 بهمن ماه، وحيد رجبلو، از معلوالن نخبه كشور و فعال 
در حوزه معلوالن، در توييتي از وزير ارتباطات درخواست 
كرد كه اينترنت را براي معلوالن رايگان كند. او نوشــت: 
»مستمري ماهي 120هزار تومان بهزيستي كفاف خريد 
اينترنت را حتي براي يادگيــري مهارتي نمي دهد. افراد 

معلول با انواع مشكالت اجتماعي و تبعيض ها و شهر نامناسب در خانه حبس هستند. تنها راه ارتباط ما اينترنت 
است. لطفا شما كاري براي ما انجام دهيد.« وزير ارتباطات نيز در توييتر در جواب او نوشت: »وحيدآقا سالم! تو 
به خاطر توانايي هات اينقدر معروفي كه ديروز از چند كشور و از راه هاي مختلف، توييتت رو برام فرستادند. به محض 
ديدن پيامت، پيگيري رو شروع كرديم. بايد يكسري مجوز بگيريم. مطمئن باش همه تالشمون رو مي كنيم تا به 

وظيفه مون درباره شما و ساير معلوالن عمل كنيم. مخلصم.«

ويترينفضاي مجازي

پاريس1919
كتاب پاريس 1919با زير عنوان »شش ماهي كه دنيا را 
تغيير داد« نوشته مارگارت مك ميالن را افشين خاكباز 
به فارسي برگردانده كه به تازگي از سوي نشر نو منتشر 

شده است.
ســال 1919 بعد از پايان »جنگي براي پايان دادن به 
همه جنگ ها«، 3 مرد قدرتمند جهان، وودرو ويلسون، 
رئيس جمهوري آمريكا، ديويد لويد جورج، نخست وزير 
بريتانيا و ژرژ كلمانســو، نخســت وزير فرانسه 6 ماه در 

پاريس براي برقــراري صلحي پايدار بــا يكديگر گفت وگو 
كردند. مارگارت مــك  ميالن در اين اثر برجســته، تاريِخ روايي ژرف انديشــانه 
و هيجان انگيــزي از آن روزهاي سرنوشت ســاز ارائه مي دهــد. روزهايي كه به 
پيدايش كشورهاي جديدي همچون عراق و يوگسالوي و فلسطين از ويرانه هاي 
امپراتوري هاي ورشكسته و ترسيم دوباره مرزهاي دنياي مدرن انجاميد و بذرهاي 
جنگ جهاني دوم و فجايع آن را در خود پروراند، فجايعي كه تا امروز نيز ادامه دارد.

مارگارت مك  ميالن تاريخ نگار كانادايي، استاد دانشگاه آكسفورد و كالج ترينيتي و 
دانشگاه تورنتو و كارشناس روابط بين الملل است. تخصص اش در حوزه امپراتوري 
بريتانيا در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم است. او نوه ديويد لويد جورج، يكي 

از بازيگران اصلي سياست جهاني قبل و بعد از جنگ جهاني اول است.
آماده شدن براي صلح، نظم نوين جهاني، باز هم بالكان، مسئله آلمان، در ميان شرق 
و غرب، بهار پر دردسر، به آتش كشيدن خاورميانه و پايان كار، عناوين 8 بخش اين 
كتاب خواندني اند. 18 صفحه از كتاب نيز در برگيرنده تصاوير و نقشه هاي تاريخي 
با شرح هستند. پاريس 1919در 808 صفحه با شمارگان هزار و100نسخه به بهاي 

182هزار تومان از سوي نشر نو منتشر شده است.

15بهمن؛جشنميانهزمستان
امروز 15 بهمن ماه چهل و پنجمين روز زمســتان و ميانه زمســتان است كه در 
گذشته در اين روز جشني به همين نام برگزار مي شد. جشني فراموش شده كه 
در آيين گذشتگان ما وجود داشته است. در روزگاران قديم در نيمه زمستان يعني 
15 بهمن ماه نياكان ما جشــني برگزار مي كردند و به شادي مي پرداختند. چون 
كمر غول سرما شكسته مي شد و به اصطالح زمين دوباره زنده مي شد و شروع به 

نفس كشيدن مي كرد.

جشن ميانه زمستان گاهنباري فراموش شده اســت. با وجود اين برخي ديگر از 
جشن هاي ميانه زمســتان، بازمانده اي از اين گاهنبار هستند. گاهنبار يا گاهبار 
يا َگَهنبار در اســطوره هاي ايراني، شش روزي اســت كه خدا دنيا را آفريد و در 
كتاب زند از زرتشت نقل مي كنند كه اهورامزدا دنيا را در شش »گاه« آفريد و اوِل 
هر گاهي نامي دارد و در اول هر گاهي جشني ســازند. همانطور كه در دين هاي 
سامي، آفريدگار، جهان هستي را در شش روز مي آفريند، در دين ايرانيان كهن نيز 
اهورامزدا آفرينش جهان مادي را در شش گاهنبار به انجام مي رساند. همچنين 
هريك از جشن هاي شش گانه گاهنبارها پنج روز به طول مي انجاميده و آخرين 
روز هر گاهنبار مهم ترين روز جشــن بوده اســت. اين آيين با رأي شوراي عالي 
سياستگذاري ثبت ميراث معنوي در سياهه  آيين هاي ملي ايران ثبت شده است.

پيدايش گاهنبار را از روزگار پيشــداديان مي دانند. نخستين بنيانگذار گهنبار، 
جمشيد دانسته شده است. گاهنبارها با پيشه ديرينه زندگي ايرانيان گره خورده 
است. گهنبارها با كشاورزي و دامداري و زندگي كشاورزي پيوند بنيادين دارد و 
در آغاز جشن كشاورزي بوده اســت. هركدام از گهنبارها، برابر با زماني است كه 
دگرگوني هاي بنيادين براي كشاورزان رخ مي داده و اين دگرگوني ها با خود جشن 

و شادي مي آورده است.

مثبت 100 +

چاپيادداشتهايجورجاورول70سالپسازمرگش

انتشــارات رينارد پــرس انگليس اعــالم كرده اســت كه بــه زودي مقاالت و 
يادداشت هاي جورج اورول، نويسنده مشهور انگليسي را درباره سياست، ادبيات 
و زبان شناسي منتشــر خواهد كرد. به گزارش بوكسلر، اورول صاحب مقاالت و 
يادداشت هاي بســياري است كه تا كنون منتشر نشده اســت. انتشارات رينارد 
مي گويد: نويسنده انگليسي آثار ارزشمند ديگري در حوزه ادبيات و نقد ادبي و 
همچنين زبان شناسي دارد كه تاكنون منتشــر نشده بودند. انتشارات انگليسي 
اعالم كرده؛ از ماه ژانويه به بعد اكثر نوشــته هاي اورول از قانون كپي رايت خارج 
شده است. تا پيش از اين بنياد اورول اجازه چاپ مقاالت اورول را به هيچ ناشري 

نمي داد. ويل ددي، رئيس و بنيانگذار انتشارات 
رينارد گفت: جورج اورول مقاالت ارزشمندي 
در حوزه نويسندگي سياسي دارد كه تاكنون 

مورد غفلت قرار گرفته بود. 
جورج اورول، داستان نويس و روزنامه نگار بيشتر 

براي 2رمان سرشــناس و پرفــروش اش به 
نام هاي»قلعه حيوانات« و »1984« مشهور 

شده است.

رويدادهاي فرهنگي و هنري
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