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 برگزاري باشكوه جشن انقالب در سراسر ايران
مراسم راهپيمايي ۲۲بهمن چهل ودومين فجر انقالب به شــكلي متفاوت از سال هاي قبل، 
با حضور خودرويي و موتوري مردم برگزار شد. اين مراســم به علت همه گيري كوويد-۱۹ 
با وسايل نقليه متعدد برگزار شد. راهپيمايان با اســتفاده از ماسك و دستكش در خيابان 
حضور پيدا كردند. در كنار خيل موتورسواران، ده ها اســكيت باز و دوچرخه سوار نيز ديده 
مي شد. اسكيت بازان و دوچرخه ســواران جوان و نوجواني كه وسايل نقليه خود را با پرچم 
ايران و عكس هاي شهدا تزئين كردند. نيروهاي امنيتي، آتش نشانان، اورژانس تهران، پليس 
راهنمايي و رانندگي و نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران در مهم ترين نقاط راهپيمايي 

حضور پيدا كرده بودند.
 توزيع ماسك و اســپري الكل در بين راهپيمايي كنندگان تهراني انجام شد تا پروتكل هاي 
بهداشتي در مراسم يوم اهلل ۲۲بهمن رعايت شود. نمايش ادوات جنگي و توان نظامي و دفاعي 
جمهوري اسالمي ايران ازجمله نمايش سامانه ســوم خرداد در ميدان آزادي از حاشيه هاي 
مراسم بود. راهپيماياني كه در ميدان انقالب حركت مي كردند شعار مرگ بر آمريكا، مرگ بر 

انگليس، مرگ بر منافق و مرگ بر اسرائيل سر دادند.

سوءاستفاده از مناسبت هاي  
رســمي و ملي حدود يك گزارش

دهــه مي شــود تبديل به 
فرصتي براي بداخالقي هاي سياســي و 
هتك حرمت جريانات سياسي غيرهمسو 
شده اســت. نهادهاي انتخابي در نقطه 
كانوني اين حمالت بيشــتر در معرض 
تخريب ها بوده اند و توهيــن به مردم و 
منتخبان آنهــا نتيجه نهايــي اقدامات 

تندروها بوده است.
حســن روحانــي، رئيس جمهــور در 
نشســت خبري 24آذرماه امسال خود 
بــا خبرنــگاران صراحتا به اين شــيوه 
مواجهه با مشكالت و كاستي ها و ناديده 
گرفتن واقعيات انتقاد كرده و گفته بود: 
»ممكن است فردي در يك رده اي حتما 
اشكال داشته باشــد و مگر قوه قضاييه 
و قوه مقننه ما بي اشــكال اســت؟ مگر 
نيروهاي مســلح ما بي اشكال هستند؟ 
اصال شما يك نهاد بي اشكال پيدا كنيد. 
چرا فقط به دولت حملــه مي كنيم؛ به 
دولتي كه وسط ميدان جنگ است حمله 
مي كنيم و چرا به بقيه حمله نمي كنيم؟ 
اگر كســي به دولت توهين و فحاشــي 
كرد و تهمت زد چرا تشــويق مي شود؟ 
االن كسي جرأت مي كند در اين كشور 
به غيراز دولت به كــس ديگري توهين 
كنــد؟ مثال به قــوه قضاييــه و نيروي 
مسلح توهين كند؟ جرأت مي كند؟ اگر 
جرأت مي كند، بفرماييد فردا اين كار را 
مي كند پس فردا ببينيد چه مي شــود. 
بعد از 24ساعت ببينيد چند نفر احضار 
مي شــوند. اما به دولت هر چه فحاشي 
بكنند باز آنها را تشويق مي كنند، مقام 
باالتر پيدا مي كنند، محبوب تر مي شوند 
و آنها را تشويق  مي كنند.« درست يك 
هفته پس از اينكه رهبر معظم انقالب در 
نشست تصويري با مداحان تأكيد كردند: 
»بدزباني و بدگويي بايد در جامعه جمع 
شود«، جمعي از راهپيمايان 22بهمن 
اصفهان، ترجيع بند شعارهايشان مرگ 
بر رئيس جمهور و شخص حسن روحاني 
شد. به همين سادگي از ظرفيت وحدت 
و انسجام بخشــي يك مناســبت ملي 
براي خوشــامد منافع گروهي عده اي 
بهره برداري شد. ســال91 يك اقليت 
همســو، علي الريجانــي، رئيس وقت 
مجلس را در حرم حضرت معصومه)س( 
هدف پرتاب مهر و كفش خود قرار داده 
بودند. گزارش خالصه شــده تحقيق و 
تفحص ايــن هجمه اگرچــه بعدها در 
مجلس قرائت شــد، عالج وقوع حوادث 
مشابه نشد. در اين گزارش با استناد به 
شواهد و مدارك صراحتا اعالم شده بود 

»وقوع غائله همراه با ســازماندهي بوده 
و در ســطوح توليد ادبيات خشــونت و 
ايجاد انگيزش و در سطح عملياتي داراي 
مقصراني بوده است.« حسام الدين آشنا، 

مشــاور رئيس جمهور با تكيه بر همين 
بخش از ابعاد امنيتي و ســازمان يافته 
تخريب ها در توييتي نوشــت: »تجربه 
نشان داده  اســت از راه اندازي جريانات 

خودجوش و شعارهاي ســازمان يافته 
عليه دولت تا سوءاســتفاده دشمنان و 
شكل گيري اغتشــاش عليه نظام راهي 
نيســت. در ســالگرد پيــروزي انقالب 
اسالمي و شــرايط حســاس سياست 
خارجي، آتش بازي با احساسات عمومي 

عواقب دردناكي  دارد.« 
انتشار ويدئوي شــعار موتورسواران در 
اصفهان واكنش هاي زيــاد ديگري هم 
از ســوي مقامات دولت و برخي ديگر از 
مســئوالن و فعاالن سياســي به همراه 
داشت؛ از اسحاق جهانگيري، معاون اول 
رئيس جمهور و برخــي وزراي كابينه و 
دفتر رئيس جمهوري گرفته تا دبير ستاد 
امر به معروف و نهي از منكر. محكوميت 
و درخواســت رســيدگي قضايي محور 

مشترك اين واكنش ها بودند.

 دستور اقدام صادر كنيد
جهانگيري در نامه به ابراهيم رئيســي، 
رئيس قــوه قضاييه با بيــان اينكه »روز 
چهارشنبه در مراسم كم نظير و متفاوت 
بزرگداشت سراسري ســالگرد پيروزي 
انقالب عده اي موتورســوار، با سردادن 
شــعارهاي مخرب و غيراخالقي نسبت 
به رئيس محترم جمهور سعي كردند با 
رفتارهاي موهن خود، اصل بزرگداشت 
اين مراســم ملي و ضــرورت وحدت و 
اقتدار يكپارچگي نظام و ملت را در برابر 
دشــمنان اين ملك و ملت تحت الشعاع 
قرار دهند« نوشت:  »از آنجا كه پيشگيري 
از اينگونه اعمال مجرمانه در سايه اجراي 
قانون ميسر اســت و اينگونه رفتارهاي 
مجرمانه در روز روشن نسبت به منتخب 
ملت ريشه در تعليق تبعيض آميز اجراي 
مجــازات در موارد مشــابهي داشــته 
اســت، خواهشــمند اســت با دستور 
اقدام و پيگيري قاطــع موضوع، زمينه 
اشاعه مفاســد اجتماعي و سياسي آن 
و سوءاستفاده مخالفان ايران اسالمي و 

نظام مرتفع گردد.«

 صف آرايي دولتمــردان در دفاع از 
رئيس جمهور 

لعيا جنيدي، معاون حقوقي رئيس جمهور 
با بيان اينكه اين رفتارهــا عالوه بر ابعاد 
حقوقي، ابعاد فرهنگــي به ويژه فرهنگ 
سياســي هم دارند كه به مراتب مهم تر 
است، به ايســنا گفت: »از منظر فرهنگ 
سياسي، توهين به رئيس جمهور به عنوان 
يكي از بارزترين نماد هاي جمهوريت كه 
از عوارض تنــزل اخالق و فقــدان بلوغ 
سياسي و در عين حال از موجبات تضعيف 
جمهوريت هم هست، در همه حال مذموم 
اســت، ولي توهين به اين نماد در روزي 
كه به طور نمادين به عنوان روز حاكميت 
اراده جمهور پاس داشته مي شود عالوه 
بر اينكه به طور مضاعف نكوهيده و مذموم 
اســت، هشــدارآميز و تامل برانگيز هم 

است.«

 موارد مشمول قانون مجازات
جنيدي با اشاره به اينكه رفتارهاي مورد 
ارتكاب براساس مواد متعددي از قانون 
مجازات اسالمي ازجمله مواد ۶۰8، ۶۰9 
و ۶18 جرم و در خور مجازاتند، تصريح 
كرد: مطابق اين مــواد و باتوجه به نوع 
رفتار شــكل گرفته از ســوي آن افراد، 
جرم هاي توهين، تهديد و هياهو و اخالل 
در نظم و آســايش و آرامش عمومي به 
وقوع پيوسته كه شماري از آنها نيازمند 
شكايت و شماري ديگر به موجب قوانين 
كيفري گذشــت ناپذيــر و داراي جنبه 

غالب عمومي است.
 آشكار است كه براساس ماده11 قانون 
آيين دادرسي كيفري تعقيب آن دسته 
از رفتارهاي مجرمانه كه جنبه عمومي 
دارند، برعهده دادســتان گذاشته شده 
است. در هر 2فرض، ضابطان دادگستري 
هم وظيفه دارند كه در آغاز رســيدگي 
كيفري گزارش اين وقايــع را به مراجع 

صالح قضايي بدهند. 
عباس صالحي، وزير فرهنگ در حساب 
كاربــري اش در توييتــر ســتاد امر به 
معروف اصفهــان را خطاب قــرار داد و 
نوشت: »موتورســواران يك شهرستان 
در سالگرد انقالب اسالمي، با وجود تأكيد 
رهبر انقالب بر حفظ حرمت ها و پرهيز از 
بدزباني، به فحاشــي به رئيس جمهوري 
منتخب پرداختند. ستاد امر به معروف 
آن شهرســتان كه در دوچرخه سواري 
بانوان موضعي فعــال دارد، در موضوع 
موتورســواران فحاش نمي خواهد اعالم 

موضع كند؟«

 واكنش ستاد امر به معروف
حجت االســالم احمــد عبداللهي  نژاد، 
دبير ســتاد امر به معروف و نهي از منكر 
اســتان اصفهان در واكنش به اتفاق روز 
22بهمن بــه فارس گفت: در شــرايط 
ســخت اقتصادي و مشــكالت موجود 
كه باعث گاليه مندي مردم شــده هيچ 
جــاي ترديــدي نيســت و در جايگاه 
اختيارات خود پيگيــر مطالبات مردم از 
مسئوالن كشور هســتيم، اما توهين به 
رئيس جمهوري كه بــا رأي خود مردم 
سركار آمده و هم اكنون هم رئيس جمهور 
قانوني كشور است، حركتي خالف شرع 
و قانون است و با افرادي كه اين كار را يا 
به صورت خودسر و يا به طور سازمان يافته 
انجــام داده اند برخورد خواهد شــد. در 
رابطه با اين اتفاق نامه اي به دادســتان 
مي فرستيم و خواســتار شناسايي افراد 
مي شويم تا با آنها برخورد جدي صورت 
گيرد؛ اين حركت برخالف فرمايشــات 
اخير مقام معظم رهبري بود كه اشــاره 
كردند فضاي توهين بايد جمع شود، اگر 
اين توهين به دشمني باشد كه هتاكي 
مي كند مشكلي ندارد ولي در اين مورد 
با تمــام انتقادهــاي وارده چنين كاري 

جايز نيست.  

 جهانگيري در نامه اي به رئيسي خواستار ورود قوه قضاييه به ماجراي هتاكي به رئيس جمهور شد

پاسخ رهبر معظم انقالب به يك 
استفتاء درباره انتقاد از مسئوالن

رهبر معظم انقالب در پاسخ به يك استفتاء 
تصريح كردند: انتقاد از مســئوالن نبايد 
به گونه اي باشد كه موجب تحقير يا اهانت 
به اشخاص شود. متن پاسخ حضرت آيت اهلل 
خامنه اي به استفتائي مبني بر اينكه آيا انتقاد 
از مسئوالن در جمعي كه آنها حضور ندارند 
غيبت محسوب مي شود، به اين شرح است: 
انتقاد از عملكرد نادرست كه به صورت علني 
انجام شده است، غيبت محسوب نمي شود و 
اشكال ندارد، ولي نبايد به گونه اي باشد كه 
موجب تحقير يا اهانت به اشخاص يا تضعيف 

نهادهاي نظام جمهوري اسالمي شود.

 دفاع از كارنامه
طلب عفو از مردم

 حســن روحاني، رئيس جمهور با بيان 
اينكه اگر در بخش هايي از اداره كشور 
آنچنان كه شايســته ملت ايران بوده 
عمل نكرده ايم از مردم عزيز و بزرگوار 
ايران در اين ايام جشن ملي طلب عفو 

مي كنم.
او تأكيد كرد: به مــردم مي گويم كه اگر 
توطئــه خارجي ها، صهيونيســت ها، 
تندروهاي آمريــكا و ارتجاع منطقه و 
جنگ تحميلي اقتصادي نبود ما امروز 
شرايط خيلي بهتري را در ايران شاهد 
بوديم و به همه آرزوهاي خود دســت 

يافته بوديم.
مهم ترين محور سخنان رئيس جمهور در 
مراسم سالروز پيروزي انقالب اسالمي به 

نقل از ايسنا به شرح زير است :
  دوران تحريم حداكثــري و جنگ 
اقتصادي تمام شده است، جنگ ديگر 
نيســت و همه فهميده اند كه فشــار 
حداكثري شكســت خورده، اما براي 
پيروزي نهايي هنــوز به صبر و مقاومت 

نياز داريم.
 ملت بزرگ ما دو انتخابات بزرگ ۹۲ و 
۹۶ را به صورت ۲حماسه بزرگ درآورد 
و در اولي حــدود ۷۳درصد حضور و در 
دومي بيش از ۷۳درصد حضور داشت. 
براي تاريخ بسيار مهم است كه ۷۳درصد 
واجدين شرايط پاي صندوق آرا آمدند. 
مردم از منتخب خود مي خواســتند كه 
تعامل ســازنده با جهان را با عزت ادامه 

دهد.
 مــا امــروز در برابر ملــت ايران 
سرافرازيم كه به تعامل سازنده، اعتدال 
و به وعده هايي كه به مــردم داديم در 
4سال ونيم اول به خوبي عمل كرديم. من 
8سال دولت تدبير و اميد را به ۳بخش 
تقسيم مي كنم. دوران 4و نيم ساله ثبات، 
رشد و پيشرفت از ۹۲ تا ۹۶، دوران ۳ساله 
جنگ تحريمي از ۹۷ تا پايان ۹۹ و ۶ماهه 

پايان دولت دوران بازآفريني است.
 ما با مذاكره دولت را آغاز نكرديم، اما 
من به مذاكره افتخــار مي كنم. مذاكره 

چيزی منفي نيست.
 تنها اين دولت بود كه تمام بخش هاي 
بانك ها و مؤسسات اعتباري غيرمجاز را 
منحل كرد و البته بهاي سنگيني هم براي 

آن پرداخت.

رهبریدفاع از جمهوريت 

ديپلماسی

 پيام تسليت رهبر انقالب اسالمي
 براي درگذشت حجت االسالم ضياءآبادي

رهبر انقالب اســالمي در پيامي درگذشــت عالم جليل جناب 
حجت االسالم والمسلمين آقاي ضياءآبادي را تسليت گفتند.

 به گزارش دفتر حفظ و نشــر آثار مقام معظم رهبري، متن پيام 
حضرت آيت اهلل خامنه اي به اين شرح است:

بسم اهلل الّرحمن الّرحيم
درگذشــت عالم جليل جناب حجت االســالم والمسلمين آقاي 
حاج سيدمحمد ضياءآبادي رضوان اهلل عليه را به خاندان مكرم و 
شاگردان و ارادتمندان ايشان تسليت عرض مي كنم. زبان ناصح 
و بيان مؤثر و فكِر روشن و قلب متذكر و خاشع اين عالم بزرگوار، 
منبع ارزشمندي از معارف ديني و اخالقي را به گوش هاي شنوا و 
دل هاي مستعد هديه مي كرد و وسيله هدايت و فيض براي بسياري 
از مستمعان درس ها و خطابه هاي ايشان مي شد. از خداوند متعال 

رحمت و مغفرت و علو درجات را براي ايشان مسئلت مي كنم.

 نامه رهبر معظم انقالب به جوانان عراقي
 همچنين، نامه حضرت آيت اهلل خامنه اي خطاب به جوانان عزيز 
عراقي منتشر شد. متن و ترجمه اين نامه كه به زبان عربي نوشته 

شده به اين شرح است:
به جوانان عزيز عراقي

إنّني أحّبكم، وأدعو لكم، وأســأل اهلل تعالي لكــم النجاح والفوز 
بالســعاده الدنيويه واألخرويه، والثبات علي الصراط المستقيم، 
وأبّشركم بمستقبل العراق الُمشرق، وإنّه رهن أيديكم و هممكم 

العاليه، وال حول وال قوه إال باهلل.
سيدعلي خامنه اي

 من شما را دوست دارم و براي شما دعا مي كنم و از خداوند متعال 
پيروزي و توفيق ســعادت در دنيا و آخرت و ايستادگي در صراط 

مستقيم را برايتان مسئلت مي كنم.
و من به شما بشــارت آينده اي درخشــان براي عراق را مي دهم؛ 
آينده اي كه به دستان شما و با اراده بااليتان ]ساخته خواهد شد[. 

و ال حول و ال قوه اال باهلل.

واسطه هاي ايران و آمريكا فعال شدند
  با نزديك شــدن به ضرب االجل ايران براي توقف پروتكل الحاقي، 
2كشور عربي منطقه براي وساطت بين ايران و آمريكا با هدف بازگشت 
آمريكا به توافق هســته اي اعالم آمادگي كردنــد. در اين رابطه بدر 
البوسعيدي، وزير خارجه عمان تأكيد كرد كه مسقط آماده كمك براي 
نجات توافق هسته اي اســت. عمان در دوران سلطان قابوس، پادشاه 
پيشين اين كشور نقش مهمي در اجراي پروژه هاي مناقشه برانگيز بين 
ايران و آمريكا به خصوص در زمينه تبادل زندانيان يا توافق هسته اي را 
داشت، اما پس از افزايش روابط عمان با رژيم صهيونيستي،  ايران براي 
عمان جايگاه كمتري براي ايفاي نقش قائل شد و بخشي از اين تعامالت 
از طريق ســوئيس به عنوان حافظ منافع آمريكا در ايران و گاهي نيز 
قطر اجرا شد. در اين رابطه، شيخ محمد بن عبدالرحمان الثاني، وزير 
امور خارجه قطر گفته كه كشورش در تالش است از طريق حمايت 
از بازگشت به توافق هســته اي، در منطقه تنش زدايي كند. سخنان 
عبدالرحمان الثاني در 2گزارش جداگانــه از تماس او با رابرت مالي، 
نماينده ويژه آمريكا در امور ايران و جيك ساليوان، مشاور امنيت ملي 
آمريكا در هفته گذشته آمده است. الثاني عالوه بر اين گفت كه ارتباط 
قطر هم با ايران و هم با آمريكا با توجه به پيوندهاي استراتژيكي قطر با 
اين 2كشور، ادامه دارد. براساس اين گزارش، اظهارات وزير امور خارجه 
قطر در پي اين مطرح مي شــود كه جو بايدن، رئيس جمهور جديد 
آمريكا در وعده هاي انتخاباتي اش گفته بود درصورت »بازگشت ايران 
به پايبندي كامل به توافق هسته اي«، آمريكا نيز به توافقي كه دولت 
دونالد ترامپ، رئيس جمهور پيشين آمريكا در سال2۰18 از آن خارج 

شده بود، بازمي گردد.  
همزمان با تالش ها براي بازگشــت آمريكا به برجام، تحركات رژيم 
صهيونيستي هم براي ممانعت از بازگشت بايدن به اين توافق افزايش 
يافته است. در اين رابطه روز پنجشنبه مير بن شبت، مشاور امنيت 
ملي رژيم صهيونيستي براي دومين بار در يك ماه اخير گفت وگويي با 
جيك ساليوان، همتاي آمريكايي خود درخصوص ايران داشته است. 
جن ساكي، سخنگوي كاخ سفيد هم پنجشنبه در كنفرانسي خبري 
در پاسخ به ســؤالي درباره موضع آمريكا درخصوص ايران به تكرار 
موضع قبلي اين كشور پرداخت و گفت: اگر ايران به پايبندي كامل به 
تعهداتش ذيل برجام بازگردد، اياالت متحده نيز همين كار را خواهد 
كرد. پس اين قطعا نخستين گام موردنياز است. اين در حالي است 
كه هفته قبل رهبر معظم انقالب تأكيد كرده بودند كه درصورت لغو 
تحريم ها، ايران انجام تعهدات برجامي خود را از سر خواهد گرفت. در 
همان روز بايدن در مصاحبه اي از پيش ضبط شده، در پاسخ به سؤال 
مجري برنامه  سي بي اس نيوز كه مي پرسيد: »آيا اياالت متحده اول 
تحريم ها را برخواهد داشــت تا ايران به پاي ميز مذاكره بازگردد؟« 
گفت: نه. بايدن در ادامه در پاسخ به سؤال مجري كه مي پرسيد: »آيا 
آنها ابتدا بايد به غني سازي خود پايان دهند؟« سر خود را به نشانه 

تأييد تكان داد.

 ابراهيم رئيســي، رئيس قوه قضاييه، پس از ســفر 
سه روزه اش به عراق، در نشستي خبري گزارشي از اين قضايی

سفر ارائه كرد و گفت: نخستين گام در اين سفر مسئله 
همكاري هاي دوجانبه ما و دستگاه قضايي عراق در بررسي مسائل 

حوزه قضايي بود.
به گزارش ميزان، رئيس قوه قضاييه افزود: در مورد پرونده شهيد حاج 
قاسم سليماني و ابومهدی المهندس تصميم گرفته شد كارگروهي 
كه توسط دستگاه قضايي عراق در اين ميدان فعالند و كارگروهي 
كه ما در ايران تشكيل داديم همكاري نزديك تري داشته باشند و 
اين موضوع پيگيري جدي شود.   رئيسي تصريح كرد: به هيچ عنوان 

نبايد پرونده شهادت حاج قاسم سليماني مشمول مرور زمان شود، 
بايد همواره در دستور كار باشــد و پيگيري جدي از طرف دستگاه 
قضايي عراق صورت گيرد و با همكاري مجموعه تحقيقاتي و قضايي 

و مسئولين وزارت خارجه كار را دنبال كنند.
رئيس قوه قضاييه هفته پيش به دعوت رسمي فائق زيدان، رئيس 
شــوراي عالي قضايي عراق به اين كشور ســفر كرد. مسئوالن قوه  
قضاييه اســتفاده از ظرفيت قضايي در افزايش امنيت دو كشــور، 
پيگيري پرونده ترور فرماندهان مقاومت، تسهيل تعامالت اقتصادي 
و پيگيري پرونده زندانيان را ازجمله اهداف اين سفر اعالم كردند. 
سفر رئيسي به عراق با سخنراني در محل يادمان شهيدان حاج قاسم 

سليماني و ابومهدي المهندس در فرودگاه اين شهر همراه شد و در 
جمع خبرنگاران اعالم كرد شهادت اين دو سردار بزرگ اسالم هرگز 
بي پاسخ نخواهد ماند. او در ديدار با نخست وزير عراق از تصميم اين 
كشور براي اخراج نيروهاي آمريكايي از اين كشور قدرداني كرد و 
زمان بندي براي اجراي مصوبه پارلمان عراق را ضروري دانســت. 
گفت وگو با رئيس جمهور عراق، رئيــس مجلس عراق و ديدارهاي 
جداگانه با جمعي از علماي اهل ســنت و شــيعه عــراق، ديدار با 
خانواده هاي فرماندهان شهيد مقاومت، ديدار با فرستاده ويژه رئيس 
اقليم كردستان عراق، نشست با سران عشاير اين كشور، گفت وگو 
با تعدادي از شــبكه هاي تلويزيوني عراق و زيارت حرم مطهر امام 

موسي كاظم)ع( و امام جواد)ع( در كاظمين، ازجمله برنامه هاي سفر 
سه  روزه رئيس قوه قضاييه به كشور عراق بود.

راهپيمايي امســال ســالگرد 
پيروزی انقالب اسالمي براساس حاشيه

برنامه قبلي 12مسير منتهي به 
ميدان آزادي داشــت، ولي براي عده اي همه 
مسيرها به محل زندگي و گعده انتخاباتي محمود 
احمدي نژاد، رئيس جمهور سابق در ميدان72 
نارمك ختم مي شد. مدعي هم بودند: »بحث ما 
مسير انقالب اســت. ما در اين مملكت حرف 
داريم. انقالب اسالمي ارث و ميراث پدر كسي 
نيست.« اين عده از همان شب قبل 22بهمن 
قول و قرارهايشــان براي اجتمــاع روز بعد را 
ســازماندهي كرده و فراخــوان داده بودند. در 
كانال هاي تلگرامي شان البته سربسته به ساير 
هواداران هــم پيام دادنــد كه برنامــه دارند. 
رئيس جمهور ســابق نيز در اعتــراض به اين 
برخورد، به رئيس جمهور نامه نوشــت كه »به 
مناســبت دهه فجر انقالب اسالمي جمعي از 
مردم از اقشار مختلف از سراسر كشور -به صورت 
خودجوش و بدون نظر اينجانب - اعالم كردند 
كه عالقه مندند روز 22بهمــن در ميدان 72 
نارمك گردهم آيند و جشن سالگرد انقالب را - 
البته با رعايت مقررات بهداشتي - برگزار نمايند. 
متأسفانه از صبح روز 22بهمن، انبوه مأمورين با 
كمك لباس شخصي ها از فاصله دور كل محدوده 

ميدان72 را به محاصره درآورده و با نصب موانع، 
راه را بر عبور و مرور مردم بستند. «او در اين نامه 
به نقش وزارت كشور در اين مسئله اشاره كرده و 
مدعی شده بود ستادی در وزارت كشور با برخی 
شــركت كنندگان از روز قبل تماس گرفته و 
خواهان شركت نكردن در اين تجمع شده بودند. 
روابط عمومي وزارت كشور نيز در اطالعيه اي 
به اين بخــش از صحبت هــاي احمدي نژاد 
پاسخ داد و نوشت: »براساس مقررات قانوني 
جاري در كشــور، صدور مجوز قانوني براي 
تشكيل تجمعات، منوط بر پذيرش مسئوليت 
تجمع از ســوي تشــكل هاي مختلف داراي 
مجوز ازجملــه يكي از بيــش از 12۰حزب 
قانوني و رسمي كشور است. بديهي است در 
فقدان اين مسئوليت پذيري، امكان مديريت 
و نظم بخشي به تجمعات منتفي بوده و زمينه 
براي سوءاســتفاده جريان هاي موج سوار و 
وقوع حوادث مخل آرامــش، همواره فراهم 
خواهد بود.« در ادامه اين اطالعيه نيز تأكيد 
شد: »درخصوص تجمع مورد اشاره در نامه 
اخير ارسال شده براي رئيس محترم جمهور، 
مطلقاً درخواستي به فرمانداري يا استانداري 
تهران واصل نشــده و بالطبــع، مجوزي هم 

صادر نشده است.«

همكاري ايران و عراق در پيگيري پرونده شهادت سردارسليماني 

كمپين انتخاباتي خارج از مسير راهپيمايي

بيانيه اروپايی درباره برجام
آلمان، انگليس و فرانســه با صدور بيانيه  مشتركي 
كه در خروجي وزارت خارجه شان قرار گرفته مدعی 
شدند: ما - دولت هاي فرانسه، آلمان و انگليس - با 
نگراني بسيار متوجه تأييديه اخير آژانس  بين المللي 
انرژي اتمي مبني بر اينكه ايران در حال توليد اورانيوم 
فلزي در مغايرت با برجام است، شديم. ايران متعهد 
شده است كه براي ۱۵سال مشغول توليد و دستيابي 
به اورانيوم فلزي نشــود يا اقدام به انجام تحقيقات 
و توسعه روي اســتخراج اورانيوم نكند. ساعتي بعد 
از انتشار بيانيه ۳كشــور اروپايي محمدجواد ظريف 
وزير خارجه ايران در توييتر به آن واكنش نشان داد 
و نوشت: آيا شركاي ما در تروئيكاي اروپايي بند۳۶ 
برجام و بســياري از نامه هاي ايران را بر اين اساس 
خوانده اند؟ با كدام منطق مســئوليت متوقف كردن 
اقدامات اصالحي ايران پس از گذشت يك  سال كامل 
 از خروج آمريكا از برجام و نقض آن با ايران اســت؟
او يادآور شد: ۳كشور اروپايي براي انجام وظايف خود 

چه كاري انجام داده اند؟

ث
مك
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يادداشت

گورستان دوالب، ميراث شهر

گورستان  ها ميراث شــهري هستند. 
شــهر ها كه توســعه پيدا مي كنند به 
ناچــار آنهــا را در برمي گيرند. اطراف 
گورستان هايي كه خارج از شــهر بودند مسكوني مي شود و كار و 
تجارت و شبكه عبوري براي آن  درنظر گرفته مي شود. حاال سؤال 
اين است كه بايد با اين گورســتان ها چه كار كرد؟ تهران بيش از 

150گورستان داشته است.
 بخشي مربوط به شهر بودند و بخشــي مربوط به روستا هايي كه 
اطراف شهر قرار داشتند. 2 منطقه شهري شميران و شهر ري كه 
حاال جزو شهر هم شده اند براي خودشان گورستان هاي مختلفي 
داشته اند. تجريش، امامزاده قاســم، ظهيرالدوله، چيذر، زرگنده، 
فرحزاد و حتي زعفرانيه هم گورستان هاي خود را داشتند كه االن 
نشان   هاي آنها به صورت امامزاده ها باقي هستند و در مركز تجريش 
هم امامزاده صالح را به همين شكل داريم. در شهر ري هم همين 
شرايط وجود داشــت و مجموعه حضرت عبدالعظيم كه بيرون 
شهر قرار داشت شامل گورســتان بزرگي بود. تهران هم به عنوان 
يك روستاي بزرگ، چند گورستان داشت كه االن هم محل آنها 
درحوالي بازار مشخص است. گورستان هاي آستان امامزاده زيد، 
امامزاده سيداسماعيل، امامزاده يحيي، امامزاده سيدناصرالدين، 
گورستان چهل تن و موارد متعدد مانند آن نشانه زندگي مردمي 
اســت كه از نزديك بودن به گورســتان ها در رنج نبودند و تذكر 
درباره زندگي بعد از مرگ را يك تذكر مقبول تلقي مي كردند؛ از 
آن نمي هراسيدند. اين تفكر مدرن است كه از زندگي بعد از مرگ، 

پرهيز مي كند و نمي خواهد كه وارد اين موضوع شود.
زماني كه اين را مي پذيرفتيم برخــاف االن، حال مان خوب بود 
و تعاملي با دنياي پس از مرگ داشــتيم. پذيرفتن مرگ به عنوان 
يك اتفاق حال ما را خوب مي  كرد. حاال ما مي توانيم دو نوع رفتار 
با ميراث گذشته داشته باشيم؛ يكي اينكه آن  را ناديده بگيريم و 
يكي اينكه جزو زندگي امروز ما بشود. اگر بپذيريم كه گورستان 
دوالب يك گورستان متعلق به مسيحيان تهران در ادوار مختلف 
بوده و حاال وارد شهر شده و بخشي از شهر ماست يعني يك ميراث 

شهري را قبول كرده ايم. 
گورستان دوالب نشانه سامت شــهر در يك دوره از تاريخ است. 
نبايد آن  را به روش هاي ناصحيح تغيير بدهيم و اســتحاله كنيم. 
االن، گورستان زرگنده تبديل به پارك شــده است. چيذر را هم 
تغيير ماهيت داديم، اما گورســتان ظهير الدولــه اصالت خود را 
حفظ كرده اســت. به جاي اينكه خودمان را بــا اين ميراث هاي 
شــهري تطبيق بدهيم، آنها را با ســايق امروز خودمان عوض 
كرده ايم. درامامزاده قاسم، سنگ هاي قبور از بين رفته  است. در 
امامزاده صالح محل دفن مشاهير تهران مثل خانواده مشيرالدوله 
و سپهساالر تنكابني از بين رفته است و گورستان تبديل به زمين 
بزرگي با ســنگ هاي گران قيمت مطابق با سليقه امروز شده كه 

سليقه خوبي هم نيست.
االن موضوع ساماندهي گورســتان دوالب هم مطرح شده است، 
ولي بايد توجه كنيم كه گورســتان با پارك فــرق مي كند. آنجا 
محل جشــن و برگزاري كنســرت و بازي بچه ها نيست. رفتگان 
هم مانند ســاكنان حقوقي دارند. مي توان هر اشكالي را كه پيش 

آمده، رفع كرد. 
اگر نهر آب مسدود شده، اگر درختان خشك شده اند، اگر گياهان 
آنقدر رشد كرده   كه راه را بســته اند يا اگر سنگ قبور شكسته اند، 
آنها را ترميم كنيم، اما نبايد چهره اصلي گورستان را تغيير دهيم. 
اين كار مانند اين اســت كه به پدربزرگ و مادربزرگمان بگوييم 
صورتتان خيلي چروك شده، بايد چهره تان را گريم كنيد تا بتوانم 
دوباره با شما صحبت كنم. اگر مي خواهيم كه فردا آيندگان به ما 
احترام بگذارند بايد به ميراث شــهر خود احترام بگذاريم. بايد از 
گورستان هاي قديمي به همان شكلي كه بودند نگهداري كنيم. 
شايد بستگان درجه اول آنها ديگر در اين شهر نباشند، اما حاال ما 

بستگان آنها هستيم.

اسكندر مختاري
باستان شناس و پژوهشگر

شهردار تهران بر حفظ و بازسازی آثار 
به جامانده از مبارزات انقاب تاكيد كرد خبر

و گفت: برخی از اين آثار تخريب شده اند 
كه آنها نيز در صورت امكان بايد احيا شوند.

به گزارش همشــهری آناين، پيروز حناچی شهردار 
تهران در ديدار با مبارزان و فعاالن سياســی پيش از 
انقاب كه به مناسبت چهل و سومين سالگرد پيروزی 
انقاب اســامی در موزه زندانيان سياسی باغ موزه 

قصر برگزار شد، گفت: »بسياری از بناهايی كه مربوط 
به دوران قبل از انقاب بود در اثر بی توجهی تخريب 
شد. به عنوان مثال در شرايط جنگی، زندان قزل قلعه 
تخريب شد. اما خوشبختانه ســاختمان زندان قصر 
حفظ شده است. باغ نگارستان هم يك فضای آموزشی 
بود كه قرار بود تخريب شــود و به جای آن ســه برج 
ساخته شود كه دكتر حسن حبيبی معاون اول رئيس 

جمهور در آن زمان جلوی آن را گرفت.«

به گفته شهردار، باور مديريت شــهری اين است كه 
خيلی از بناهای مربوط به انقاب را بايد حفظ كنيم و 
اجازه ندهيم كه تخريب شود؛ البته می دانيم در اين راه 

مشكاتی هم به وجود می آيد.
حناچی همچنين بر بازســازی فضاهای اينچنينی 
تاكيد و اضافه كرد: »می توانيم به جای زندان قزل قلعه 
و يا جايی همان نزديكی، نمادی از آن زندان و اتفاقاتی 
كه در آن افتاده اســت، نصب كنيم. درست است كه 

آنجا از بين رفته اما معنايش اين نيست كه نمی شود 
هيچ كاری برای يادآوری ايــن مكان ها و اتفاقات آن 
انجام داد.« او با اشاره به حس تحقيرشدن و اختناق 
ناشی از حكومت پهلوی در آن دوران گفت: متاسفانه 
بدی اين فضاها و شرايط را نتوانستيم به نسل جديد 
منتقل كنيم هر چنــد تاش های زيادی شــد و در 
كتاب های بعد از انقاب هم اشــاراتی شده است اما 

اينها كافی نيست.
شــهردار تهران در بخش ديگری از سخنان خود بر 
ادامه اســتفاده زندانيان سياسی از ســاختمانی كه 
شهرداری در اختيارشــان گذاشته است تاكيد كرد و 
گفت: »تاش كنيد خاطراتی كــه واقعيت آن دوران 

را منعكس می كند به شكل يك كتاب منتشر شود و 
ما هم در اين راه به شما كمك می كنيم. تاش كنيد 
آن خاطرات از بين نرود و فراموش نشــود. ملتی كه 
خاطرات خود را فراموش می كند، ممكن اســت يك 

اشتباه را بارها تكرار كند.«
حناچی گفت: »برنامه بعدی شهرداری اين است كه 
بر اساس اسناد و عكس های موجود در صورت امكان 
برخی فضاهای تخريب شده را بازسازی كند تا برای 
آيندگان بماند.« به گفته او، بهترين و اصيل ترين نقطه، 
منزل مرحوم آيت اهلل اكبر هاشمی رفسنجانی است 
و انصافا همان طور كه بود حفظ شــده اســت. منزل 

حضرت امام)ره( هم تقريبا خوب حفظ شده است.

نشست شهردار تهران با مبارزان سياسی قبل از انقاب 

نمادهای به جا مانده از مبارزات انقالب باید حفظ شود

تالش براي حفظ هويت آرامستان دوالب 
  ساماندهي 5گورستان تاريخي ارامنه، ارتدكس شرقي، كاتوليك رومي، كاتوليك ارمني، آشوري ها و لهستاني ها

در جنوب شرق تهران با كسب تأييديه هاي الزم در حال انجام است

درســت در جنوب شــرقي تهران و 
محدوده تاريخي دوالب، آرامستاني گزارش

تاريخي با وســعت حدود 75هزار 
مترمربع قرار گرفته كه طرح ســاماندهي آن آغاز 
شده اســت؛ اگرچه مدتي پيش مســائلي درباره 
ساماندهي گورستان هاي دوالب، پيش آمد، اما روز 
پنجشنبه در پي بازديد نماينده مسيحيان آشوري 
و كلداني همچنين نماينده مســيحيان ارامنه در 
مجلس شوراي اسامي از اين محل، اعام شد كه 
در مسير بازپيرايي و بهســازي آرامستان تاريخي 
دوالب، مشــكل خاصي وجود ندارد و توافق هاي 

الزم با مذاهب مسيحي صورت گرفته است.
آرامســتان تاريخي دوالب كه شامل 5گورستان 
بــراي مذاهــب ارامنــه، ارتدكــس شــرقي، 
كاتوليك رومــي، كاتوليك ارمني، آشــوري ها و 
لهستاني هاست با قدمت بيش از 170سال، جزو 
ميراث ملي و حتي جهاني به شمار مي رود و در آن 
افراد مشهور علمي و فرهنگي با مليت هاي مختلف 

روسي، فرانسوي و... دفن شده اند.
به همين خاطر مديريت شهري در بودجه سال99، 
ساماندهي گورستان هاي دوالب را در برنامه قرار 
داد و در ايــن زمينه طرح هاي مختلفي به شــورا 
ارائه شد؛ ازجمله اينكه ميداني در اين آرامستان 
ايجاد شــود به نام ميدان صلح يا ميدان بهشــت 
مريم)ع(. اما در پي طرح هاي ارائه شــده، برخي 
از پژوهشــگران و كارشناســان تاريخي و ميراث 
فرهنگي از احتمال تغيير هويت اين گورستان ها در 
طرح ساماندهي ابراز نگراني كردند؛ نگراني از اين 
بابت كه اقدامات به ارزش هاي تاريخي و مورد توجه 
مسيحيان در گورستان، آســيب وارد كند. البته 
مرتضي اديب زاده، معاون ميراث فرهنگي استان 
تهران تأكيد مي كند كه هيچ طرح و برنامه اي در 
مجموعه آرامستان هاي دوالب بدون درنظر گرفتن 

تأييد سازمان ميراث فرهنگي صورت نمي گيرد.

هویت و اسامي آرامستان ها تغيير نمي كند
اينطور كه رئيس كميسيون سامت، محيط زيست 
و خدمات شهري شوراي شــهر تهران هم عنوان 
مي كند، اقداماتي كه در 5آرامســتان دوالب قرار 
است انجام شود، فقط در راستاي ساماندهي است 

و بس. زهرا صدراعظم نوري به همشهري مي گويد: 
»يكي از رديف هاي بودجه مديريت شهري، احيا، 
مرمت و ساماندهي آرامستان هاي تاريخي و محلي 
شــهر تهران، ازجمله دوالب، ابن بابويه و امامزاده 
عبداهلل است. بر اين اساس، شوراي شهر اعتباراتي 
در اين خصوص در بودجه امسال درنظر گرفت و 
شهرداري مكلف شــد برنامه اي براي ساماندهي 
ارائه كند. مجموعه مديريت شهري به دنبال حفظ 
هويت اين مكان هاي تاريخي است. به طور قطع در 
اين آرامستان ها اقدامي صورت نخواهد پذيرفت كه 
هويت آرامستان ها را در معرض تهديد قرار دهد. 

اسامي شان نيز تغيير نخواهد كرد.«
آنچه نوري به آن اشاره 
مي كنــد، بخشــي از 
برنامه هــاي مديريت 
شــهري تهــران براي 
ساماندهي تعدادي از 
80آرامستاني است كه 
در تهران پراكنده هستند و ارزش هاي تاريخي و 
ميراثي دارند. او در همين ارتباط مي گويد: »چنين 
آرامستان هايي بايد حفظ شوند و شرايطي فراهم 

شود كه شهروندان و گردشــگران بتوانند از اين 
آرامستان ها بازديد كنند. اين آرامستان ها بايد از 
حالت مخروبه و فرسوده خارج شوند، آب شرب و 
سرويس بهداشتي داشته باشند، مسيرهاي حركت 
و پياده در آنها هموار شــود و بهسازي شده و قابل 

بازديد باشند.« 
عضو شوراي شــهر تهران مي افزايد: »در اولويت 
كار ســاماندهي گورســتان هاي تاريخي تهران، 
5آرامســتان دوالب در دســتور كار قرار گرفته 
است. تأكيد شورا و شــهرداري حفظ و حراست 
هويت اين 5آرامســتان به عنوان يك ميراث ملي 
و جهاني و ذخيــره مادي و معنوي شــهر تهران 
اســت. در اين بهسازي و احيا شــهرداري مكلف 
است با ذي ربط هاي آرامســتان ها ازجمله وزارت 
امور خارجه، شوراي خليفه گري، سازمان ميراث 
فرهنگي، سفارتخانه هاي مرتبط و... هماهنگي هاي 
الزم را انجام دهد. در اين زمينه اقداماتي هم شروع 

شده است. 
در اين راستا پياده راه هاي آرامستان گريگوري ها 
اصاح و فضــاي بين قبور بازســازي شــده اند. 
همچنين آبرساني به فضاي ســبز طراحي و اجرا 

شده، منبع آب تامين و علف هرز و گياهان خودرو 
جمع آوري شــده اند و ســرويس هاي بهداشتي 

مناسبي هم احداث شده است.«

نام ميدان، بهشت مریم شود
در طرح ســاماندهي 
5آرامســتان دوالب 
اينطور آمــده كه يك 
فضــاي مشــترك در 
فضاي شهري و خارج 
از آرامستان ها، به عنوان 
ميدانگاه و محل توقف مركزي به وجود آيد؛ ميداني 
با رويكرد صلح جهاني. اما احمد مســجدجامعي، 
عضو كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي شهر 
اسامي تهران در اين باره مي گويد: »آنچه گورستان 
دوالب به عنوان مهم ترين شــاخصه دارد، سابقه و 
پشتوانه تاريخي اســت. ما نبايد تاريخ را تحريف 
كنيــم. گفته شــده نام ميــدان مشــترك بين 
5گورستان را ميدان صلح بگذاريم؛ درحالي كه اين 
محل هيچ مناســبتي با اين نام ندارد و نمي توان 

نامش را صلح جهاني گذاشت.«
عضو شوراي شــهر تهران با بيان اينكه مشخص 
نيست ربط اين گورستان با صلح چيست، يادآور 
مي شــود: »روس ها در زمان جنگ جهاني دوم و 
اشغال ايران، در تهران جنگيدند؛ نه در مرزهايشان؛ 
جنگي كه تا مرحلــه تجزيه ايــران پيش رفت؛ 
بنابراين اين محل نسبتي با صلح ندارد كه بخواهيم 

اين نام را روي آن بگذاريم.«
مسجدجامعي در ادامه به موضوع مشاركت جامعه 
محلي مي پردازد و مي گويد: »ما پيش ترها، پس 
از بازديــدي از مجموعه گورســتان هاي دوالب، 
خدمت مرحوم آقــاي ســيدمهدي طباطبايي، 
شــخصيت مورد وثوق محله و منطقه14 رفتيم. 
آنجا درباره ايده هايمان گفت وگو كرديم. ايشــان 
پيشــنهاد جالبي داد و گفت: ما در ايران، بهشت 
معصومه و بهشــت زهرا داريم، اما بهشــت مريم 
نداريم. جــا دارد نام ميدان گورســتان دوالب را 
بهشــت مريم بگذاريم؛ چراكه حضرت مريم)ع( 

شخصيتي قدسي است كه وجه مشترك مسلمانان 
و مسيحيان به حساب مي آيد. به نظر من، پيشنهاد 
ايشان، پيشنهاد خوبي است. الزم است براي تغيير 
و تحوالت گورستان دوالب و نامگذاري براي آن، 
الگوهاي تاريخي و زيباشناسي را درنظر بگيريم. در 
سند طرحي كه ارائه شده كلمه »احيا« آمده است؛ 
درحالي كه قرار نيست در اين محل احيايي صورت 
و دفن تازه اي انجام بگيرد. كلمه باززنده ســازي 
براي متن مناسب است؛ زيرا با الگوهاي تاريخي، 
زيباشناســي، معماري و شهرســازي همخواني 
دارد. مــا بــا وزارت خارجه، ميــراث فرهنگي، 
شخصيت هاي محلي، خليفه گري ارامنه و مانند 
اينها مسائل را طرح كرديم كه بايد نقش همه در 

اينجا درنظر گرفته شود.«
 مســجدجامعي در پايان مي گويد: »بايد يك بند 
به اين ســند اضافه كنيم؛ مطالعات دائمي راجع 
به پيشينه اين مكان و كساني كه در آنجا مدفون 
هســتند و چرايي آن، الزم است؛ يعني اين بخش 
مي تواند ســايت هاي جهاني داشته باشد. كساني 
كه اينجا بودند مثا فرزندانشان، هموطنان شان و 
همشهريان شان بدانند آنها كه بوده اند و دسترسي 
به آنجــا و آن اطاعات، چگونه امكانپذير اســت. 
پس راه اندازي يك ســايت و مطالعات درباره اين 
آرامستان الزم است. اين كار هنوز در مراحل اوليه 
است و ضروري است شهرداري گروهي را براي اين 

كار بگذارد.«
به هرترتيب بهســازي آرامســتان هاي تاريخي 
دوالب در حال انجام اســت و شــارلي انوبه تكيه، 
عضو كميســيون عمران و نماينده مســيحيان 
آشــوري مجلــس و همچنيــن آرا شــاورديان، 
نماينده مســيحيان ارمني تهران و شمال ايران 
در مجلس شوراي اســامي پس از بازديد از اين 
آرامستان ها، روند بازپيرايي و بهسازي را مناسب 
ارزيابي كردند. در اين ميان، كامبيز مصطفي پور، 
شــهردار منطقــه14 اعام كرد كــه جمع آوري 
اطاعات مربوط به چهره هاي مدفون و تاريخچه 
آرامستان ها و در كل تهيه بانك اطاعاتي جامع از 

اين آرامستان ها در دستور كار قرار دارد. 

    پریسا اميرقاسم خاني 
خبر نگار

ماجراي گورستان هاي دوالب به سال۱۸۵۵ بازمي گردد كه پيكر دكتر لویي آندره 
ارنست كلوكه، پزشك محمدشاه و ناصرالدین شــاه قاجار در محله دوالب تهران 
به خاك سپرده شد تا راه براي خاكسپاري درگذشتگان كاتوليك در تهران هموار 
شود. آخرین تدفين  در گورستان نيز در سال۱۳۷۵ خورشيدي صورت گرفته است. 
بخش ارامنه این آرامستان، یكي از قدیمي ترین آرامستان هاي ارامنه تهران به شمار 
مي آید كه مساحتي بالغ بر ۴۷هزار مترمربع دارد. سنگ قبرهاي این آرامستان اغلب 
داراي نقوشي ویژه و معماري منحصر به فرد هستند. كليساي كوچكي نيز )مادور( 
در محوطه این آرامستان قرار دارد.  مالكيت و مدیریت گورستان دوالب، افزون بر 
خليفه گري ارامنه تهران در اختيار برخي سفارتخانه هاي خارجي است؛ زیرا در آنجا 
افرادي با مليت هاي گوناگون روسي، گرجي، فرانسوي، یوناني و لهستاني به خاك 
سپرده شده اند یكي از مهم ترین بخش هاي گورستان دوالب، بخش لهستاني هاست 
كه در آن شماري از آوارگان لهستاني جنگ جهاني دوم كه به ایران پناه آورده بودند 
و پيش از بازگشت به كشورشان از دنيا رفتند، دفن شده اند. این آرامستان در بزرگراه 
شهيد محالتي، بين خيابان شهيدرضایي تاجري از غرب، خيابان مستفيذ از شمال، 

امالك مسكوني از شرق و گلخانه هاي خيابان پاســدار گمنام از جنوب واقع شده 
است. به علت اینكه مالكيت آرامستان ارامنه متعلق به كشورهاي روسيه، لهستان، 
فرانسه و ایتالياست، براي بازدید به كسب مجوز از سفارتخانه هاي مذكور و تأیيدیه 

خليفه گري هاي ارامنه، آشوري ها، ارتدوكس ها و كاتوليك ها نياز است.

داستان گورستان هاي دوالب

در پي آغاز فراخوان جذب 116 آتش نشان جديد در تهران براي سال1400

استخدام آتش نشانان زن كليد خورد
اطاعيه استخدام نيروهاي آتش نشاني شهر تهران از امروز 25بهمن، روي سايت 

ســازمان آتش نشــاني و خدمات ايمني شــهرداري قرار مي گيرد. به گزارش  آتش نشاني
همشــهري در اين مرحله براي ســال آينده تعداد 116زن و مرد آتش نشان 

استخدام مي شوند.
مهدي داوري، مديرعامل ســازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شــهرداري تهران در اين 
رابطه گفت: »افرادي كه در آزمون هاي سازمان موفق شــوند، استخدام سازمان شده و بايد 
مراحل آموزشــي را طي كنند. در اين مرحله براي سال1400، تعداد 100آتش نشان مرد و 
16آتش نشان زن را براي كادر عملياتي استخدام مي كنيم. آتش نشانان پس از گذراندن 3ماه 

دوره آموزشي فشرده، وارد ايستگاه هاي عملياتي خواهند شد.«
او همچنين درباره بودجه سازمان آتش نشــاني به ايلنا گفت: »در حال مذاكرات الزم براي 
اين منظور هستيم. شهرداري در سال هاي اخير حمايت خوبي از آتش نشاني داشته است و 
اميدوارم براي سال آينده نيز اين حمايت ها ادامه داشته باشد. جلسات بودجه همچنان ادامه 
دارد و ما اميدواريم بودجه خوبي براي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري تهران 

درنظر گرفته شود.«

 اطالعات گودهاي رها شده 
در سامانه شهرسازي ثبت مي شود

به زودي اطاعات همه گودهايي كه در شهر تهران به هر دليلي رها 
شده اند در سامانه شهرسازي شهرداري منتشر مي شود تا اطاعات 

درباره گودها موردي، پراكنده و محدود به مكاتبات نباشد.
اين خبر را مهدي صالحي، مديركل معماري و ساختمان معاونت 
شهرسازي شهرداري تهران اعام كرد و به پايگاه خبري شهر گفت: 
»شناسايي و رفع خطر از گودها همچنان ادامه دارد و در اين مدت 
رفع خطرهاي خوبي انجام شده اســت، به طوري كه 10 گود در 
مناطق1، 2، 17، 22 و 5 ايمن سازي  شده است. همه 10مورد رفع 
خطر انجام شده از سوي شهرداري تهران و با پر كردن گود انجام 
شده است، البته ممكن است رفع خطر از گودها به دليل برگزاري 
نشست ها، پيچيدگي و ســختي هاي كار آهســته پيش رود اما 

اقدامات خوبي در اين زمينه انجام شده است.« 
صالحي درباره گودهاي منتسب به »بابك زنجاني« )متهم به فروش 
نفت بدون بازگرداندن پول به ايران( هم گفت: »آن چيزي كه به 
سيستم شهرداري رسيده اين است كه گودها به وزارت نفت منتقل 
شده اســت. در واقع وزارت نفت هم اعام كرده كه متولي اماك 
»بابك زنجاني« است و پيگيري ها درباره پروژه هاي اين شخص از 
سوي اين وزارتخانه انجام مي شود. اما نمي توان درباره اينكه اسناد 

منتقل شده يا نه قطعي صحبت كرد.«
او با بيان اينكه درهرحال ايمن ســازي بر عهده وزارت نفت است، 
گفت: »يكي از مشكات اينگونه پروژه ها پروانه است. پروژه مربوط 
به گود ايران زمين واقع در منطقه2 به مصوبه اصاحيه شوراي عالي 
معماري و شهرسازي نياز دارد و چون هنوز پروانه اصاحيه صادر 
نشده بايد در وهله نخست نسبت به دريافت پروانه اصاحيه اقدام 
و بعد پروژه آغاز شود. زماني اينگونه گودها بي خطر تقلي مي شود 
كه پروژه اجرا شود، در غيراين صورت اقدامات ايمني سازي انجام 
مي شود. طبق بررســي ها گود منطقه2 جزو گودهاي درمعرض 

خطر نيست اما ايمن سازي  موقت بايد صورت گيرد.«

ايمني
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تالش براي ساماندهي مسكن ادامه دارد
معاون مسكن و ســاختمان وزارت راه و شهرسازي در پاســخ به اين پرسش كه 
راهكار كنترل اثرگذاري زمين بر بازار مسكن چيست، مي گويد: اتفاقات جامعي 
براي اثرگذاري مؤثر بر مناسبات حوزه مسكن در جريان است كه هركدام مي تواند 
بخشي از بازار مسكن و حوزه توليد آن را تحت تأثير قرار دهد. محمودزاده، با اشاره 
به اجرايي شدن قانون ماليات بر خانه هاي خالي مي افزايد: اجراي اين قانون با هدف 
اصالح رفتار بازار مسكن و نه درآمدزايي براي دولت در دستوركار است و در كنار 
آن سياست هاي افزايش توليد مسكن نيز پيگيري مي شود. او همچنين تمهيدات 
انديشيده شده براي كنترل قيمت نهاده هاي توليد مسكن در قانون جديد مجلس 
را از مواردي عنوان كرد كه مي تواند به تقويت نهضت خانه ســازي كمك كند. به 
عقيده محمودزاده، مجموعه طرح هاي مســكني كه اجراي بخشي از آن در قالب 
مسكن ملي آغاز شده، مي تواند به اصالح ماهيت سرمايه اي كاالي مسكن كمك 
كند؛ اما به واسطه اثرپذيري مستقيم مسكن از اقتصاد كالن و بازارهاي موازي، بايد 

ثبات سازي در اين حوزه ها نيز پيگيري شود.

ث
مك

   شكاف 61.5درصدي مزد و معيشت
آخرين محاسبات گروه كارگري در تعيين هزينه معيشت خانوارهاي كارگري در سال1399 حاكي 
از اين است كه متوسط حداقل هزينه يك خانوار 3.3نفره در كشور به 8ميليون و735هزار تومان 
رسيده و متوسط حداقل دستمزد و مزاياي كارگران فقط 38.47درصد آن را پوشش مي  دهد. 
فرامرز توفيقي، رئيس كميته دستمزد شوراي اسالمي كار با اشاره به اينكه براساس اين محاسبات 
دستمزد كارگران قادر به جبران 61.5درصد هزينه معيشت خانوار نيست، مي گويد: به واسطه 
وجود اين شكاف بزرگ ميان مزد و معيشت، در بهترين حالت فاصله درآمد يك كارگر و هزينه 
سبد معيشت او بيش از 5ميليون تومان است و بايد از راه هاي ديگر اعم از فعاليت غيررسمي، 
كاهش مصرف و حذف اقالم ضروري از سبد مصرفي خانوار و همچنين كاهش كيفيت كاالهاي 
خريداري شده جبران شود كه در نتيجه آن خانوار كارگري در مرز خط فقر غذايي خواهد بود. او 
با اشاره به اينكه اخيرا مركز رصد كميته امداد امام خميني)ره(، خط فقر غذايي را 670هزار تومان 
به ازاي هر نفر محاسبه كرده، مي افزايد: با استناد به اين اطالعات، خط فقر غذايي يك خانوار 
3.3نفره كه مبناي تعيين هزينه معيشت است، به 2ميليون و211هزار تومان مي رسد و با توجه 
به ضريب اهميت 30.95درصدي مواد غذايي در هزينه معيشت اعالم شده از مركز آمار ايران، 
سبد معيشت حداقلي خانوار براساس خط فقر غذايي كميته امداد 7ميليون و143هزار تومان 
خواهد بود كه بيش از 2برابر حقوق و مزاياي يك كارگر حداقلي بگير متأهل و داراي 2فرزند است.

مركز پژوهش هــاي مجلــس در گزارش 
ديرهنگام خود هرچنــد از برخي تغييرات 
كميســيون تلفيق در اليحه بودجه دفاع 
كرده اما پرده از يك راز بزرگ بر داشــته و 
مصوبه تلفيق را داراي اشــكاالت اساسي 

دانسته است

نبض بازار

صعود سكه تا زير سقف 12ميليون شكست ركورد اثرگذاري زمين بر قيمت مسكن 
 محمود محمودزاده، معاون وزير راه و شهرسازي در گفت وگو با همشهري اعالم كرد

 بررسي ها نشان مي دهد ميانگين اثرگذاري زمين در قيمت نهايي مسكن در شهر تهران به 80درصد رسيده كه رقم بي سابقه اي است

اثرپذيري قيمت مسكن 
از قيمت زميــن يكي از 
واقعيت هاي بازار مسكن 
به ويژه در كالنشهرهاســت؛ اما حاال اين 
اثرپذيري به حدي افزايش پيدا كرده كه 
عمال هيچ تناسبي ميان قيمت فروش و 
قيمت توليد مســكن وجود ندارد و اين 
مســئله حتي ساخت وســاز در مناطق 

ارزان قيمت شهر را بي صرفه كرده است.
به  گزارش همشــهري، آمارهاي رسمي، 
قيمت يك مترمربع زيربناي مســكوني 
در شهر تهران را حدود 27ميليون تومان 
برآورد مي كند. در مقابل آمارهاي مربوط 
به هزينه ساخت وســاز مســكوني نيز از 
ميانگيــن 4 تا 5.5ميليــون تومان براي 
ســاخت هر مترمربع زيربناي مسكوني 
حكايت دارد؛ يعنــي ميانگين اثرگذاري 
زمين در قيمت نهايي مســكن در شهر 
تهران به 80درصد رسيده است. موضوعي 
كه از نظر معاون وزير راه و شهرسازي بايد 

با سياستگذاري جامع برطرف شود.

زمين، متهم رديف اول گراني مسكن
متهمان بازار آشفته مســكن در اقتصاد 

ايران بسيارند؛ از زد و بند در بازار زمين، 
داللــي و ســوداگري در حــوزه مصالح 
ســاختماني، تخليــه تــورم انتظاري و 
دورنماي افــت ارزش ريال در بــازار و... 
همگي به نحوي بر مناسبات بازار مسكن 
اثرگذار هستند؛ اما در شــرايط فعلي از 
ميان همه اين متهمان، اين قيمت زمين 
است كه بيشترين سهم از تنش زايي در 
بازار مســكن را به  خــود اختصاص داده 

است. 
زمين شهري در اقتصاد ايران يك كاالي 
ســرمايه اي بســيار پرطرفدار اســت و 
به تبع آن، مســكن نيز در جايگاه كاالي 
ســرمايه اي مقبولي قــرار گرفته كه هم 
از ارزش دارايــي ريالــي در مقابل تورم 
حفاظت مي كند و هــم مي تواند از محل 
اجاره، درآمد خوبي براي ســرمايه گذار 
داشته باشــد؛ در اين فرآيند رشد قيمت 
مســكن از يك ســو به تحوالت قيمت 
زمين گره خورده و بــا هرگونه زد و بند و 
سفته بازي گسترده در بازار زمين، قيمت 
مسكن نيز تغيير مي كند و از سوي ديگر، 
هزينه توليد مســكن )بهــاي نهاده هاي 
ساختماني( نيز عاملي اثرگذار بر قيمت 

اين كاال محسوب مي شــود كه به نوعي 
در قالب تخليه تورم موجــود در اقتصاد 
در قيمت كاالي نهايي تخليه مي شــود. 
حاال اما، روايت آمارهــا از تركيب قيمت 
فروش مسكن پرده از تحولي قابل تأمل در 
بازار مسكن برمي دارد و از ركوردشكني 
تأثير قيمت زمين بر بهاي مســكن خبر 
مي دهــد. آمارهاي رســمي، قيمت يك 
مترمربع زيربناي مســكوني در شــهر 
تهران را حدود 27ميليون تومان برآورد 
مي كنــد. در مقابل آمارهــاي مربوط به 
هزينه ساخت وســاز نيــز از ميانگين 4 
تــا 5.5ميليون تومان براي ســاخت هر 
مترمربع زيربناي مســكوني در شــهر 
تهران حكايــت دارد؛ اين يعني ميانگين 
اثرگذاري قيمت زميــن در قيمت نهايي 
فروش مسكن در شهر تهران به 80درصد 
رسيده كه در مقايســه با دوره هاي قبل 

بسيار باالست. 
پيش  از اين، كارشناســان و فعاالن بازار 
مســكن، ميانگين تأثير قيمت زمين بر 
بهاي مسكن شهر تهران را 40 تا 50درصد 
عنــوان مي كردند كه البتــه در برخي از 
مناطق خاص شــهر تهران تا 80درصد 
نيز افزايش پيدا مي كرد اما حاال ميانگين 

شهر به 80درصد رسيده است.

تبديل زمين به عنصر قطعي در قيمت 
مسكن

محمــود محمودزاده، معاون مســكن و 
ســاختمان وزارت راه و شهرســازي در 
گفت وگو با همشــهري، با اشاره به اينكه 
زمين همواره عامــل تعيين كننده اي در 
قيمت مسكن شهر بوده است، مي گويد: 
در شــرايط فعلي به قدري قيمت مسكن 
افزايش پيدا كرده كه ديگربا نسبت هاي 
قبلي قيمــت زمين و قيمت تمام شــده 
مســكن همخواني ندارد. او كه پيش  از 
اين نيز در گفت وگو با رســانه ها، فاصله 
500درصــدي هزينه توليد مســكن با 
قيمت فروش مسكن را مطرح كرده بود، 
مي افزايد: در گذشــته نسبت اثرگذاري 
30 تا 70درصدي هزينه زمين در قيمت 
مســكن مناطق مختلف وجود داشــت؛ 
اما اكنون اتفاقاتــي در قيمت زمين رخ 
داده است كه ديگر مناسبات بازار با اين 
نسبت هاي قابل توجه نيز جور در نمي آيد 
و قيمت زمين از يك عنصــر اثرگذار بر 
قيمت مســكن به يك عنصــر قطعي در 

تعيين قيمت مسكن تبديل شده است.

مزد1400 كارگران هنوز بالتكليف است و هر بار از مرجعي درباره ميزان 
افزايش آن صحبت مي شود؛ اما طرف كارگري ضمن موضع گيري درباره 
اظهارنظرهايي كه خارج از چارچوب شــوراي عالي كار درباره دستمزد 
كارگران مي شــود، خواســتار پايان دادن به بازي با اعداد اســت. به  گزارش همشهري، 
اختالف نظر شركاي اجتماعي در شوراي عالي كار به قدري باالست كه هنوز چانه زني براي 
تعيين هزينه معيشت خانوارهاي كارگري و درصد افزايش دستمزد كارگران در سال آينده 
در مراحل مقدماتي  مانده است؛ اما در مقابل بحث درباره ميزان افزايش مزد در خارج از اين 
شورا باال گرفته است. فرامرز توفيقي، رئيس كميته مزد شوراي اسالمي كار اين اظهارنظرها 
را موجب هيجاني شدن فضاي جامعه مي داند و علي خدايي، عضو كارگري شوراي عالي كار 
نيز پيشنهاد داده براي جلوگيري از بازي با اعداد، تغييرات مزد1400 به جاي درصد با مبلغ 

ريالي اعالم شود.

اعالم مبلغ به جاي درصد
بازي با درصد در فرآيند تعيين مزد، يكي از مسائلي است كه در حاشيه اغلب مصوبات مزدي 
شوراي عالي كار مطرح مي شود و مانند افزايش 1400درصدي حق مسكن از سال 95 تا 99 
تصويري غيرواقعي از ميزان افزايش مبلغ مزد و مزاياي نيروي كار ايجاد مي كند. علي خدايي، 
نماينده كارگران در شوراي عالي كار پيشــنهاد داده است در مذاكرات مزد1400، به جاي 
تعيين درصد افزايش مزد، مبلغ اضافه شده به دستمزد اعالم شود تا چندوچون تغييرات 
مزدي شفاف تر و ملموس تر باشد؛ چراكه به واسطه پايين نگه داشته شدن مزد در 2، 3سال 
اخير، دستمزد كارگران مبلغ ناچيزي است و درصد افزايش آن براي متناسب سازي با هزينه 
واقعي معيشت عدد قابل مالحظه اي مي شود درحالي كه مبلغ آن در مقايسه با واقعيت هاي 
اقتصادي، عدد بزرگي نيست. خدايي با ابراز اميدواري نسبت به اينكه در جلسه آتي كميته 
مزد1400، هزينه سبد معيشت نهايي شود، به تسنيم گفت: در سال گذشته ادعاي مهار 
تورم بزرگ ترين تكيه گاه دولت براي عدم  پذيرش نظر گروه كارگري در تعيين مزد بود و 
با تأكيد بر اينكه افزايش مزد تورم زاست و دولت تورم ســال1399 را روي 15درصد مهار 
خواهد كرد از واقعي شدن دستمزد جلوگيري كرد؛ درحالي كه اين ادعا محقق نشد و تورم 
خوراكي ها و آشاميدني ها به عنوان عنصر اصلي سبد معيشت كارگري، به شدت رشد كرد. 
او با اشاره به اينكه طرف كارگري اگر به خواسته منطقي و معقول خود برسد، مصوبه مزد را 
در 10دقيقه ابتداي جلسه امضا مي كند، افزود: اگر خواسته گروه كارگري محقق نشود تا 
بي نهايت به مذاكرات ادامه مي دهيم. به گفته خدايي، حداقل خواسته طرف كارگري براي 

دستمزد1400، جبران قدرت خريد كارگران به جاي بازي با اعداد است.

چالش تصويب هزينه معيشت
در جريان مذاكرات مزد1399، طرف كارگري با استناد به اينكه مصوبه شوراي عالي كار بدون 
توجه به مطالبات و خواست طرف كارگري تنظيم شده و فقط نظرات دولت و كارفرما را تأمين 
مي كند، از امضاي مصوبه مزد99 خودداري و به نشانه اعتراض جلسه شورا را ترك كرد. در 
ادامه تشكل هاي كارگري خواستار بازنگري مزد99 و جبران هزينه هاي معيشت شدند و 
حتي درباره مصوبه مزد99 به ديوان عدالت اداري شكايت بردند؛ شكايتي كه توانست نظر 
مساعد هيأت تخصصي اين ديوان براي ابطال مصوبه مزد99 را جلب كند و فعال براي نهايي 
شدن منتظر رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري است. كارگران مي گويند چنانچه ابطال 
مصوبه مزد1399 در اين كميته نيز تأييد شــود، شوراي عالي كار بايد در عمل تعيين مزد 
براساس هزينه معيشت را در دستور كار قرار دهد. خدايي، نماينده كارگران در شوراي عالي 
كار مي گويد: با توجه به گزارش هايي كه از جلسات كميته دستمزد1400 مي رسد، گويا 
نمايندگان دولت و كارفرما به صورت مشترك بر اين هدف متمركز شده اند كه اجازه ندهند 
سبد معيشت به روال عادي خود تصويب شود و دليل آن نيز شكايت كارگران در ديوان با 

استناد به سبد معيشت است.

پيشنهاد مجلس براي افزايش مزد
حمايت از توليد و حفظ اشتغال موجود اصلي ترين توجيه هايي است كه هميشه براي ممانعت 
از واقعي سازي  دستمزد نيروي كار در ايران مطرح شده و هر بار پيشنهادهايي نيز براي ميزان 
افزايش مزد كارگران همگام با حمايت از توليد و اشتغال ارائه مي شود. آخرين پيشنهاد را 
كميسيون اجتماعي مجلس به دولت و وزير كار ارائه كرده و آنگونه كه محمد بابايي كارنامي، 
سخنگوي اين كميسيون مي گويد: در اين پيشنهاد بر افزايش حداقل 35درصدي حقوق 
كارگران در سال آينده تمركز شده است. گرچه اين پيشنهاد لزوما از سوي دولت و كارفرما 
نيز پذيرفته نمي شود اما طرف كارگري نيز با آن موافق نيست. فرامرز توفيقي، رئيس كميته 
مزد شوراي اسالمي كار، اظهارنظر درباره دستمزد خارج از چارچوب شوراي عالي كار و اعالم 
ارقام و اعداد در اين زمينه را موجب هيجاني شــدن فضاي جامعه مي داند و به همشهري 
مي گويد: ماجراي تعيين مزد به جاي شعار و جوسازي، به حمايت از اجراي قانون نياز دارد و 
ورود غيرتخصصي افراد، حتي نمايندگان مجلس به اين ماجرا پذيرفتني نيست. او با اشاره 
به اينكه در قانون كار و در تركيب شوراي عالي كار فقط نمايندگان دولت، كارفرما و كارگر 
مسئول چانه زني و تعيين مزد هستند، مي افزايد: نمايندگان مجلس مأمور قانونگذاري و 
مسئول نظارت بر حسن اجراي آن هستند، در نتيجه اگر نيت خيرخواهانه اي در موضوع مزد 
كارگران دارند، بايد با حمايت از اجراي قانون كار وارد ميدان شوند و مسائلي نظير اجرايي 
نشدن ماده7 قانون كار و حذف امنيت شغلي كارگران، ســرپيچي از ماده41 قانون كار و 
بي توجهي به هزينه معيشت در تعيين مزد و همچنين خوانش اشتباه از اين ماده قانوني و 

جلوگيري از ترميم دستمزد در طول سال در برابر افزايش هزينه ها را پيگيري كنند.

ســكه بار ديگر به محدوده 12ميليون تومان نزديك شــده و به نظر 
مي رسد هيچ عامل بازدارنده اي براي ورود و حتي ماندگاري در كانال 

12ميليون توماني بر سر راه خود نداشته باشد. 
تغييرات قيمت طال و سكه از ماه دوم پاييز تاكنون با وجود كم و زياد 
شدن دامنه نوســانات، همواره نزولي بوده و بعد از 25آذر كه سكه 
كانال 12ميليونــي را ترك كرد تنها يك بار در 16دي ماه توانســت 
دوباره تا اين محدوده قد بكشــد كه آن هم بيــش از يك روز دوام 
نداشت. اميد به بهبود مناسبات بين المللي و رفع تحريم ها با بازگشت 
آمريكا به برجام در 3 ماه گذشــته خريداران طال وسكه را به كاهش 
بيشتر قيمت ها اميدوار كرده بود تا جايي كه افت قيمت سكه تا كانال 
9ميليون تومان نيز به گفته فعاالن اين حــوزه، چندان بازار را تكان 
نداد. به نظر مي رسد تحوالت سياسي داخلي و خارجي در هفته هاي 
اخير، با تحريك مهم ترين عامل تأثيرگذار بر نرخ طال و ســكه يعني 
دالر، پيكان تغيير قيمت را رو به باال برده و با پرسه دالر در محدوده 
25هزار تومان، سكه 12ميليون توماني و باالتر دور از انتظار نيست. 

به اعتقاد كارشناسان و تحليلگران اقتصادي، تغيير سياست هاي كاخ 
سفيد و بازگشت آمريكا به برجام مي توانست با توجه به برايند ديگر 
عوامل مؤثر بر بازارهاي دارايي در ايــران، قيمت دالر را در محدوده 
20 تا 22هزار تومان تثبيت كند و در چنين شرايطي محدوده تثبيت 
قيمت سكه 9 تا 10ميليون تومان پيش بيني مي شد. سيگنال هاي 
دريافتي از آمريكا اما ســه هفته بعد از جابه جايي رسمي قدرت در 
اياالت متحده چندان اميدواركننده نبوده و به نظر نمي رسد دست كم 
در يك ماه آينده تغييرات جدي اي در اين عرصه رخ دهد. در داخل 
كشــور رد كليات اليحه بودجه در مجلس و اختالف بر ســر تورم زا 
بودن يا نبودن اين اليحه نگراني دربــاره آينده اقتصادي را در مردم 
افزايش داده و اين عامل نيز بر افزايش قيمت ها بي تأثير نبوده است. 
افزايش قيمت اونس جهاني دركنــار ديگرعوامل تأثيرگذار، قيمت 
هر قطعه ســكه را يك ميليون و 100هزار تومان افزايش داد. حباب 
ســكه كه تا 200هزار تومان كاهش يافته بود، طي يك هفته اخير 
دوباره رو به بزرگ شدن گذاشته و تا حدود 550هزار تومان افزايش 
يافته است.  در كنار اين عوامل، تقاضا در بازار طال و سكه در روزهاي 
منتهي به عيد نوروز هرسال به طور ســنتي افزايش مي يابد و گرچه 
كارشناســان با توجه به كاهش توان خريد و افزايش قيمت ها اميد 
چنداني به بازگشت رونق هميشگي ندارند، اما بازار، خالي از مشتري 
نيز نخواهد ماند. اين در شرايطي است كه به رغم تأكيد فعاالن بازار 
بر ثبات قيمت ها و درخواســت از مردم براي خريد مصنوعات طال، 
گرايش به خريد ســكه به دليل ســود حاصل از فروش آن هنوز نزد 
مردم بسيار بيشتر اســت و اين باعث شده ساخت مصنوعات سبك 
از ســوي طالفروشــان مورد توجه قرار گيرد. محمد كشتي آراي، 
نايب رئيس اتحاديه طال و جواهر تهران هفته گذشــته با اشــاره به 
كاهش 40درصــدي خريد طال گفت كه طالفروشــان زيورآالت با 
وزن هاي سنگين را تبديل به مصنوعات با وزن هاي سبك كرده اند تا   
قدرت خريد مردم براي خريد طــال افزايش يابد و هموطنان بتوانند 

مصنوعات طال را خريداري كنند.

مسكن

دولت قرار است اين هفته اليحه 
اصالح شــده بودجه را دوباره 
به مجلــس بفرســتد. برخورد 
احتمالي دوباره مجلس چه خواهد بود؟ آيا دوباره 
مصوبات كميسيون تلفيق بر اليحه دولت اضافه 
خواهد شــد؟ آخرين بودجه دولت روحاني، يك 
بودجه 2دولتي است كه نيمي از آن را دولت فعلي 
و نيمي ديگر را دولت بعدي اجرا مي كند، اما آنچه 
براي مردم اهميت دارد، اين اســت كه اثر خطر 
بي پولي دولت بر معيشت آنان چيست و كسري 
بودجه ســال آينده از كدام محل جبران خواهد 
شد؟ به گزارش همشــهري، مركز پژوهش هاي 
مجلس در گزارش ديرهنگام خود هرچند از برخي 
تغييرات كميسيون تلفيق مجلس در اليحه بودجه 
دفاع مي كند، اما از يك راز بزرگ پرده برمي دارد. 
بازوي تحقيقاتي مجلس، مصوبه تلفيق را داراي 
اشكاالت اساسي مي داند و نسبت به خطر رانت 
در بودجه ناشي از توزيع قير رايگان و تسهيالت 
تكليفي بانك ها و همچنين پيامدهاي كســري 

بودجه دولت هشدار مي دهد.

مركز پژوهش ها چه مي گويد؟
10روز پــس از رد كليــات اليحــه بودجــه 
ســال1400 در صحن علني مجلــس و ناكام 
ماندن اعضاي كميسيون تلفيق براي به كرسي 
نشاندن مصوبات خود و همچنين وعده دولت 
براي اصالح آخرين ســند دخل و خرج  خود، 
مركز پژوهش هاي مجلس نقد كوتاه و مختصر 
خود را درباره تغييراتي كه كميســيون تلفيق 
در بودجه ســال آينده اعمال كرده بود، منتشر 
كرد. انتشار گزارش ديرهنگام بازوي تحقيقاتي 
مجلس كه انتظار مي رفت قبل از تصميم گيري 
نمايندگان رسانه اي شــود، نشان مي دهد بين 
بدنه كارشناســي اين نهاد پژوهشــي و اراده 
مديريتي حاكم بر مجلس شــكاف وجود دارد. 
نقدي كه اين مركز بر بودجه نويسي كميسيون 
تلفيق داشــته هم محتاطانه و البته تا اندازه اي 
دفاع مشروط به نظر مي رســد. با اين حال مهم 
است كه مركز پژوهش هاي مجلس اصالحات 
كميسيون تلفيق در كاهش هزينه هاي كشور و 
پايدارسازي منابع بودجه را هم ناكافي مي داند 
و هشدار مي دهد:  چالش كسري بودجه دولت 
به قوت خود باقي اســت. اين مركز به صراحت 
تأكيد مي كنــد: به رغم اصالحات انجام شــده 
در كميســيون تلفيق و عملكرد مناسب تر اين 
كميسيون در مقايسه با سال هاي قبل، كسري 
بودجه ســال1400 به عنوان مهم ترين هدف 

اصالح اليحه بودجه همچنان حل نشــده باقي  
مانده است و اين موضوع كشور را در سال1400 
با محدوديت هاي جدي مواجه خواهد كرد كه 
آثار آن بر معيشت عموم مردم و اقتدار كشور در 
مسائل بين المللي غيرقابل اجتناب خواهد بود.

ايراد اليحه دولت چه بود؟
بازوي تحقيقاتي مجلس در نقد اليحه پيشنهادي 
دولت مي گويد: كســري بودجه ســاختاري در 
اليحه دولت 50درصد بود و منابع بودجه از حيث 
درآمدهاي نفتي بيش از اندازه خوش بينانه به نظر 
مي رسيد تا جايي كه با درنظر گرفتن پيش فروش 
نفت، وابستگي بودجه به نفت به بيش از 30درصد 
مي رسيد. افزون بر آن سرمايه گذاري هاي دولت 
به شدت كاهش يافته و سهم اعتبارات عمراني از 
15درصد در ســال جاري به 11درصد در اليحه 
بودجه1400 افت كرده و به جاي آن هزينه هاي 
جاري دولت هم رشــدي 60درصدي داشــته 
است. نتيجه اين دخل و خرج دولت كاهش سهم 
درآمدهاي مالياتي از منابــع بودجه از 36درصد 
در قانون بودجه امســال به 27درصد در اليحه 
بودجه1400 بود و افزايش كسري تراز عملياتي 
بودجه برخالف قانون برنامه ششم برآورد مي شد. 
در نتيجه 320هــزار ميليارد تومــان از مخارج 
هزينه اي دولت شامل حقوق و مستمري براساس 
اليحه دولت از محل فروش دارايي يا استقراض 
تأمين شده بود كه با قانون برنامه ششم منافات 

داشت.
طبــق اين گــزارش، پيشــنهاد صريــح مركز 
پژوهش ها تصويب نشــدن كليات اليحه دولت 
بود و به نمايندگان گفته شــده بــود اگر كليات 
اليحه دولت را تأييد كردند، 6تغيير را حتما اعمال 
كنند كه شامل محورهايي چون كاهش كسري 

تراز عملياتي از محل ايجــاد درآمدهاي پايدار و 
قابل تحقق، كاهش رشد مخارج هزينه اي دولت 
از طريق مديريت هزينه، افزايش ســهم مخارج 
سرمايه گذاري دولت از كل هزينه ها، اصالح منابع 
غيرواقعي پيش بيني شده از محل صادرات نفت، 
حذف پيش فــروش نفت از بودجــه و در نهايت 
اولويت دادن به معيشت عمومي و اقشار كم درآمد 

در مصارف دولت مي شود.

چرا كليات بودجه رد شد؟
راز رد كليات اليحه بودجه سال1400 در نشست 
علنــي مجلس را مي تــوان در البــالي گزارش 
ديرهنگام مركز پژوهش هاي مجلس جست وجو 
كرد. اين گزارش زوايايي از يك توافق بين برخي 

چهره هاي تأثيرگذار مجلس و اراده حاكم شــده 
بر مركز يادشــده را به تصوير مي كشد. اين مركز 
مي گويد: پيشنهاد اين بود كه درصورت تصميم 
نمايندگان به تصويب كليات اليحه بودجه دولت، 
قبل از رأي به كليــات اليحه، محورهاي 6گانه با 
دولت در ميان گذاشته شود و از نمايندگان دولت 
»تأييد رسمي« گرفته شود تا از مواجهه دولت با 
آنچه اصالحات اساسي يادشده، پيشگيري شود 
و مهم تر اينكــه اصالحات مــورد نظر مجلس با 
همراهي دولت دنبال شود. به گزارش همشهري، 
اين پيشنهاد مركز پژوهش هاي مجلس در همان 
هفته هاي نخست تقديم اليحه دولت به مجلس 
بين پاستور و بهارســتان رد و بدل مي شود و در 
نهايت رئيس جمهوري با نوشــتن يك نامه راه را 
براي توافق بين مجلس و دولت بــاز مي گذارد. 
به نظر مي رســد براساس پيشــنهاد علني شده 
مركز پژوهش هاي مجلــس، نمايندگان دنبال 
بودجه نويســي دوباره بوده انــد و وقتي دولت از 
نيت احتمالي مجلس با خبر مي شود، پيشنهاد 
بازنگري در ســاختار بودجــه را نمي پذيرد؛ در 
نتيجه اين ماموريت به كميسيون تلفيق بودجه 

سپرده مي شود.
تغييرات صورت گرفته در كميسيون تلفيق بودجه 
البته با مخالفت دولت مواجه شد و رئيس جمهوري 
به صراحت اعــالم مي كند زير بــار تغييرات در 
شاكله بودجه نمي رود. گذشته از اينكه درخواست 
مجلس و پيشنهاد مركز پژوهش ها براي بازنگري 
در بودجه تا چه اندازه به اصول قانون اساسي كه 
اختيار تهيه و تدوين بودجه را از حقوق و اختيارات 
رئيس جمهور مي داند، مسئله اينجاست كه چرا 
دولت حاضر به تغيير جهت يا ريل گذاري دوباره 
در آخرين بودجه اش نمي شود؟ بازوي تحقيقاتي 
مجلس در گزارش خود مي گويد: به رغم زحمات 
بسيار كميسيون تلفيق و اصالحات اوليه مطلوب، 
باز به دليل آنچه اين مركز مشكالت اليحه دولت 
مي خواند، مصوبه كميســيون تلفيق هم داراي 

اشكاالت جدي است.

دفاع مشروط از گزارش مردود
تازه ترين روايــت مركز پژوهش هــاي مجلس 
اين است كه تصميم كميســيون تلفيق بودجه 
مجلس از منظــر اصالح منابــع بودجه عمومي 
دولت و برخــي اصالحات انضباطــي يك نقطه 
قوت به شمار مي رود چرا كه به باور اين نهاد حذف 
قيمت گــذاري ترجيحي ارزهــاي نفتي، حذف 
معافيت مالياتي صادرات مــواد خام و نيمه خام، 
حذف معافيت ماليات بــر ارزش افزوده مناطق 
آزاد، افزايش پلكان هاي ماليات بر حقوق، كاهش 
معافيت هاي مالياتي فعاليت هاي كمك آموزشي 
و هنري، اصالح نرخ ارز مبناي محاســبه حقوق 
ورودي، اصالح نرخ ســوخت صنايع پتروشيمي 
و فوالدي در راســتاي رانت زدايي بــوده و باعث 

افزايش درآمدهاي پايدار دولت شده است.

چرا تصميم تلفيق قابل دفاع نبود؟
نقطه عطف گزارش مركز يادشده انتقاد بر مصوبات 
كميســيون تلفيق به ويژه در بخــش هزينه ها و 
مصارف بودجه است كه از آن به عنوان »اشكاالت 
اساسي« ياد مي شود. يكي از پيشنهادهاي مركز 
پژوهش ها به مجلس اين بود كه با رشد هزينه هاي 
غيرقابــل اجتناب و مــداوم حقــوق كاركنان و 
بازنشســتگان به ميزان مطرح شده توسط دولت 
براي تمام اقشــار موافقت نكنند. روشن بود كه 
نمايندگان از جرأت الزم براي كم كردن هزينه هاي 
دولت برخوردار نيستند و البته به دليل در پيش 
بودن انتخابات رياســت جمهوري در بهار ســال 
آينده كم كردن از ميزان افزايش حقوق  كارمندان 
دولت مي توانست دردسرساز شود. مركز يادشده 
گفته بود كه به جاي افزايش 25درصدي حقوق 
حقوق بگيــران و بازنشســتگان در ســال آينده 
براساس پيشنهاد دولت، 15درصد افزايش حقوق 
تا ســقف 3.5برابر حداقل حقوق تصويب شود و 
مازاد دريافتي كاركنان و بازنشســتگان افزايش 
نيابد تا از ايــن محل 50هزار ميليــارد تومان از 

هزينه هاي دولت كاسته شود.

همشهري آخرين احتماالت بودجه را بررسي مي كند
خطر بي پولي دولت در 1400

   رانت باال با رأي كميسيون تلفيق
اعضاي كميســيون تلفيق مجلس نه تنها از هزينه هاي دولت كم نكردند كه بر آن افزودند تا جايي 
كه بازوي تحقيقاتي مجلس مي گويد: ايراد ســاختاري كســري بودجه در اليحه دولت در مصوبه 
كميسيون تلفيق هم ادامه پيدا كرد. هرچند اين مركز در بخشي از گزارش خود ميزان كسري تراز 
عملياتي بودجه در اليحه دولت را بيشتر از مصوبه كميسيون تلفيق مي داند، اما در بخشي از روايت 
خود به صورت ضمني و نه شفاف از يك رانت باال در نتيجه مصوبه كميسيون تلفيق پرده برمي دارد 
و مي گويد: مواردي چون درنظر نگرفتن منابع مورد نياز براي خريد تضميني گندم به رغم حذف ارز 
ترجيحي، افزايش هزينه در رديف هاي جدول تبصره14 موسوم به جدول هدفمندي يارانه ها با وجود 
محدوديت شديد منابع بودجه، افزايش مخارج دولت با تصويب اختصاص معادل ريالي 2ميليون تن 
قير به طرح هاي عمراني، درنظر گرفتن 32هزار ميليارد تومان از منابع عمومي براي پرداخت تسهيالت 
ترجيحي، به رغم تجربه غيرموفق اين تسهيالت در حمايت از توليد و احتمال باالي ايجاد رانت، آن 
هم در شرايطي كه بودجه با كسري بودجه و تحقق نيافتن گسترده منابع ازجمله مواردي است كه 

بايد جدي گرفته شود.

بودجه

 مركز پژوهش هاي مجلس: مصوبه كميسيون تلفيق مجلس داراي اشكاالت اساسي 
و تقويت كننده رانت باال در بودجه بود

پايان بازي با اعداد در تعيين مزد
نمايندگان كارگري مي گويند؛ به جاي بازي با درصد افزايش مزد سال آينده، 

مبلغ آن را اعالم كنيد

دستمزد
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افزايش قيمت اجتناب ناپذير است
توليدكنندگان و فروشــندگان فرآورده هاي گوشــتي افزايش 
هزينه توليد را تنها دليل افزايش قيمــت محصول نهايي عنوان 
مي كنند. رئيس اتحاديه صنف فروشندگان فرآورده هاي گوشتي 
تهران در گفت وگو با همشــهري درباره افزايش قيمت سوسيس، 
كالباس و همبرگر مي گويد: گوشت گوساله و مرغ از اجزاي اصلي 

تشكيل دهنده سوسيس و كالباس است كه در ماه هاي اخير افزايش قيمت داشته اند اما ديگر مواد 
به كار رفته در تركيب اين محصوالت نيز طي يك سال گذشته با درصدهاي مختلف گران شده اند 
و اين تنها دليل افزايش قيمت فرآورده هاي گوشــتي در بازار بوده است. مصطفي معروف خاني، 
باالترين قيمت اين محصوالت را هم اكنون بين 140 تا 170هزار تومان عنوان مي كند و مي افزايد: 
محصوالت باالي 160هزار تومان، فرآورده هايي هستند كه درصد گوشت به كار رفته در تركيب آنها 
باالي 90درصد است و اين موضوع طبيعتا هزينه توليد و قيمت نهايي اين محصوالت را باالتر از 
ديگر توليدات برده است. او با تأكيد بر اينكه مواداوليه توليد فرآورده هاي گوشتي در داخل كشور 
در دسترس است به تغييرات فاحش قيمت اين مواد اشاره كرد و گفت: قيمت تمام مواداوليه حتي 
ادويه هاي مورد استفاده در اين محصوالت 2برابر يا 3برابر شده است و در چنين شرايطي افزايش 
قيمت محصول نهايي دور از انتظار نيســت معروف خاني در اين زمينه مي گويد: قيمت گذاري 
محصوالت از سوي كارخانه ها صورت مي گيرد و اتحاديه صنف فروشندگان فرآورده هاي گوشتي 
در قيمت گذاري اين محصوالت دخالتي ندارد، با اين حال براي كنترل اين قيمت ها نظارت مستقيم 
و دقيقي از طرف اتحاديه فروشندگان بر واحدهاي صنفي تحت پوشش وجود دارد. او با تأكيد بر 
اينكه هرگونه تخلف از قيمت هاي درج شده به طور جدي از سوي اتحاديه پيگيري مي شود، افزود: 
در صورتي كه مردم از واحدهاي صنفي داراي پروانه كسب از اتحاديه فرآورده هاي گوشتي تهران 
محصوالت مورد نظر خود را خريداري كنند امكان پيگيــري و برخورد با تخلفات براي اتحاديه 
وجود دارد اما در واحدهاي بدون مجوز ممكن اســت چه از لحــاظ قيمت و چه از جهت كيفيت 
محصوالت ارائه شده مشكالتي وجود داشته باشــد كه اين اتحاديه در قبال آن مسئول نيست.

ث
مك

رئيــس انجمن صنايع 
فرآورده هاي گوشــتي 
بــا  گفت وگــو  در 
همشهري: هزينه هاي 
توليــد سوســيس و 
كالباس60درصد رشد 

داشته است

مطابق تصميم شوراي بورس دامنه  بورس
نوســان نامتقارن از امروز در بورس 
اجرا مي شــود، به اين معني كه براي 
دوره اي يك ماهه ســقف نزول روزانه قيمت سهام در 
بورس به 2درصد محدود خواهد شــد. هرچند آنطور 
رئيس سازمان گفته اين مقررات براي يك دوره موقت 
اجرا خواهد شد اما اكنون اين پرسش مطرح است كه آيا 
اين تصميــم از نزول بورس جلوگيــري خواهد كرد؟ 
تحليلگران بر اين باورند كه راهكار اصولي اين است كه 
بورس به سمت حذف يا افزايش دامنه نوسان پيش رود 
تا جلوي هيجان هاي افراطي در بورس گرفته شــود و 

فضاي تحليل گسترش يابد.
به گزارش همشهري، قرار است از امروز مقررات جديدي 
شامل تغيير دامنه نوسان از متقارن به نامتقارن در بازار 
سرمايه اجرا شود. طبق تصميم شوراي بورس از امروز 
دامنه نوسان قيمت سهام شركت هاي بورس مي تواند 
روزانه تا 6درصد رشد كند اما فقط اجازه دارند 2درصد 
افت كنند. هنــوز اثرات دقيق اين مقــررات جديد بر 
بازار سرمايه مشخص نيســت اما واضح است مقامات 
بازار ســرمايه چنين تصميمي را بــا هدف جلوگيري 
از تداوم نزول بــورس اتخاذ كرده انــد. موضوعي كه 
كارشناسان درباره آن ترديد دارند به ويژه آنكه تجربه 
2بار به كارگيري از دامنه نوســان نامتقــارن در بازار 
سرمايه به فاصله 2دهه، يك بار در دهه80 و بعد از آن در 

دهه90 هردو با شكست مواجه شده است.

سابقه اجراي دامنه نوسان نامتقارن
بعد از برگزاري نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري 
در سال1384 شــاخص بورس تهران با افت سنگيني 
مواجه شــد و موجب شــد مقامات وقت بازارسرمايه 
تصميــم بگيرند براي نخســتين بار از دامنه نوســان 
نامتقارن در بازار سرمايه اســتفاده كنند. در آن زمان 
دامنه نوسان قيمت ســهام برخي شركت ها به مثبت 
12.5درصــد و منفي 2درصــد تغيير كرد تا شــايد 
جلوي نزول سنگين بورس گرفته شــود اما اين اقدام 
به ســفته بازي در بورس دامن زد چنان كه بعد از چند 
روز صعود، صف هاي ســنگيني براي فروش ســهام 
شركت ها ايجاد شد و بساط دامنه نوسان نامتقارن را در 
بازارسرمايه برچيده شد. مشابه همين تجربه در دهه90 
هم تكرار شد از اين نظر كارشناسان نسبت به اثرات اين 
رويداد به ويژه در بلندمدت ترديد دارند.با اين حال رئيس 
تازه ســازمان بورس انتظار دارد اين طرح مانع از نزول 

بيشتر شاخص هاي بورس شود اما او هم گويا پذيرفته 
است كه بازار ســرمايه براي بلندمدت به راهكارهاي 
جدي تري نياز دارد چراكه به گفته محمدعلي دهقان 
دهنوي، اين تصميم به صورت موقتي و به دليل شرايط 
خاص بازار گرفته شد و از شنبه گزارش بازار در اين باره 
به شوراي بورس ارسال و نتايج آن بررسي مي شود. او 
همچنين گفته است: درصورت رسيدن به شرايط ثبات 
اقتصادي، دامنه نوســان مي تواند تغييرات ديگري را 
نيز تجربه كند. خبر هاي دريافتي همشهري نيز نشان 
مي دهد دامنه نوسان نامتقارن فقط براي يك ماه اجرا 
خواهد شد. اكنون پرسش اين اســت كه آيا تغييرات 
جديد منجر بــه توقف روند نزولي شــاخص بورس و 

برنامه هاي مدنظر سياستگذاران خواهد شد؟

آنچه در پيش است
برخي كارشناسان بر اين باورند كه شايد تغيير دامنه 
نوســان قيمت بتواند براي مدتي كوتــاه جلوي نزول 
شــاخص هاي بورس را بگيرد اما اين فقط يك طرف 
ماجراســت و اين مقررات با توجه به تجربه هاي قبلي 
مي تواند بالفاصله بــه افزايش نوســان گيري و حتي 
نزول در بورس منجر شــود به طوري كــه در روزهاي 
نخست صف هاي خريد تشــكيل دهد اما پس از چند 
روز همين صف هاي خريد به دليل ســفته بازي جاي 
خود را به صف هاي ســنگين فروش بدهند. به همين 
دليل اغلب تحليلگران راهكار اصولي را حذف يا افزايش 
دامنه نوسان در بلندمدت مي دانند و بر اين باورند كه با 
حذف يا افزايش دامنه نوســان قيمت سهام شركت ها 
فضاي تحليلي بازار سرمايه گســترش پيدا مي كند و 
سهامداران ديگر قادر نيســتند بدون تحليل و حدس 
و گمان يا صرفا براساس شايعات يا تبليغات كانال هاي 
تلگرامي در بورس ســرمايه گذاري كنند. به زعم آنان 
مقررات جديد صرفا با تقويت جريان سوداگرانه تقاضا 
شــوكي مقطعي به بورس وارد خواهد كرد زيرا يكي از 
علل بروز پديده صف نشيني و غلبه هيجان بر تحليل در 
بازار سهام، وجود دامنه نوسان قيمت است و در نتيجه 
براي ايجاد تعادل در بورس دامنه نوسان يا بايد حذف 

شود يا افزايش يابد.
بررسي ها هم نشــان مي دهد يكي از داليل رشدها و 
نزول هاي پرشتاب شاخص بورس، غلبه فضاي هيجاني 
بر فضاي تحليلي به دليل كمبود دانش سرمايه گذاري 
است و آنطور كه كارشناسان تحليل مي كنند علت غلبه 
هيجان بر منطق وجود مقرراتي مانند دامنه نوسان است 

كه ســهامداران را ترغيب مي كند از يك سو به صورت 
مستقيم در بورس سرمايه گذاري كنند و از سوي ديگر 
بدون تحليل و تفكر، فقط ظرف چند ثانيه در صف هاي 
خريد و فروش قرار بگيرند. اين قوانين موجب شده با 
افزايش پديده صف نشــيني فضاي تحليلي بازار سهام 
تخريب شود و مردم به جاي سرمايه گذاري غيرمستقيم 
ترجيح بدهنــد بدون دانش و تجربــه كافي به صورت 

مستقيم در بورس سرمايه گذاري كنند.

كارشناسان چه مي گويند
علي ســعدوندي، كارشــناس اقتصــادي در اين باره 
مي گويد: بازي با دامنه نوســان راهكار مؤثري نيست. 
اگر فقط 4هفته شــاخص كل بورس تا منفي 2درصد 
نزول كند مقدار شــاخص به 800هــزار واحد خواهد 
رســيد. به گفته او اگر حجم مبنا هم كاهش پيدا كند 
نقدشوندگي بازار به محاق مي رود و بازار به نابازار تبديل 
مي شود؛ بنابر اين راه حل مؤثر اين است كه دامنه نوسان 

بورس برداشته شود.
نيما آزادي، تحليلگر بازار سرمايه در اين باره مي گويد: 
اين تصميم عمال مي تواند جريان ســوداگرانه تقاضا 
را در بازار تقويت كند. به گفته او اجراي دامنه نوســان 
نامتقارن در دهه80 موجب شــد سهام شركت هايي 
كه با دامنه نوسان نامتقارن معامله مي شدند 3روز در 
صف هاي سنگين خريد قفل شــوند و بعد از روز سوم 
با يك بازده 40درصدي بار ديگر با صف هاي ســنگين 
فروش و نزول مواجه شوند چراكه سفته بازان در حال 
فروش همان ســهام بودند. آزادي تأكيد مي كند: اين 
مدل تصميمات براي كوتاه مدت قطعا شــوك ايجاد 
مي كند اما بازار نيازمنــد تصميمات اصولي و منطقي 

براي ميان مدت است.
احمد اشتياقي، كارشــناس بازار سرمايه درباره تغيير 
دامنه نوســان در بورس معتقد اســت: افزايش دامنه 
نوســان، الزمه ايجاد تعادل در معامالت بورس است، 
يكي از معضالت كنوني در بازار سهام وجود صف هاي 
طوالني خريد و فروش است درحالي كه بازار بايد از اين 
چالش رها شود تا معامالت براساس تحليل هاي منطقي 

انجام شوند.
به گفته او اگر در بلندمدت دامنه نوسان برداشته شود 
روند معامالت سهام زودتر به تعادل مي رسد و فعاالن 
تازه وارد كه آگاهي چنداني نسبت به سهام موجود در 
بازار ندارند، براســاس وجود صف هاي خريد و فروش 
اقدام به تصميم گيري بــراي ســهام در اختيار خود 

نمي كنند و تحليل جايگاه خود را در بازار پيدا مي كند.
وداد حسيني، مديرعامل شركت مشاور سرمايه گذاري 
معيار هم با وجود اينكه نسبت به اجراي دامنه نوسان 
نامتقارن در بورس از امروز خوش بين است اما با اين حال 
مي گويد: شايد بهتر باشــد فعال در مورد تبعات دامنه 
نوسان نامتقارن و ساير تصميمات و اصالحات شوراي 
بورس اظهارنظر نكنيم. با درنظــر گرفتن متغيرهاي 
كالن اقتصادي، بازار سرمايه پتانسيل رشد دارد و بعيد 
است كه اصالحات جديد بازار سرمايه، فعال تبعات منفي 
به دنبال داشته باشد. او مي افزايد: اقتصاد رفتاري نشان 
مي دهد به محض افزايش دامنه نوسان، سرمايه گذاران 
جذب آن بازار خواهند شد. در چنين شرايطي بهتر است 
با ارائه ابزارهاي خريد و فروش تعهدي و اوراق تبعي در 
حجم تأثيرگذار و نيز حذف دامنه نوســان، تا حدودي 

هيجان بازار را كنترل كرد.
نويد قدوسي، كارشناس بازار سرمايه هم معتقد است: 
هر زمان بازار به وضعيت اطمينان رســيد بايد دامنه 
نامتقارن حذف شود و در نخستين فرصت دامنه نوسان 

افزايش يابد و در نهايت براي هميشه حذف شود.

جايگاه فرآورده هاي گوشتي در  بازار
ســبد غذايــي مــردم در تمام 
كشورهاي دنيا، جايگاه محكم و 
تثبيت شده اي اســت و اين فرآورده ها با توجه به 
ماندگاري پايين گوشت و مرغ، در بسياري از موارد 
جايگزين هاي مناســبي براي اين مواد پروتئيني 
بوده اند. فراوري گوشــت قرمز و مــرغ اين مواد 
پروتئيني ارزشمند را ضمن حفظ مواد مغذي به 
محصوالت ماندگارتري تبديل مي كند و اين فرايند 
براي تمام زنجيره توليد تا مصرف سوددهي خوبي 

دارد. 
در ايــران اگرچه به داليلي جايــگاه فرآورده هاي 

گوشــتي مثل سوســيس، 
كالباس و همبرگر در ســبد 
غذايي خانوارها بــه پررنگي 
و مســتحكمي كشــورهاي 
اروپايي و آمريكايي نبوده اما 
در سال هاي اخير شركت هاي 
صنايع غذايي تالش بسياري 
كرده اند تا اين جايــگاه ارتقا 
يابــد و از اين مســير نه تنها 
براي توليدكنندگان گوشت 
و مرغ انگيزه باالتــري براي 
توليد ايجاد شــود بلكه تغيير 
در فرهنگ غذاي مردم بتواند 
قيمت باالي گوشت قرمز را نيز 

در بازار تعديل كند. شركت هاي زيادي در سال هاي 
اخير با توليــد فرآورده هاي گوشــتي باكيفيت و 
متنوع توانســته اند بر مقاومتي كه خانواده ها در 
برابر پذيرش اين محصوالت داشته اند، غلبه كنند 
و بخش وســيعي از خانواده ها را به مشتريان ثابت 
خود تبديل كنند. آندره، ميكائيليان، كاله و سوليكو 
پيشكسوت ها و نامدارترين هاي اين عرصه هستند 
اما تنها شــركت هاي فعال در اين زمينه نيستند. 
خوشبختانه در سال هاي اخير رقيب در اين عرصه 
زياد شده و اين رقابت بر ارتقاي كيفيت محصوالت 
به شدت تأثيرگذار بوده است. به اذعان فروشندگان، 
در 2ســال اخير درصد تقاضا بــراي فرآورده هاي 
گوشــتي افزايش چشمگيري داشــته و افزايش 
تنوع، دست خريداران را براي انتخاب باز گذاشته 
اســت. خريداران نيز با وســواس بيشتري خريد 
مي كنند و اغلب به برند مورد اعتمادشان وفادارند. 
با اين حال اخيرا افزايش قيمت اين فرآورده براي 
بعضي مشــتري هاي ثابت مشكل ساز بوده است. 
افزايش 30درصدي قيمت فرآورده هاي گوشتي 
و پروتئيني آمــاده يا نيمه آماده مثــل كالباس و 
سوسيس، قيمت هر كيلوگرم از اين محصوالت را در 
سوپرماركت ها تا نزديكي 200هزار تومان باال برده 
است. بســته هاي 250 تا 300گرمي سوسيس يا 
كالباس در بعضي از برندهاي مطرح به 50 تا 60هزار 
تومان رســيده و پرداخت هزينه هاي اينچنيني با 
توجه به محدوديت موارد استفاده اين محصوالت 

براي بيشتر خانواده ها به صرفه نيست.

رشد هزينه توليد؛ بيش از 60درصد
رشد قيمت گوشت و مرغ هزينه توليد فرآورده هاي 
گوشتي را باال برده است، اما تأثير اين افزايش قيمت 
در تغيير قيمت نهايي چقدر بوده اســت؟ رئيس 
انجمن صنايع فرآورده هاي گوشتي در گفت وگو با 
همشهري از رشد 60درصدي هزينه هاي توليد اين 
محصوالت مي گويد. جمال حسين زاده در تفكيك 
عوامل تأثيرگــذار بر قيمت نهايــي فرآورده هاي 
گوشتي مي گويد: گوشــت مرغ به طور ميانگين 
70درصد قيمت تمام شــده محصوالت را به خود 
اختصاص مي دهد و امســال قيمت مــرغ از هر 
كيلو 12هزار تومــان به 22هزار تومان رســيده 
اســت، اين يعني 45درصد افزايش قيمت كه در 
افزايش قيمت تمام شده محصوالت ما تا 32درصد 
تأثير داشته است. گوشت گوســاله نيز از هر كيلو 
50هــزار تومان بــه هر كيلو 
80هزار تومان رســيده است 
كه 60درصــد افزايش قيمت 
با تأثير 6درصــدي در قيمت 
تمام شده محصوالت را به دنبال 
داشته اما افزايش قيمت بعضي 
از مواداوليه از گوشــت و مرغ 
هم بيشتر بوده است. به عنوان 
مثال قيمت مواداوليه پركننده 
شامل گلوتن و نشاسته نسبت 
به سال گذشــته 100درصد 
افزايــش يافته و ايــن مواد 
بــا ســهم 10درصــدي در 
هزينه هاي توليــد، به همين 

ميزان در رشد قيمت تمام شده مؤثر بوده اند.

تبعات قيمت دالر
به نظر مي رسد توليد سوسيس و كالباس با قيمت 
دالر ارتباط مستقيمي نداشته باشد، اما اينچنين 
نيست. به گفته رئيس انجمن فرآورده هاي گوشتي 
با افزايش قيمت دالر هزينه خريد مواداوليه وارداتي 
شامل اسيد اســكوربيك، فسفات سديم، نيتريت 
سديم و... نسبت به سال قبل 3برابر شده و اين مواد 
با سهم 3درصدي در هزينه توليد، موجب 9درصد 
افزايش قيمت تمام شــده محصــوالت بوده اند. 
هزينه هاي پرسنلي و سربار را نيز بايد به اين موارد 
افزود؛ افزايش 30درصدي اين هزينه ها نسبت به 
سال گذشته و ســهم 7درصدي در هزينه توليد، 
قيمت تمام شده را از اين مسير نيز 2درصد افزايش 
داده و در نهايت هزينه بســته بندي هم 2درصد 
در افزايش قيمت تمام شــده محصــوالت مؤثر 
بوده اســت. جمع اين موارد نشان مي دهد هزينه 
توليد فرآورده هاي گوشــتي تنها در طول امسال 
تا 70درصد باال رفته اســت. به گفته حسين زاده، 
در سال جاري گرايش مصرف كنندگان به سمت 
محصوالت با درصد گوشت كمتر و محصوالت توليد 
شده با گوشت مرغ افزايش چشمگيري داشته است. 
قيمت اين محصوالت كمتــر از 50درصد افزايش 
يافته و محصوالت توليد شــده با گوشت گوساله 
با درصد هاي باالي 70، افزايش قيمت بيشــتري 

داشته اند.

همشهري آثار اجراي دامنه نوسان نامتقارن را بررسي مي كند

به گفته رئيس سازمان بورس دامنه نوسان نامتقارن به صورت موقت در بورس اجرا خواهد شد

با اجراي مقررات جديد از امروز سدي 2درصدي در برابر نزول روزانه قيمت سهام بسته مي شود.   عكس: همشهري/ امير پناهپور

سد موقتي بورس در برابر نزول

 سوسيس و كالباس
دوبرابر گران تر از گوشت

خرج قهوه خورها باال رفته است

 قهوه ترك از 200هزار 
تا يك ميليون و200هزار تومان

قهوه خورهاي اصيل حتما و حتما قهوه را از مغازه ها و  سوپرماركت
حتي محله هايي مي خرند كه به كيفيت قهوه شان 
معروفند. بيشترشان هم از هموطنان ارمني هستند. 
فروشــگاه هاي ســنتي قهوه اين محصــول را هم به صــورت دانه 
آسياب نشده مي فروشند و هم پودر. انواع و اقسام قهوه از اليت تا مديوم 
و دارك در اين فروشگاه ها موجود است و دستور تهيه هر نوع قهوه اي را 
هم بخواهيد مي توانيد از آنها بگيريد. تنها مشــكل اين است كه اين 
مغازه ها كمتر در دسترس هستند. بايد وقت بگذاريد تا بتوانيد قهوه 
مورد نظرتان را از آنها بخريد. با اين حال اين هم مشكل بزرگي نيست.

مخصوصا حاال كه پودر قهوه را مي توانيد از سوپرماركت ها هم به راحتي 
تهيه كنيد. تنوع در برندهاي ايراني قهوه چندان زياد نيست.اما آنهايي 
كه در اين زمينه فعالند در سال هاي اخير كيفيت قابل قبولي از خود 
ارائه داده اند. محصوالتشان نه تنها از آنچه در فروشگاه هاي سنتي ارائه 
مي شود، چيزي كم ندارد، بلكه از خيلي از قهوه هاي بي نام و نشان فله، 
بسيار باكيفيت تر است. خاچيك، قديمي ترين برند قهوه بسته بندي 
شده در ايران است كه سال هاست كيفيت توليداتش را بدون نوسان 
حفظ كرده و تنها مشكل آن را مي توان نداشتن تنوع ذكر كرد. پندار، 
برند نامدار ديگري است كه در سال هاي اخير در سايه تنوع محصوالت 
مشتري هاي بسياري پيدا كرده است. فرمند و بن مانو ديگر برندهاي 
ايراني توليدكننده انواع قهوه و محصوالت مشابه هستند كه بخشي 
از ســهم بازار را در اختيار دارند. اما برندهاي خارجي را هم در بعضي 
ســوپرماركت ها مي توان ديد؛ برندهايي مثل ونزكافي كه محصول 
تركيه است و قيمت مناسبي هم دارد. قيمت بقيه خارجي ها اما به طور 
چشمگيري باالست. البته قهوه محصولي كامال وارداتي است و نبايد 

انتظار داشت قيمتش در اين روزگار گراني، پايين باشد. 
نگاهي به قيمت انواع قهوه در ســوپرماركت ها نشان مي دهد قيمت 
هر كيلو از اين محصول اگر در داخل كشور توليد شده باشد هم اكنون 
به طور ميانگين به 250هزار تومان رســيده و در برندهاي خارجي تا 
كيلويي يك ميليون و200هزار تومان هم باال رفته اســت. هم اكنون 
هر 100گرم قهوه بســته به برند و نوع آن بين 20 تا 30هزار تومان 

قيمت دارد. 

قيمت فروش بعضي از انواع قهوه در سوپرماركت هاي تهران
قيمت - تومانمشخصاتبرند

25.900ترك - 100گرميمولتي كافه
34.000ترك شكالتي - 150گرمپندار

67.000ترك - 250گرميونزكافي
20.000ترك - 100گرميخاچيك
32.000ترك مديوم - 150گرميپندار
33.000فرانسه - 150گرميپندار
69.000اسپرسو مدل آرتيمان - 250گرميبن مانو

246.000مدل كلمبيا - 200گرمياستارباكس 
530.000مدل كرما گوستو - يك كيلوگرميالواتزا
150.000مدل روسا - 250گرميالواتزا

 لپه 37هزار توماني
گران ترين حبوبات در ميادين

همزمان با 10فوريه، كه در مجمع عمومي سازمان  تره  بار

ملل به عنوان »روز جهاني حبوبات« نامگذاري شده، 
قيمت حبوبات پرمصرف در ميادين ميوه و تره بار 
تهران اعالم شد. به گزارش همشهري، مصرف باالي حبوبات به عنوان 
يكي از محصوالت پركاربرد در غذاهاي ايراني، باعث شده اين گروه از 
مواد غذايي در رديف محصوالت اصلي عرضه شده در ميادين ميوه و 
تره بار نيز قرار داشته باشــد. طبق آمار اعالم شده از سازمان ميادين، 
افزايش قيمت حبوبات در يك سال اخير تقاضا براي اين محصوالت را 
در ميادين ميــوه و تره بار افزايش داده اســت. هم اكنون قيمت انواع 
حبوبات در ميادين ميوه و تره بار به طور متوسط 21درصد از ميانگين 
قيمت سطح شهر پايين تر است و لپه ريز با قيمت هر كيلوگرم 37هزار 
تومان گران ترين و لوبيا ســفيد با قيمت هر كيلوگرم 22هزار تومان 
ارزان ترين حبوبات ميادين هستند. قيمت 10قلم از حبوبات پرمصرف 
در ميادين ميوه و تره بار تهران در جدول زير آمده است. در ادامه نيز 
مطابق روزهاي شنبه گذشته جدول مقايسه قيمت ميوه و سبزي و 

صيفي در ميادين و سطح شهر آمده است.

قيمت انواع حبوبات در ميادين و ميانگين سطح شهر )تومان(
قيمت هر كيلو   مشخصاتنام محصول 
25.500يكدست و سالم - تميز و پاك شدهعدس درشت

22.500يكدست و سبز و سالم - تميز و پاك شدهعدس ريز
27.000يكدست و سالم - پاك شده و تميزلپه درشت

37.000لپه تبريز - يكدست و  زرد و سالم - پاك شدهلپه ريز
29.000يكدست و سالم - پاك شدهلوبيا چشم بلبلي

30.000يكدست و سالم - تميز و پاك شدهلوبيا چيتي
24.300كامال سالم و يكدست - تميز و پاك شدهنخود و لوبيا
22.000يكدست و سالم - پاك شدهلوبيا سفيد
31.000يكدست و سالم - پاك شدهلوبيا عروس

26.500پاك شده كامال تميز - يكدست و كامال قرمز لوبيا قرمز جگري
32.500پاك شده كامال تميز - يكدست و كامال قرمزلوبيا قرمز قلمي
35.500يكدست كرم رنگ و شفافلوبيا كشاورزي

25.500تميز و پاك شده - يكدست و كامال سالمنخود

تابلوي مقايسه قيمت انواع ميوه در ميادين و ميانگين سطح شهر
اختالف قيمتقيمت در سطح شهرقيمت در مياديننام ميوه

8.90015.00041سيب قرمز
10.50017.00038سيب زرد

11.80019.00038پرتقال تامسون شمال
14.50023.00037پرتقال تامسون جنوب

10.90017.00036نارنگي تانجيال
13.00020.00035نارنگي شمال و جنوب

14.20019.50027ليمو شيرين
16.00022.00027ليمو تُرش

15.20023.00034انار
17.00026.50036گالبي
13.90028.00050انگور
14.10017.50019.5كيوي

تابلوي مقايسه قيمت سبزي و صيفي  در ميادين و سطح شهر
اختالف قيمتقيمت در سطح شهرقيمت در مياديننام محصول
10.50014.00025خيار رسمي

13.50018.00025خيار گلخانه اي و رويال
4.4005.50020گوجه فرنگي بوته اي

4.8006.00020گوجه گلخانه اي
6.30010.00037بادمجان قلمي
8.60014.00038.5كدوي مسمايي
7.50012.00037.5كدوي حلوايي
4.5006.00025سيب زميني

4.5006.00025پياز سفيد و زرد
5.6007.50025پياز قرمز

7.30011.50036.5سبزي هاي برگي
7.20011.50037.5هويج

قيمت هركيلوگرم فرآورده هاي گوشتي شامل سوسيس و كالباس در 
چندماه اخير تا 200هزار تومان افزايش يافته است

فرخنده رفائي
خبرنگار

با بروز ابهام هاي جديد  دالر
در مورد سرنوشــت 
تنش هاي سياســي 
بين ايــران و آمريكا و رفــع تحريم ها، 
قيمت دالر دوباره به صعود تمايل پيدا 
كرده اســت. ظرف چند روز گذشته، 
قيمت هر دالر با دست كم 1200تومان 
افزايش در مرز عبــور از 26هزار تومان 

قرار گرفته است.
به گزارش همشــهري، در شــرايطي 
كه اميــدواري براي حــل تنش هاي 
سياســي بعــد از برگــزاري انتخابات 
آمريكا و پيــروزي دمكرات ها افزايش 
يافته بــود ارائه پيام هــاي متناقض از 
رئيس جمهور آمريكا ابهام ها را بيشــتر 
كرد و اين موضوع به رشــد قيمت دالر 
منجر شــد. پيش از اين اميدواري هاي 
ايجاد شــده، براي رفع تحريم ها بعد از 
انتخابات آمريكا به سقوط قيمت دالر 
از 32هزار تومان به كانال 24هزار تومان 
و حتي براي چند روز به كانال 22هزار 
تومان منجر شده بود. اين رويداد حتي 
موجب شد قيمت دالر براي ميان مدت 
در كانال 24 تا 25هزار تومان ثابت بماند 
اما از يك هفته پيش با تبادل پيام هاي 
دوطرفه بين ايران و آمريــكا در مورد 
نحوه بازگشت آمريكا به برجام، ابهام ها 
در مورد حل تنش هاي سياســي و رفع 
تحريم ها بيشتر شــد و اين موضوع به 

افزايش قيمت دالر منجر شد.

افزايش شيب صعودي دالر
شــيب صعودي قيمت دالر از يكشنبه 
هفته قبل و بعــد از اظهارنظرهاي جو 
بايدن، رئيس جمهوري آمريكا در مورد 
نحوه بازگشت اين كشور به برجام آغاز 
شــد. آنطور كه جو بايدن گفته اســت 
الزمه بازگشت دوباره آمريكا به برجام 
كاهش سطح غني سازي  در ايران است. 
موضوعي كه احتماال با موافقت مقامات 

سياسي ايران مواجه نخواهد شد. 
به گفته مقامات ايران بــا توجه به آنكه 
آمريــكا از برجــام خارج شــده، گام 
نخســت را بايد آمريكا بردارد و همين 
اختالف نظر بر ســر اينكه گام نخست 
را چه كسي بردارد ابهام ها در مورد حل 
تنش هاي سياســي و رفع تحريم ها را 
بيشتر كرد و موجب شد قيمت هر دالر 
آمريكا دوشــنبه هفته قبل با دست كم 
500تومان رشد از 24هزارو100تومان 
تا محدوده 24هــزارو600 و در برخي 
ســاعات روز تا 24هزارو700تومان در 
بازار آزاد نوسان كند اين شيب صعودي 
با تداوم واكنش طرفين و پافشــاري بر 
مواضع خود بيشتر شد و تا شب گذشته، 
قيمــت دالر بار ديگر بــا 1200تومان 
رشد در بازار آزاد در آستانه عبور از مرز 
26هزار تومان قرار گرفت به طوري كه 
در دادوســتدهاي روز گذشته قيمت 
هر دالر آمريكا به 25هزارو800تومان 
و در برخــي معامــالت حتــي بــه 

25هزارو950تومــان رســيد. به نظر 
مي رســد درصورت افزايش اختالف ها 
در مورد برداشته شدن گام نخست براي 
بازگشت به برجام قيمت دالر هم با رشد 
بيشتري مواجه شود زيرا تحريم ها يكي 
از مهم ترين داليل و ريشــه هاي رشد 

قيمت دالر است.

ريشه هاي رشد
كارشناســان بر اين باورنــد كه آينده 
قيمت دالر به رفــع تحريم ها و كاهش 
تنش هاي سياســي بين ايران و آمريكا 
گره خورده و در صورت رفع تنش هاي 
هســته اي و ايجاد  توافقي بين ايران و 
آمريكا جريان ورود ارز به كشور افزايش 
خواهد يافت و با افزايش جريان ورود ارز 
موازنه عرضه و تقاضــا ارز به نفع عرضه 
بيشــتر، تغيير خواهد كرد و به تقويت 
ارزش پول ملي منجر خواهد شد. ضمن 
اينكه هر نوع كاهش تحريم ها مي تواند 

به رشد اقتصادي بيشتر و حتي افزايش 
صادرات منجر شود و اين خود مي تواند 
درآمدهاي ارزي ايران را نسبت به 2سال 
گذشته به شكل محسوســي افزايش 
دهد. با تكيه بر اين اســتدالل ها اكنون 
اغلب كارشناســان و فعاالن بازار ارز در 
انتظار تعيين تكليف روابط سياســي 
ايران و آمريكا و حل تنش هاي سياسي 
هستند زيرا كاهش تحريم ها درآمد هاي 
ارزي دولت را افزايش خواهد داد و دست 
ارزي بانك مركزي را قوي تر خواهد كرد؛ 
چنان كه هادي حق شناس، كارشناس 
امور اقتصادي و نماينده سابق مجلس 
در اين باره مي گويد: چنانچه از تحريم ها 
عبوركنيم و به  2كنوانسيون باقي  مانده 
از FATF ملحق شــويم، موانع بيروني 
تقويت پول ملي حذف و تقويت انجام 
خواهد شــد. مهم تر از اين چنانچه به 
روال عادي تجاري برگرديم قيمت ارز 

كم و پول ملي قوي مي شود.

دالر در آستانه عبور از 26هزار تومان
قيمت هر دالر آمريكا طي روزهاي آخر هفته قبل با 1200تومان رشد در آستانه عبور از مرز 26هزار تومان قرار گرفت
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لژيونر

در فوتبال غالبا به پيــروزي يك بر صفــر مي گويند »برد 
اقتصادي« و در ايران هم زياد از اين عبارت استفاده مي شود. 
به همين دليل بعد از 2پيروزي پياپي پرسپوليس با نتيجه 
يك بر صفر برابر تراكتور و مس رفســنجان خيلي ها دم از 
بردهاي اقتصادي پرســپوليس زدند؛ ازجمله استاد جواد 
خياباني كه يكي ديگر از گزارش هاي ماندگارش را ارائه داد. 
با اين اوصاف دست كم 2پيروزي اخير را خيلي هم نمي توان 
اقتصادي دانســت. اين لقب مخصوص زماني است كه يك 
تيم مثال 2 يا 3موقعيت گل درست مي كند و يكي از آنها را 
به ثمر مي نشاند. پرسپوليس اما در اين دو بازي 20موقعيت 
هدر رفته داشته؛ اين اتفاقا اوج ســخاوتمندي مهاجماني 

است كه گلزني بلد نيستند و مردم را دق مي دهند.

اين كه اسمش »اقتصادي« نيست

خدا را 100هزار مرتبه شكر وكيل بوديمير تأييد كرد 250هزار 
يورو، يعني تقريبا نيمي از مطالبات اين مهاجم اوكرايني بابت 
حضور در پرسپوليس به حساب او نشست و سرخپوشان هم اكنون 
در نيمه راه خالصي از محروميت نقل وانتقاالتي هستند. ببينيد 
مديران بي كفايت با فوتبال ايران چه كرده اند كه دلخوشــي ما 
»نشستن« پول مفت و بي حسابي اســت كه براي يك بازيكن 
متوسط خارجي حواله مي شــود. هيچ كس هم نمي گويد مگر 
اين بوديمير چه تحفه اي بود كه بابــت نيم فصل حضورش در 
پرسپوليس بايد 500هزار يورو به او پرداخت شود؟ چند نفر از 
اين سفره زشت لقمه برداشتند و به ريش من و شما خنديدند؟ 
بعد االن خوشحاليم كه پول در حساب طرف نشسته و باشگاه 

پرسپوليس هم اين خبر را در قالب دستاورد منتشر مي كند.

خدا را شكر، پول نشست

شايعاتي وجود دارد مبني بر اينكه باشــگاه پرسپوليس براي 
تقويت خط حمله اش در نقل وانتقاالت زمستاني به دنبال جذب 
امين قاسمي نژاد از شهرخودرو اســت. طبيعتا ما در جايگاهي 
نيســتيم كه اين شــايعات را تأييد يا تكذيب كنيم، اما گفته 
مي شود باشگاه مشــهدي براي صدور رضايتنامه قاسمي نژاد 
از مشتريان اين بازيكن درخواســت 6 ميليارد توماني داشته 
است. به نظر ما كه اين بازيكن را بگيريد و نگران پولش نباشيد؛ 
همانطور كه پول انتقال يحيي گل محمدي بعد از يك سال هنوز 
پرداخت نشــده، پول جذب امين را هم مي شود سپرد به دست 
سخاوتمند تاريخ. بازيكن را امروز بگيريد و از او استفاده كنيد، 
حاال تا چك انتقال برگردد و كميته انضباطي و اســتيناف وارد 

داستان شوند، كلي طول مي كشد. اصال كي مرده و كي زنده!

كي داده، كي گرفته؟

نكته بازي

  بايرن، پادشاه فوتبال جهان
حاال بايد عادت كنيم تا يك سال لوگوي قهرماني جام جهاني باشگاه ها را 
روي پيراهن بايرن مونيخ ببينيم. هانسي فليك با بايرن شش گانه كسب 
كرد كه بعد از بارسلوناي لوئيس انريكه دومين باشگاه از اين لحاظ شد. 
اين تيم در يك ســال موفق به فتح 6 عنوان قهرماني بوندس ليگا، جام 
حذفي و سوپرجام آلمان، ليگ قهرمانان اروپا، سوپرجام اروپا و جام جهاني 
باشگاه ها شد. در روزي كه آزمايش كروناي توماس مولر مثبت اعالم شده 
بود، تيم آلماني با تك گل پاوارد موفق شــد از سد حريف مكزيكي اش، 
تيگرس بگذرد. هانســي فليك با تنها 6۸بار نشستن روي نيمكت غول 
باواريايي شش گانه به دست آورد يعني به ازاي تقريبا هر  11بازي يك جام. 
تعداد جام هاي فليك از تعداد باخت هاي تيمش بيشتر است؛ 5باخت در 
برابر 6جام. آندره پير ژينياك، مهاجم فرانسوي تيگرس مكزيك با زدن 
3گل، باالتر از لواندوفسكي 2گله، آقاي گل جام باشگاه هاي جهان شد و 
عنوان بهترين بازيكن جام به لواندوفسكي رسيد. در مسابقه رده بندي هم 
پالميراس برزيل در ضربات پنالتي موفق به شكســت االهلي مصر شد و 

عنوان سومي را به دست آورد.
  هيچ كس كونته را دوست ندارد

آنتونيو كونته هر روز يك گام به منفور شــدن پيش مي رود. او در ديدار 
برگشت جام حذفي ايتاليا در حركتي ناشايســت به سمت آنيلي، مدير 
باشگاه يوونتوس كه روي سكو نشسته بود دوباره جنجال ساز شد. جووانيكو 
بولي، رئيس سابق يوونتوس با همسر و دختر سرمربي اينتر ابراز همدردي 
كرد و گفت دوست ندارد جاي آنها باشد! او برنده جايزه خرطوم طاليي شد 
كه به بدترين افراد در فوتبال ايتاليا تعلق مي گيرد و شبيه تمشك طاليي 
سينمايي هاست. كونته با سبك تدافعي اش همه هنرش اين است كه كنار 
خط باال و پايين بپرد و به داوري اعتراض كند و سر بازيكن خودي و حريف و 

داور عربده بكشد و با نيمكت تيم مقابل درگيري ايجاد كند.
 تغييرات تازه در ليگ قهرمانان

يوفا در واكنش به تحركات فلورنتينو پــرس و متحدانش كه قصد دارند 
سوپرليگ اروپا را با حضور غول هاي فوتبال قاره راه اندازي كنند، تغييرات 
جديدي در فرمول ليگ قهرمانان اعمال كرد. از سال202۴ تعداد تيم هاي 
حاضر در اين رقابت ها به 36تيم افزايش مي يابد. هم اكنون فيناليست ها 
بايد 13مسابقه انجام دهند كه با تغييرات جديد تعداد بازي هاي قهرماني 
مجبور به انجام 1۷مسابقه خواهند شد. بودجه رقابت ها هم به 500ميليون 
يورو افزايش مي يابد. قرار اســت تيم ها به 6گروه 6 تيمي تقسيم شوند، 
تيم هاي اول مستقيم به دور حذفي مي روند و 10 تيم ديگر از طريق پلي آف 

راهي مرحله بعد خواهند شد.
 دوباره شنبه فوتبالي اروپا

امروز و امشب چند بازي جذاب در اروپا در پيش داريم. ساعت16 ليورپول 
بحران زده به مصاف لستر مي رود كه با سرمربي اسبق اين تيم يعني راجرز 
اوضاع خوبي دارد. ساعت20:30 منتظر بازي هيجان انگيز يوونتوس در 
زمين ناپولي باشيد. هنوز تكليف بازي عقب افتاده نيم فصل اول بين 2تيم 
مشخص نيست. يووه و ناپولي نزديك بود در فينال جام حذفي هم با هم 
روبه رو شوند كه آتاالنتا اجازه راهيابي اين تيم را به فينال نداد و در ديدار 
برگشت اين تيم را 3بريك شكست داد. ساعت21 هم طرفداران فوتبال 
انگليس شاهد جدال مورينيو و گوارديوال خواهند بود. مورينيو با تاتنهام 
روي دور باخت افتاده اما همه تيم هاي باالنشين جدول دعا مي كنند او 
بتواند ترمز منچسترسيتي را بعد از 15برد پياپي بكشد و اميد مدعيان را 
براي قهرماني ليگ برتر زنده نگه دارد. بارسلونا هم پس از باخت بد 2 صفر 
در ديدار رفت نيمه نهايي جام حذفي اسپانيا به  سويا ساعت23:30 امشب 
به مصاف آالوس خواهد رفت. خوش شانسي بارسا اين است كه دي ماريا و 
نيمار دچار مصدوميت شده اند و هر دو بازي رفت ليگ قهرمانان را از دست 
مي دهند. پاري سن ژرمن در غياب اين دو ستاره امشب با نيس بازي دارد.
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طارمي ركورد 59ساله را زد
مهدي طارمي كم كم به محبوبيتي در فوتبال پرتغال 
دست مي يابد كه ستاره هاي اين كشور هم به زحمت 
بدان دست يافته بودند. هفته گذشته ويتور بايا كه 
دروازه بان افسانه اي پرتغال و نايب رئيس فعلي پورتو 
است، عكسي از پسرش منتشر كرد كه لباس طارمي 

ني را بر تن كرده بــود. مهاجم ايراني با  گلز
در خانــه بــراگا در دور رفت 
نيمه نهايي جام حذفي موفق 
شد نام خود را در تاريخ باشگاه 
جاودانه كند و پس از 5۹سال 

با ركــورد گلزني در 
5بازي متوالي كه 
در اختيار آزومير 
برزيلي بود برابر 
شــود. آزومير 
در  البتــه 
5بازي ۸گل 
زده بــود و 
مــي  ر طا

5گل.

بهروز رســايلي| ســتايش از كاپيتان درجه 
يك پرســپوليس به كار تکراري هواداران 
فوتبال در هفته هاي اخير تبديل شــده، اما 
درخشــش بي پايان جالل حسيني چاره اي 
جز اين تکرار باقي نمي گذارد. حسيني كه 
فصل گذشته يك خط در ميان نيمکت نشين 
شده بود تا آماده باقي بماند، در فصل جاري 
با جدايي شــجاع خليل زاده ناچار شده به 
شــکل حداكثري در خدمت تيم باشد. اين 
مســئله روي بدن كاپيتان 39ساله سرخ ها 
فشار آورده و حتي باعث شــد او ديدار با 
آلومينيوم اراك را از دست بدهد و تنها باخت 
پرســپوليس هم همان روز رقم بخورد، در 
ساير اوقات حسيني به شدت به تيم كمك 
كرده است. او عالوه بر كمك به خط دفاعي، 
در 2بازي اخير برابر تراكتور و مس رفسنجان 
با گل هاي 3امتيازي اش گره از كار تيم گشود 
تا با احتساب گلش به شهرخودرو، هم اكنون 
3گله شده باشد. اينکه چرا جالل در چنين 
قله رفيعي ايســتاده، بي گمــان نمي تواند 

تصادفي باشد.

  اشتهاي سيري ناپذير
جالل حســيني در 3۹ســالگي طوري تمرين 
مي كند، طوري در هر مســابقه بر ســر هر توپ 
مي جنگد و طــوري براي رســيدن به تك تك 
ديدارها اصرار دارد كه گويا يك جوان 1۷ســاله 
در جست وجوي شهرت اســت. انگار نه انگار با 
پرافتخارترين بازيكن تاريــخ ليگ برتر طرفيم؛ 
كسي كه ۸ جام قهرماني در اين مسابقات كسب 
كرده و در فتح تمام آنها هم نقش پررنگي داشته 
است. اين اشتهاي ســيري ناپذير حسيني است 
كه باعث مي شود او نزديك به 2 دهه در باالترين 
سطح بدرخشد. فراموش نكنيد در حاشيه فينال 
جام حذفي 2 سال پيش، يعني همان مسابقه اي 
كه به شام آخر برانكو در ايران تبديل شد به طور 
گسترده شايعه خداحافظي حسيني سر زبان ها 
افتاد، اما او ماند، پارسال قهرمان ليگ شد و امسال 

هم نقشي حياتي در جمع قرمزها ايفا مي كند.

  مطلقا بدون حاشيه
اگر غرولندهاي تكراري جالل حسيني در مورد 
پرداخت دســتمزدها و نيز جمله ازلي و ابدي 
»نمي خواهند قهرمان شــويم« را از ادبيات او 
كنار بگذاريم، كاپيتان پرسپوليس تقريبا هرگز 
حاشــيه منفي و عجيبي در زندگي ورزشي اش 
نداشته است. نه اهل كجروي هاي مرسوم برخي 
ستارگان سرشــناس در حوزه زندگي شخصي 
است، نه با همبازيانش مشــكل خاصي داشته 
و نه عليه اين و آن اســتوري و پست اعتراضي و 
جنجالي گذاشته است. جالل حسيني سر پايين 
زندگي كرده تا آخر هر فصل سرش را باال بگيرد. 
اين چيزي اســت كه فوتباليست هاي جوان تر 

ايراني بايد بياموزند.

  جنبه حرفه اي
در شرايطي كه حتي جوان ترين بازيكنان فوتبال 
ايران گاهي در قبال نيمكت نشــيني اعتراضات 
عجيب و غريب و زننده انجام مي دهند، حسيني 
از جنبه و ظرفيت حرفه اي بسيار بااليي برخوردار 
است. او فصل گذشته بارها نيمكت نشين شجاع 
خليل زاده و محمدحســين كنعاني زادگان شد، 
اما هرگز اعتراض نكرد. حسيني سابقه تعويض 
بين 2 نيمــه بازي را دارد، همينطــور به ميدان 
فرستاده شــدن در آخرين دقايق مســابقه را؛ 
هيچ كدام از اينها اما باعث نشــد او احساس كند 
 شأن و منزلت حرفه اي اش آســيب ديده است. 
جالل در آستانه جام جهاني201۸ با كج سليقگي 
كارلوس كي روش از فهرســت تيــم ملي حذف 
شــد، اما به جــاي نااميدي جدي تــر از قبل به 
كارش چســبيد. حتي همين حاال هم شايعاتي 
وجود دارد در مورد اينكــه يحيي گل محمدي 
پيش از شــروع فصل جديد نام حســيني را در 
ليســت مازاد قرار داده بود، امــا هيچ كدام اينها 
روي جالل تأثيــري ندارد. او ضد ضربه اســت. 
محكم و قدرتمنــد كارش را مي كنــد و از همه 
 نظر شايســته دريافت عنوان »بهترين« به نظر

 مي رسد.

عاليجناب تداوم
3ويژگي ممتاز جالل حسيني
 كه بايد در فوتبال ايران الگو شود

ليگ بيستم فوتبال ايران فصل عجيب و غريبي است؛ شگفت انگيز و شايد بي سابقه. هدايت مهم ترين تيم هاي 
فوتبال ايران در فصل جاري به مربيان تازه كار ايراني سپرده شده است؛ از مهدي رحمتي و مسعود شجاعي 
در شهرخودرو و تراكتور تا محرم نويدكيا و محمود فكري در سپاهان و استقالل. شايد اطالق عنوان تازه كار 
به فكري كمي غريب باشــد، اما فراموش نكنيد او تقريبا همه دوران مربيگري اش را در ليگ هاي پايين تر 
سپري كرده و اين تازه نخستين فصلي است كه از شروع مسابقات در ليگ برتر روي نيمكت حضور داشته 
است. در اين شرايط عجيب نيست كه ميانگين امتيازات كسب شده از سوي مدعيان در فصل جاري نسبت 
به گذشته كاهش داشته است. در حقيقت مربيان در حال آزمون و خطا و كسب تجربه هستند و گذر زمان 
نشان خواهد داد كدام يك از آنها آتيه درخشاني در مربيگري دارند.با اين مقدمه روشن است كه نبرد امروز 
سپاهان - استقالل در اصفهان تا چه اندازه مي تواند براي نويدكيا و فكري تعيين كننده باشد. اين از آن دست 
محك هاي جدي است كه مربيان بايد قدرت كنترل شان در مسابقات مهم را نشان بدهند. هر دو مربي با 
تيم هاي شان تراكتور را در تبريز برده اند و با پرسپوليس مساوي كرده اند. حاال اين يك نبرد بزرگ ديگر است 
كه كيفيت كار محمود و محرم را آشكار خواهد كرد. برنده بازي امروز قطعا بخش مهمي از اعتماد هواداران را 
به اندوخته اش اضافه خواهد كرد. به عالوه فراموش نكنيد اين بازي در معادالت قهرماني نيم فصل هم نقش 

بسيار پررنگي ايفا مي كند.
   در تعقيب يحيي

پرسپوليس تا به امروز بهترين عملكرد را در مصاف هاي مستقيم 6 تيم برتر جدول داشته اما محمود فكري و 
محرم نويدكيا در آخرين بازي نيم فصل اين فرصت را خواهند داشت تا حداقل براي چند روز هم كه شده به 
ركورد امتيازي يحيي گل محمدي برسند. پرسپوليس باتوجه به بازي عقب افتاده اش مقابل گل گهر، ۴ تقابل 
با تيم هاي باالنشين داشته و با كسب 2 پيروزي و 2 تساوي، تنها تيم بدون شكست مصاف هاي رودررو به حساب 
مي آيد. شاگردان گل محمدي تا به امروز نفت آبادان و فوالد را شكست داده اند و مقابل استقالل و سپاهان هم 
به تساوي دست پيدا كرده اند تا با ۸ امتياز بهترين عملكرد را بين تيم هاي باالنشين داشته باشند. قرمزپوشان 
پايتخت اگر در نخستين روز اسفند گل گهر را در بازي عقب افتاده شكست دهند و حتي يك مساوي بگيرند، 
قطعا در بين 6 تيم باالي جدول بهترين عملكرد را خواهند داشت، البته اين در شرايطي است كه خود گل گهر 
اين هفته بتواند جايگاه ششمي اش را حفظ كند. پس از پرسپوليس، فوالد بهترين عملكرد را در مصاف هاي 
رودررو داشته كه آن هم به واسطه پيروزي مقابل استقالل در هفته دوم بوده است. اين تيم پس از اين مقابل 
نفت آبادان، سپاهان و گل گهر تن به تساوي داده و به پرسپوليس هم باخته تا مجموع امتيازاتش از دوئل 
با باالنشين ها به عدد 6برسد. استقالل، ســپاهان و نفت آبادان هم تيم هايي هستند كه با كسب 5 امتياز، 
وضعيت مشابهي در تقابل هاي باالنشين ها داشته اند با اين تفاوت كه استقالل و سپاهان هنوز يك بازي دارند. 
نفت آبادان در ديدار هاي گذشته به پرسپوليس و سپاهان باخته، از استقالل و فوالد مساوي گرفته و تنها موفق 
به شكست دادن گل گهر شده است. به اين نكته هم بايد اشاره داشت كه گل گهر در بين باالنشين ها بدترين 
عملكرد را در تقابل با باالنشين ها داشته است. تيم قلعه نويي در هفته ابتدايي فصل سپاهان را شكست داده اما 
پس از آن به استقالل و نفت آبادان باخته و مقابل فوالد به تساوي رضايت داده است. البته همانطور كه عنوان 
شد اين تيم يك بازي عقب افتاده مقابل پرسپوليس هم خواهد داشت تا شايد تغييري در وضعيتش ايجاد 
كند. به اين نكته هم بايد اشاره داشت كه گل گهر در حال حاضر 1۹ امتيازي و تنها به خاطر تفاضل گل بهتر 

نسبت به آلومينيوم، تراكتور و مس رفسنجان روي پله ششم جدول ايستاده است.

  سپاهان - استقالل شايد عيار نويدكيا و فکري را نشان بدهد

  آزمون محمود و محرم

حسيني، نزديك تر  از مجيدي به ذوب
ذوب آهن بعد از اخراج رحمــان رضايي حاال درصدد انتخاب 
سرمربي است، اين در حالي است كه ذوبي ها فردا آخرين بازي 
در نيم فصل اول را برابر مس رفسنجان انجام خواهند داد. در 
اين مسابقه ميليچ چرچيچ مربي صربستاني ذوب آهن كه از 
فصل گذشته همراه اين تيم است هدايت سبزپوشان اصفهاني 
را برعهده خواهد داشت ولي مســئوالن باشگاه اواسط هفته 
ســرمربي جديد را انتخاب خواهند كــرد. مجتبي فريدوني 
مديرعامل ذوب آهــن درخصوص انتخاب ســرمربي جديد 
مي گويد: »ما 2گزينه داريم. اگر با گزينه يك به توافق رسيديم، 
ايشان معرفي خواهد شد و اگر نشد به سراغ گزينه دوم خواهيم 
رفت. ان شاءاهلل اين موضوع تا روز سه شنبه نهايي خواهد شد.«

يكي از گزينه هاي ذوب آهن فرهاد مجيدي اســت كه گفته 
مي شود مسئوالن باشــگاه در روزهاي گذشته با او مذاكراتي 
داشته اند. البته شايعه شده مجيدي شــرط عجيبي را براي 
ذوبي ها تعيين كرده و از مسئوالن اين باشگاه خواسته بندي 
در قراردادش گنجانده شود كه هر زمان از استقالل پيشنهاد 
داشت بدون هيچ مشكلي جدا شود كه اين موضوع با موافقت 

ذوبي ها همراه نبوده است. روز گذشته با يكي از مسئوالن باشگاه 
ذوب آهن صحبت كرديم كه براساس صحبت هاي اين مقام 
مسئول، گزينه اول ذوب آهن سيدمجتبي حسيني سرمربي 
فعلي نفت مسجدسليمان اســت. برخي شروط تعيين شده 
توسط مجيدي و اتفاقاتي كه در استقالل براي اين مربي رخ داد، 
باعث شده كه ذوبي ها به عنوان گزينه اول روي حسيني تمركز 
كنند. مسئوالن ذوب آهن بر اين عقيده اند كه انتخاب حسيني 
انتخابي كم دردسر و كم حاشيه نســبت به انتخاب مجيدي 
است. مسئله مهم اما جدايي حسيني از نفت مسجدسليمان 
خواهد بود. اين مربي امروز در بازي بــا آلومينيوم اراك روي 
نيمكت تيمش خواهد نشســت و گفته مي شود اين آخرين 
مسابقه اي است كه حســيني هدايت نفت مسجدسليمان را 
برعهده دارد. ظاهرا بندي در قرارداد حسيني وجود دارد كه اين 
مربي مي تواند بدون مشكل خاصي از نفت جدا شود. ذوبي ها 
هم منتظر جدايي رسمي حسيني هستند و البته اگر اين اتفاق 
به هر دليلي رخ ندهد، آن وقت مذاكرات با مجيدي وارد مراحل 

جدي تري خواهد شد.
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پس از گذشــت 43سال از انقالب 
اسالمي و حاكميت جمهوري اسالمي، هنوز 
روي تفاوت هاي ميان جمهوري اســالمي و 
دوران قبل از انقالب در زمينه پيشرفت ها و 
دســتاوردها در دوره پس از انقالب تأكيد و 
پافشاري مي شود. چرا پس از 4دهه هنوز بر 

آشكار كردن اين تفاوت ها اصرار مي شود؟
شايد عوامل متعددي در اين موضوع دخيل باشد. 
به اعتقاد من يكي از مهم ترين مباحث گسســت 
نسلي اســت كه به وجود آمده اســت. در ابتداي 
پيــروزي انقالب مطابق آمارها جمعيت كشــور 
بين 34 تا 35ميليون نفر بوده است، اما اكنون در 
چهل وسومين سالگرد پيروزي انقالب، جمعيت 
كشــور بالغ بر 83ميليون نفر است. اين جمعيت 
قابل توجه كساني هستند كه حكومت پهلوي دوم 
را درك نكرده اند و از وضعيت آن دوران اطالعي 
ندارند. نسلي كه انقالب كردند و كساني مثل بنده 
كه هنگام پيروزي انقالب سال آخر دبيرستان بودم 
به دليل مواجهه با مباحثي كــه پيرامون زندگي 
ما مي گذشــت، خيلي از تفاوت هــا، تبعيض ها، 
زورگويي ها و نابرابري ها را ديده و حس كرديم، اما 
جمعيت چند ده ميليوني كه به جمعيت كشور در 
دوره بعد از انقالب اضافه شده اند، برداشت روشني 
از دوران ستمشاهي نداشتند. اين موضوعي است 
كه ما بايد حتما براي آگاهي اين نسل جديد يك 
تصوير روشن از آن چيزي كه بود را ارائه مي كرديم. 
ما با يك خلئي در اين زمينه مواجه هستيم، اما فقط 
اين نيست. دشمنان ما هم از اين فرصت استفاده 
و اين خأل را با تصاوير مدنظر خودشان پركردند. 
امروز با تصاويري مواجه هســتيم كه شبكه هاي 
معاند و ضدانقالب با پخش مستنداتي اختصاصي 
از مناطق برخوردار كشــور، دوران پهلوي را يك 
دوران گل و بلبلي نشــان مي دهند؛ اين تصاوير 
با اين هدف منتشر مي شــود كه به نسل جوان ما 
القا كند كه در كل جغرافياي كشور چنين شرايط 
مرفهي وجود داشته اســت و مردم از نعمت آب، 
برق، گاز، جاده، اتوبان و ســاير خدمات برخوردار 
بوده اند. اين در حالي است كه آمارهاي مختصر به 
ما كمك مي كند تا بفهميم واقعا چه شرايطي در 
آن دوران حاكم بوده است. براساس آخرين آماري 
كه سازمان برنامه و بودجه حكومت پهلوي حدودا 
اوايل ســال 56ثبت كرده است، حدود 70درصد 
جمعيت كشور در روستا زندگي مي كردند و كمتر 
از 30درصد در مراكز استان ها و شهرهاي بزرگ 
ساكن بودند. شما ببينيد كه روستاهاي ما در آن 
مقطع داراي چه شرايطي بودند؛ بخش عمده اين 
روستاها فاقد جاده، آب، برق، سيستم بهداشتي و 

درماني بودند. تصور كنيد وقتي يك روستا فاقد 
برق اســت به طور طبيعي از بســياري چيزهاي 
ديگر محروم است. امروز اما 43سال بعد از انقالب 
98درصد روســتاهاي ما از برق و 96درصد مردم 
از گاز و همين حدود از آب آشــاميدني برخوردار 
هستند. اين تفاوت ها خيلي قابل توجه است كه 
نشان مي دهد كارهاي جهشي صورت گرفته است؛ 
با وجود همه موانع و بحران هايي كه دشمنان در 
اين سال ها ايجاد كردند. آنچه براي من غصه آور 
است اينكه ما نتوانســتيم چهره واقعي خاندان 
پهلوي را ارائه و وضعيتــي را كه نيروهاي انقالب 
تحويل گرفتند، ترسيم كنيم. البته در اين عرصه 
رسانه ها نبايد از قصور و غفلت هاي خود عبور كرده 

و تقصير را متوجه برخي ديگر كنند.
فكر مي كنيد در گام دوم انقالب، 
مهم ترين چالش ها در حوزه فرهنگ چگونه 
خواهد بود و چه اقداماتي مي توان براي رفع آن 

چالش ها انجام داد؟
 كشور افتخارات بسيار ويژه اي در طول اين 40سال 
به دست آورده است. بايد توجه داشت كه استراتژي 
عمليات رواني دشــمن 3ضلع كامال مشخص را 
دنبال مي كند؛ يك ضلع آن اين اســت كه ما را از 
انقالب و آنچه انجام داديم پشــيمان كند. بر اين 
اساس، ادعا مي شــود كه رژيم پهلوي شما را به 
سمت دروازه هاي تمدن ســوق مي داد، اما اجازه 

نداديد كه اين روند توسعه طي شود.
در ضلع دوم تالش مي كند كه وضعيت امروز ما را 
بحراني نشان دهد. از هر گزاره اي استفاده مي كند 
كه نشان دهد ما در يك بحران به سر مي بريم و با 
وضعيت بي ثباتي مواجه هســتيم؛ به ويژه در اين 
3سال اخير كه با فشارهاي حداكثري مواجه بوديم 
محور اصلي رسانه اي دشمن متمركز بر اين بود كه 
اقتصاد و مديريت كشور در حال فروپاشي است 
و به زودي نابود خواهد شــد. نتيجه  اين دو محور 
عمليات رواني، نااميد كــردن جوانان و فرزندان 
ايران از آينده كشور است. پس تصويري كه ارائه 
مي دهند اين است كه شــما از گذشته پشيمان 
هســتيد، هم اكنون در بحران به ســر مي بريد و 

آينده اي هم در انتظار شما نيست!
درحالي كه هر 3گزاره دشمن، براساس آمار، ارقام 
و مستندات امروز باطل است. آمارها از دستاوردها، 
پيشرفت ها و بنيه بسيار مستحكمي حكايت دارد 
كه در40سال گذشــته چه به لحاظ مديريتي و 
سرمايه انساني و چه به لحاظ بنيه دفاعي  كشور 
شرايط ما را به نسبت گذشته بهتر نشان مي دهد و 

ما آماده يك جهش مجدد هستيم.
به دنبال پيروزي انقالب اســالمي، ســپاه 

پاسداران ازجمله ارگان هايي بود كه بنايش 
جمع آوري هاي نيروهــاي مردمي براي حل 
مســائل و موضوعات مردمي بود. حاال بعد از 
4دهه از تشكيل اين ارگان رابطه آن با مردم را 

چگونه مي بينيد؟
تعبير حضــرت امام اين بود كــه صاحبان اصلي 
انقالب و كشور مردم هستند. در طول اين سال ها، 
مردمي بودن انقالب و تكيه انقالب به مردم همواره 
مورد تأكيد مقام معظم رهبري بوده است. شايد 
بتوان گفت سپاه مردمي ترين نهادي است كه از 
متن انقالب بيرون آمده و بيشترين تماس و تعامل 
را با مردم به ويژه در مقاطع حســاس مانند دفاع 
داشته اســت. در مجموع در خاطرات فرماندهان 
و شهداي شاخص ســپاه همواره بر نقش اصلي 
مردم در دفاع مقدس و شكســت دشمن تأكيد 
شده است. تالش سپاه نيز همواره اين بوده است 
كه پيوند عميــق با مردم تداوم پيــدا كند. علت 
اينكه امام، بســيج را به عنوان ارتش 20ميليوني 
زيرمجموعه سپاه پاسداران قرار دادند و تمشيت 
امور آن را بــه اين نهاد واگذار كردند، اين اســت 
كه ســپاه يك بار ديگر در ميداني بزرگ و در يك 
جغرافياي بحران در دوران دفاع مقدس، تعامل و 
كار با مردم را تمرين كرده و به خوبي هم از عهده 
آن برآمده است. همه مسائلي كه در دفاع مقدس 
داشتيم، از پشتيباني جنگ گرفته تا حضور مردم 
در مراسمات تشييع جنازه و تبليغ براي رفتن به 
جبهه و كمك به خانواده رزمندگاني كه در جبهه 
حضور داشتند و كساني كه تجهيزات در اختيار 
سپاه قرار دادند، همه و همه از نقش آفريني مردم و 
تعامل با مردم حكايت داشت. مشخصا از زماني كه 
مردم به ميدان آمدند، روند جنگ به نفع جمهوري 
اسالمي تغيير كرد. اين مســئله مهم را سپاه در 
مراكز مطالعاتي خود به طور دقيق تئوريزه كرده 
است كه چگونه مي تواند پيوند ميان خود با مردم 
را روزبه روز افزايش دهد. امروز هم به محض وقوع 
بالياي طبيعي مانند زلزله ســرپل ذهاب يا زلزله 

سردار رمضان شريف، سخنگوي سپاه پاسداران در گفت وگو با همشهري:

درسپاه انگيزه اي براي رياست قوه مجريه وجود ندارد

سپاه به هيچ  وجه ورود مصداقي به انتخابات نداشته و نخواهد داشت   عكس: همشهري/ فرشاد عباسي

بم و سيل خوزســتان، در مجموعه سپاه نهادينه 
شده است كه نخســتين نهادي باشد كه با تمام 
امكانات به كمك مردم بشــتابد. در جريان زلزله 
بم نخستين اطالعيه اي كه فرمانده سپاه خطاب 
به مجموعه هــاي همجوار اســتان كرمان اعالم 
مي كند اين اســت كه همه موجودي در انبارها 
و همه امكانات بهداشــتي و درماني، بالگردي و 
پروازي در اختيار كمك رساني به زلزله زدگان قرار 
گيرد. همين موضوع عينا در زلزله سرپل ذهاب 
و سيل خوزستان و گلســتان تكرار شد؛ بنابراين 
ما در سپاه چنين احساســي نداريم كه فاصله اي 
بين ما و مردم ايجاد شده اســت. اما بايد به يك 
نكته توجه كنيم: در اول انقالب خيلي از نهادها، 
سازمان ها و دواير دولتي شــكل نگرفته بودند و 
ما در يك دوره  گذار و انتقال قرار داشــتيم. سپاه 
در مقطعي در بســياري از حوزه ها ميدان دار بود؛ 
از اداره بيمارســتان و اورژانس ها گرفته تا تامين 
امنيت جاده ها، اما به تدريج با شكل گيري نهادها و 
سازمان هاي دولتي مانند نيروي انتظامي و استقرار 
وزارتخانه ها، يك نوع تقسيم كار صورت گرفت و 
بسياري از مسئوليت هايي كه در دوره  گذار بر عهده 
سپاه بود به ســازمان هاي دولتي محول شد؛ اين 
اتفاقي است كه افتاده است، نه اينكه سپاه از مردم 

فاصله گرفته باشد.

يعني حوزه فعاليت ســپاه امروز 
نسبت به دهه اول انقالب محدودتر شده است؟

رسالت سپاه پاســداري از انقالب و دستاوردهاي 
آن است و طي 4دهه گذشته اين رسالت خطير 
هيچ گاه تغيير نكرده است؛ هرچند ممكن است 
به اقتضاي شــرايط اولويت و مأموريت هاي سپاه 
دچار تغيير شود. ســپاه همواره در 4دهه اخير به 
اقتضاي نياز جامعه و درخواست دولت ها براساس 
ماهيت مردمي و روح مردم ياري و خدمت رساني 
در صحنــه امداد رســاني و فعاليت هاي مردمي 
حضوري فعال داشته است؛ براي مثال در دوره اي 
فلج اطفال در كشور شيوع داشت، وزارت بهداشت 
و درمان بــا توجه به محدوديــت زماني و نيروي 
انساني ناكافي از بســيج درخواست كمك كرد و 
واكسيناسيون عمومي با موفقيت در كشور انجام 
شد. اين ماموريت به گونه اي موفق انجام شد كه 
سازمان بهداشــت جهاني در آن مقطع از ايران 
به عنوان يكي از كشــورهايي نام برد كه به صورت 
موفقيت آميز فلج اطفال را ريشه كن كرد. امروز در 
موضوع كرونا هم با شرايط مشابهي مواجه هستيم. 
تصميمات و مديريت بحران برعهده سازمان هاي 
رسمي كشور و دولت و وزارت بهداشت است، اما از 
روز اول شيوع كرونا سپاه تالش كرده است تا در 
هر عرصه اي كه امكان كمك رساني داشته باشد، 

اقدامات الزم را صورت دهد. براي نمونه در قالب 
طرح شهيد سليماني، افرادي از وزارت بهداشت، 
بسيج و خانه هاي بهداشت مشاركت دارند. اخيرا 
وزارت بهداشت نيز بر آثار مثبت اين طرح در جريان 
موج سوم كرونا اشاره كرد كه تا چه اندازه در مهار 
كرونا نقش داشته اســت؛ بنابراين به اعتقاد من، 

پيوند سپاه و مردم گسترده تر شده است.
برخي ايــن نقد را به ســپاه وارد 
مي كنند كه در برخي امور بــا ديگر نهاد ها 
موازي كاري مي كند؛ براي مثال مطرح مي شود 
كه با وجود وزارت اطالعات، فعاليت سازمان 
اطالعات سپاه موازي كاري است. پاسخ شما به 

اين نقد چيست؟
بــه موضــوع وزارت اطالعات اشــاره كرديد كه 
كاركردها و وظايف مشــخصي برعهده دارد، اما 
سازمان اطالعات سپاه يا ساير نهادهايي كه داراي 
مراكز حفاظــت اطالعات يا ســازمان اطالعات 
هســتند، ماموريت هــاي ويژه و خــاص خود را 
انجام مي دهند. اينگونه نيست كه اين نهادها در 
وظايف يكديگر دخالت يا تداخل داشــته باشند. 
در كشــورهاي ديگر نيز موارد مشــابهي وجود 
دارد؛ در آمريكا كه ادعاي مديريت دارند، 18نهاد 
اطالعاتي وجود دارد، اما اين 18نهاد اطالعاتي هر 
يك كار خاص خود را انجام مي دهند و موازي كاري 
محسوب نمي شود. در حوزه سازمان اطالعات سپاه 
نيز همينطور است، ما تداخلي با وزارت اطالعات 
كشور نداريم و القائات و خبر سازي  هاي رسانه هاي 

بيگانه جعلي بوده و واقعيت ندارد.
اختالف نــگاه اطالعات ســپاه 
بــا وزارت اطالعات بر ســر اتهامات پرونده 

بازداشت شدگان محيط زيستي چيست؟
به موضوع خوبي اشاره كرديد، اما بايد توجه داشته 
باشيد كه ســازمان اطالعات سپاه خيلي مواظب 
است كه مجموعه پايگاه هاي موشكي اش چه در 
هوافضا و چه در نيروي دريايي سپاه توسط دشمن 
شناسايي نشــود. يكي از راه هاي دشمنان براي 
شناسايي اين پايگاه ها استفاده از افرادي بود كه 
در پوشش فعال محيط زيست فعاليت مي كردند. 
در موضوع بازداشت اين افراد، حرف سپاه اين بود 
كه رفتار آنها و اطالعاتي كه جمع آوري كرده اند 
ناظر بر كشف مقرها و پايگاه هاي حساس مجموعه 
سپاه بوده است. نهايتا تيمي كه توسط ستاد كل 
نيروهاي مسلح تشكيل شــد و مدارك و اسناد 
را مورد بررســي قرار داد، اعالم كرد كه استدالل 
سپاه كارشناسي است. قوه قضاييه هم بر همين 
مبنا حكم را صادر كرد. همانطــور كه مي بينيد 

سازمان اطالعات سپاه در بخش كاركردي سپاه 
حضور دارد. بايد توجه داشته باشيد كه شگردهاي 
دشمن بسيار پيچيده است؛ به مرور زمان مشخص 
شد كه سرتيم اين گروه كه در پوشش حفاظت از 
محيط زيست فعاليت مي كردند براساس مستندات 
به دســت آمده از طرف آمريكايي ها و كانادايي ها 
مأمور بوده انــد و به همين خاطر تــالش كردند 
كه هزينه هاي ســنگيني را براي آزادسازي آنها 

بپردازند.
در فاصلــه اي كه تــا انتخابات 
رياســت جمهوري 1400 باقي مانده اســت، 
زمزمه هايي درخصوص كانديداتوري برخي 
افراد كه يا عضو سپاه هستند يا سابقه عضويت 
در سپاه را دارند، شنيده مي شود. نظر شما در 

اين خصوص چيست؟
در سپاه پاسداران انقالب اسالمي انگيزه اي براي 
رياســت قوه مجريه وجود ندارد. اينجا الزم است 
خاطره اي را ذكر كنم: شاخص ترين و محبوب ترين 
فرمانده ما كه مردم به او لقب سردار دل ها را دادند، 
شهيد واالمقام حاج قاسم سليماني بود. 3ماه قبل 
از شهادت ايشان، من جلسه اي با او داشتم. ايشان 
خطاب به من گفت: »به عنوان مسئول روابط عمومي 
و سخنگوي سپاه مي خواهم چيزي را به شما بگويم. 
هر موقع شنيديد كه قاســم سليماني مي خواهد 
كانديداي رياست جمهوري شود، نيازي نيست كه 
شما با من تماس بگيريد و صحت و سقم موضوع 
را جويا شويد. از جانب من مسئول هستيد كه اين 
موضوع را به شــدت تكذيب كنيد؛ زيرا آن چيزي 
كه من به عنوان يك پاسدار مي خواهم، سربلندي 
و عزت مردم ايران است و اساسا به اين موضوعات 
فكر نمي كنم.« بنابراين ما نمي توانيم ناديده بگيريم 
كه به جهت اينكه مجموعــه اي از افراد توانمند، 
كارآزموده و استخوان داري در سپاه حضور دارند 
كه كارهاي بزرگي را براي كشور انجام داده اند به 
كشور در بحران هاي سنگين به طور مؤثري ياري 
رسانده اند، طبيعي است كه در موضوع انتخابات هم 
مردم در ذهن خود انتظار حضور چنين افرادي را 
دارند كه توانايي هاي الزم براي اداره كشور را داشته 
باشند. اما الزم به تأكيد اســت كه سپاه به لحاظ 
قوانين، مقررات و ضوابط جاري خود به هيچ وجه 
ورود مصداقي به انتخابات و حمايت از كانديداها 
را نداشته و نخواهد داشت و در مقوله  كانديداتوري 
انتخابات، پاسداران و ساير نظاميان با طي كردن 
فرايندهاي قانوني مانند ســاير شهروندان مجاز 
هستند درصورت برخورداري از شرايط قانوني، با 
حضور در انتخابات در معرض  رأي مردم قرار گيرند.

و البته ما نمي توانيم مانع گمانه زني هاي رسانه ها 
و روزنامه نگاران در اين زمينه شويم. هر روز اسمي 
به عنوان نامزد احتمالي رياست جمهوري مطرح 
مي شــود و ما نمي توانيم در مورد يك به يك آنها 
موضع گيري كنيــم. اما يك اصــل ثابتي وجود 
دارد كه ســپاه به هيچ وجه از هيــچ مصداقي در 
انتخابات رياســت جمهوري يا مجلس و شوراها 
حمايت نمي كند. سپاه پاسداران انقالب اسالمي 
به ملت ايران تعلق دارد و هر كسي هم كه به عنوان 
رئيس جمهور انتخاب شود، سپاه همانند گذشته 
ســعي مي كند به او كمك كند. آنچه مهم است 
سربلندي، عظمت، امنيت، توسعه و عزت مردم 

ايران است.

سردار رمضان شريف، مسئول روابط عمومي و سخنگوي كل سپاه پاسداران معتقد است كه سپاه به لحاظ قوانين، 
مقررات و ضوابط جاري خود به هيچ وجه ورود مصداقي به انتخابات و حمايت از كانديداها نداشته و نخواهد داشت و در 
مقوله  كانديداتوري انتخابات، پاسداران و ساير نظاميان با طي كردن فرايندهاي قانوني به مانند ساير شهروندان مجاز 
هستند درصورت برخورداري از شرايط قانوني، با حضور در انتخابات در معرض  رأي مردم قرار گيرند. او در گفت وگو با همشهري از چگونگي شكل گيري 

سپاه پاسداران، رابطه سپاه با مردم و ارزيابي اين رابطه بعد از 4دهه سخن گفت. مشروح گفت وگوي همشهري با او به شرح زير است:

اصغر صوفي
خبر نگار

رسالت ســپاه، پاســداري از انقالب و 
دستاوردهاي آن اســت و طي 4دهه 
گذشته اين رســالت خطير هيچ گاه 
تغيير نكــرده اســت؛ هرچند ممكن 
اســت به اقتضاي شــرايط اولويت و 

مأموريت هاي سپاه دچار تغيير شود

ســازمان اطالعــات ســپاه خيلــي 
مواظب است كه مجموعه پايگاه هاي 
موشــكي اش چه در هوافضا و چه در 
نيروي دريايي ســپاه توسط دشمن 
شناســايي نشــود. يكــي از راه هاي 
دشمنان براي شناسايي اين پايگاه ها 
اســتفاده از افرادي بود كه در پوشش 

فعال محيط زيست فعاليت مي كردند
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 براســاس آمــار ســازمان 
نظام پزشكي،1896 پزشك در گزارش

اســتان سيستان وبلوچستان 
فعاليت مي كنند. اين آمار در شهرستان سراوان 
با بيــش از 160هزار نفر جمعيــت به حدود 
60پزشك مي رسد؛ 3پزشك براي هر 10هزار 
نفر. عالوه بــر اختالف اين عــدد با ميانگين 
كشوري )11پزشك به ازاي هر 10هزار نفر( 
توزيع پزشــكان مســتقر در شهرستان هم 
عادالنه نيست و تقريبا اغلب اين پزشكان در 
مركز شهرستان به فعاليت مشغول هستند. اين 
كمبود يكي از مهم ترين مواردي است كه اهالي 
مناطق مرزي ســراوان را براي درمان راهي 
كشور همســايه يعني پاكســتان مي كند. 
همه  چيز به كمبود پزشــك ختم نمي شود و 
پيگيري درمان در خارج از مرزهاي ايران داليل 
متعــددي دارد كــه بخشــي از آن نتيجه 

محروميت هاي تاريخي استان است.

زمان انتظار كمتر در پاكستان 
البته در ديگر شهرســتان هاي مرزي جنوب 
سيستان و بلوچستان هم اوضاع بهتر نيست. 
در كنارك، سيب و سوران، مهرستان و سرباز 
پزشكي وجود ندارد يا تعداد پزشكان كمتر از 
10نفر است. در اين شرايط بسياري از اهالي 
منطقه به ويژه روســتاهاي صفــر مرزي كه 

اغلب در مناطق مرزي پاكستان قوم و خويش 
هم دارند براي درمان بيماري به پاكســتان 
مي روند. كاظــم درازهي، فعــال اجتماعي 
سفرهای درمانی را نتيجه هزينه پايين درمان 
و تشــخيص دقيق  مي داند و به همشــهري 
مي گويد: »معموال زمان انتظار براي ويزيت در 
پاكستان كمتر است و نوبت دهي در آنجا هم 

سريع تر انجام مي شود.«

راه هاي ناهموار دسترسي به پزشك
فاصله روستاهاي صفر مرزي بم پشت مانند 
»حق آباد« تا مركز شهرستان سراوان حدود 
160كيلومتر است، اما اين فاصله كه به طور 
معمول بايد نهايتا در  2ســاعت سپري شود، 
گاهي بيش از 12ســاعت زمان مي برد. طي 
اين مســافت به دليل جاده نامناسب فقط با 
وانت نيسان يا خودروي شاسي بلند امكان پذير 
است و وســيله حمل ونقل عمومي هم براي 
رفت وآمد مردم وجود ندارد. حاج باراني درازهي، 
رئيس شوراي شهرستان سراوان با تأييد اين 
مشكالت، مسافرت شــمال به جنوب كشور 
را هم از طي اين مســير راحت تــر مي داند و 
به همشــهري مي گويد: »عالوه بر نامناسب 
بودن جاده به دليل تردد زياد معموال شــاهد 
تصادف هاي خطرناك يا چپ شــدن خودرو 
هستيم و كسي جرأت نمي كند بيمار خود را از 
اين مسير خطرناك به مركز شهرستان ببرد.« 
او تأكيد مي كند در خود بم پشت فقط پزشك 
عمومي مستقر است و بسياري از روستاها چون 

كشتگان هم پزشك ندارند. به گفته حاج باراني، 
راه نامناسب، دسترســي به ارزاق را هم براي 
مردم با مشــكل مواجه كــرده؛ به طوري كه 
اهالي اقالمي چون برنج را از پاكستان تامين 

مي كنند.

بن بست درمان در بم پشت 
آنطور كه محلي ها مي گويند پروژه به سازي 
راه هاي روستايي بم پشت به طول 300كيلومتر 
از سال90 آغاز شــده و حتي با وجود تعيين 
پيمانكار به دليل كمبود اعتبار بالتكليف مانده 
اســت. با وجود راه هاي نامناسب فعلي حتي 
اگر مردم خود را به ســراوان برسانند به دليل 
كمبود پزشك زمان زيادي در انتظار مي مانند. 
حاج عبدالغني بلوچ زهي، رئيس شوراي بخش 
بم پشت با بيان اينكه 4مركز درماني در بخش 
بم پشت وجود دارد كه فقط 2مورد از آنها در 
سيركان و كشتگان پزشــك عمومي دارد به 
همشهري مي گويد: »با اين شــرايط انتظار 
داريد مردم براي درمان به پاكستان نروند؟ تازه 
همين راه هم 2، 3ماهي است روي مردم بسته 
شده؛ زيرا پاكستان مرز را سيم خاردار كشيده 
و ديگر به مرزنشينان اجازه تردد نمي دهد.« 
بلوچ زهي آمار فوت بيماران را در منطقه زياد 
توصيف مي كند و مي افزايد: »بسياري از مردم 
به جاي رفتن به مراكز درماني خودسرانه دارو 
تهيه و خوددرماني مي كنند. بم پشت يكي از 

محروم ترين مناطق كشور است.«

مناطق مرزي جاذبه اي براي پزشكان ندارد
مسئوالن شهرســتان اما معتقدند خدمات 
بهداشتي در خانه هاي بهداشت و پايگاه هاي 
سالمت در همه مناطق ســراوان و در خاك 
خودمان در دسترس است و حتي بسياري از 
اهالي مناطق مرزي پاكستان براي استفاده از 
اين خدمات به ايران مراجعه مي كنند. در بخش 
دوم يعني خدمات پزشكي ماجرا برعكس است 
و اهالي مناطق مرزي بلوچستان براي استفاده 

از اين خدمات راهي پاكستان  می شوند.
فرماندار سراوان اما يكي از مهم ترين داليل اين 

رفت وآمدها را قرابت هاي مرزي، اشتراك زباني 
و فرهنگي و همچنين نســبت فاميلي ميان 
2طرف مي داند. عليرضا شهركي، به همشهری 
می گويد: »اغلب پزشكان ســراوان در مركز 
شهرستان هســتند و پزشكان فوق تخصص 
هم در زاهدان. از سوي ديگر وقتي مي گوييم 
شهرستان 60پزشك دارد، يعني هر تخصص 
نهايت يك يا 2پزشــك ثابــت دارد و قاعدتا 
زمان ماندگاري بيمــار در نوبت باال مي رود.«  
شهركي معتقد است افزايش دسترسي مردم 
به خدمات درماني در منطقه نياز به 2راه حل 
دارد؛ اول بهبود وضعيت راه هــا و دوم، ايجاد 
جاذبه براي پزشكان از سوي وزارت بهداشت 

در مناطق مرزي.

 سهميه پزشكي سيستان و بلوچستان 
اختصاص ســهميه بومي يكــي از راه هايي 
اســت كه وزارت بهداشــت براي ماندگاري 
نيروهاي متخصص رشــته هاي پزشكي در 
سيستان وبلوچســتان در پيش گرفته است. 
براســاس اين طرح كه از چند ســال پيش 

آغاز شــده داوطلبان بومي جنوب سيستان و 
بلوچستان مي توانند با داشتن رتبه زير 10هزار 
گروه تجربي در رشته هاي پزشكي زاهدان و 
زابل تحصيل كنند.  اين سهميه كمي مسئوالن 
استاني را اميدوار كرده است تا 4-3سال آينده 
شــرايط اســتان به ويژه بلوچســتان از نظر 

دسترسي به پزشك متخصص بهبود يابد.

 بهره برداري از بيمارستان دوم سراوان 
ســخنگوي علوم پزشــكي زاهدان عالوه بر 
سهميه پزشــكي به افتتاح بيمارستان دوم 
سراوان هم اشــاره مي كند. اين بيمارستان 
220تختخوابي به نام ايرانمهر قرار اســت 
به عنوان استانداردترين بيمارستان به تكميل 
چرخه درمان در ســراوان كمــك كند. كار 
ساخت بيمارستان ايرانمهر از 10سال پيش 
كليد خورده است و سهميه استخدامي كادر 
درمان آن نيز در آزمون اســتخدامي وزارت 
بهداشت   تعيين خواهد شــد. بعد از اعالم 
نتايج اين آزمون، قرار است بيش از 700نفر 
كادر درمان بــراي اين بيمارســتان جذب 
شوند. محمدهادي عباســي به همشهري 
مي گويد: »در گذشته  سفرهايي هم به مركز 
كشــور اتفاق مي افتاد كه بــا افزايش تعداد 
پزشــكان، راه اندازي آزمايشــگاه و مراكز 
تخصصي تصويربرداري، فعاليت خيران و در 
ماه هاي اخير شيوع كرونا، اين سفرها كاهش 

قابل توجهي داشته است.«

   
به گفته ايــرج حريرچي، معــاون كل وزير 
بهداشت شــاخص تعداد پزشــك عمومي، 
متخصص و داروساز در كشــور 1.6 به ازاي 
هر هزار نفر است؛ درحالي كه كف مورد نياز 
كشور 2.5 به ازاي هر هزار نفر بوده و استاندارد 
جهاني بين 3.5 تا 5 نفــر به ازاي هر هزار نفر 
است. با توجه به اين شــاخص ايران در بين 
24كشور منطقه بعد از كشــورهايی مانند  
تركيه، عربستان سعودي و لبنان در جايگاه 
هجدهم قــرار دارد. اين كمبــود در مناطق 
محرومي چون سراوان به 0.36درصد به ازاي 

هزار نفر مي رسد.

اهالي مناطق مرزي بلوچستان به ويژه بم پشت به دليل كمبود پزشك و همچنين 
نداشتن راه دسترسي مناسب براي درمان به پاكستان سفر مي كنند

پيگيريسفردرماني بلوچستاني ها به پاكستان

زنگ خطر موج جدید كرونا در خوزستان
افزايش 50درصدي موارد ابتال به كرونا در خوزستان طي 2هفته 
گذشــته زنگ خطر پيك ســوم بيماري را در اين استان به صدا 
درآورده اســت. همين زنگ خطر موجب شــد فعاليت اصناف و 
مشاغل گروه4 در 9شهرستان زرد اســتان يعني اهواز، دزفول، 
آبادان، شوشتر، كارون، شــادگان، رامهرمز، بهبهان و انديمشك 
ممنوع شود. محمد علوي، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشكي 
جندي شاپور اهواز و رئيس مركز بهداشت خوزستان، استان را در 
مرحله ورود به پيك جديد توصيــف كرده و گفته بود كه احتماال 
پيك زمستانه شديدتر از پيك هاي قبلي خواهد بود. رئيس مركز 
بهداشت شرق اهواز هم با بيان اينكه طي هفته اخير در همه استان 
شاهد افزايش 40 تا 50درصدي موارد ابتال و 30درصدي ميزان 
بستري بوده ايم به همشهري مي گويد: »با توجه به خيز بيماري، 
روند بستري بيماران در آي سي يو افزايش يافته است و ما نگران 

افزايش بستري و بيماران بدحال در هفته هاي آينده هستيم.«
آرش ياللي با اشــاره به 3پيك بيمــاري در كشــور مي افزايد: 
»پيك هاي بيماري در خوزستان با تأخير اتفاق مي افتد و به صورت 
كلي در 6استان جنوبي تاكنون شــاهد 2پيك بيماري بوده ايم و 
به نظر مي رسد با پايان پيك پاييزه و كاهش رعايت پروتكل هاي 
بهداشتي درحالي كه در كل كشور به پيك چهارم نزديك مي شويم 
در آستانه ورود به پيك سوم هستيم و اين شرايط تقريبا در همه 

استان هاي جنوبي مشابه است.«
وي با تأكيد بر اينكه شادگان به دليل آمار مبتاليان از هفته گذشته 
قرنطينه شد، تأكيد مي كند امروز )شنبه( در جلسه ستاد استاني 

كرونا درباره شرايط خوزستان تصميم گيري خواهد شد.
ياللي البته مهم تر از قرنطينه رعايــت 90درصدي پروتكل هاي 
بهداشــتي را در كنترل بيماري مؤثر مي دانــد درحالي كه فعال 
ميانگين رعايت پروتكل هاي بهداشــتي در خوزستان بين 60 تا 
70درصد است. رئيس مركز بهداشت شرق اهواز مهم ترين كمبود 
استان در آســتانه ورود به پيك ســوم را نيروي انساني مي داند 
و توضيح مي دهد: »در شــرايطي كه ميانگين كشــوري نسبت 
پرستار به تخت بيمارستاني 1.6 است در خوزستان شاهد نسبت 
0.7 هستيم. در يك سال گذشــته ظرفيت هاي درماني استان و 
آزمايشگاه ها افزايش قابل توجهي يافته و شرايط اصال با نيمه اول 
سال قابل مقايسه نيست، اما كمبود نيروي انساني مشكلي است 
كه در صورت افزايش موارد بستري و بدحال بر رسيدگي به بيماران 
تأثير مي گذارد.« او با اشاره به آزمون استخدامي وزارت بهداشت كه 
روز گذشته برگزار شد، مي گويد: »خوزستان هم از پذيرفته شدگان 
اين آزمون سهميه دارد، اما اختالف اســتان با ميانگين كشوري 
نياز به توجه ويژه از سوي وزارت بهداشت دارد.« مسئوالن علوم 
پزشكي خوزستان پيش از اين اعالم كرده اند در صورتي كه بيماري 
كوويد-19 در خوزســتان به همين وضع ادامه پيدا كند، مجبور 

به اعمال محدوديت هاي بيشتري در ايام عيد نوروز خواهيم بود.

حاشيه هاي بيمارستان دوم سراوان 
بيمارستان 220تختخوابي ایرانمهر به عنوان دومين بيمارستان سراوان قرار بود روز 
پنجشنبه به بهره برداري برسد. روایت هاي مردمي حاكي از آن است كه این آیين 
به دليل نارضایتي اهالي برگزار نشده. برخي از اهالي سراوان مي گویند این بيمارستان 
قرار بود با انتقال تجهيزات بيمارستان رازي به بيمارستان جدید بهره برداري شود. 
علوم پزشكي زاهدان اما ماجرا را حاشيه ســازي مي داند و تأكيد مي كند ترجيح 
مي دهد به مدیریت كرونا و همزمان توسعه زیرساخت هاي درماني بپردازد. البته 
روابط عمومي پزشكي سيستان وبلوچستان قرار است امروز روایت رسمي از این 

ماجرا را منتشر كند.
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هر كيلومتر جاده آسفالته حدود 4.5ميليارد تومان هزينه نياز دارد.
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آمار جهاني حدود 30 تا 50پزشك به ازاي هر 10هزار نفر است.

يك درصد از درآمــد ماليات و عوارض 
ارزش افزوده اصفهان در حوزه بهداشت خبر روز

و 3درصد آن در شهرداري و دهياري ها 
هزينه مي شــود. به گزارش ايرانشــهر، اين خبر را 
مديركل امور مالياتي اصفهــان مي دهد و مي گويد: 
»ســال گذشــته از محــل عــوارض ارزش افزوده 
1600ميليارد تومان بودجه به شهرداري هاي استان 
پرداخت شد. بودجه دولت ها در دنيا بيشتر از طريق 
ماليات اســت، درحالي كه در كشور ما بيشتر بودجه 
دولت از محل فروش نفت بوده و فقط نيمي از حقوق 
پرداختي به كاركنان دولت از محل ماليات ها تأمين 
مي شــود.« بهروز مهدلو همچنيــن درآمد مالياتي 
وصول شده سال گذشــته اصفهان را 8500ميليارد 
تومان اعالم مي كند و مي افزايد: »طرح پايش براي 
نخستين بار در كشور در اصفهان اجرا و براساس آن 
طي 5 ماه گذشــته 250هزار پرونده توسط 500نفر 

نيرو در كل استان رسيدگي  شد.«
وي ادامــه مي دهــد: »در اين طرح يــك درصد از 
پرونده هاي مالياتي مهم استان اصفهان از اشخاص 
حقيقي و حقوقي انتخاب و توسط 200نفر از پرسنل 

بررســي و منجر به شناســايي درآمدهاي واقعي و 
غيرواقعي شد.«

مديركل امور مالياتي اصفهان در ادامه به بخشودگي 
جرايم فعاالن اقتصادي هم اشاره مي كند و مي گويد: 
»بنابر اعالم، از تاريخ 16دي  تا 22بهمن بخشودگي 
ويژه جرايــم مالياتي معادل 6درصــد براي فعاالن 

اقتصادي استان تعيين شده است.«
مهدلو همچنين با بيان اينكه در طول 9 ماه امســال 
براي بدهي  مالياتي بيــش از 4600فعال اقتصادي 
اقساط طوالني مدت تا 25اسفند سال1403 تعيين 
شــده اســت، مي افزايد: »هر  ماه نيز براي بيش از 
100نفر از موديان مالياتي كه قادر به پرداخت بدهي 
تقسيط شده نبودند، قسط بندي مجدد بدهي انجام 
شد.« وي با اشاره به رشد قابل توجه تبصره ماده100 
در استان اصفهان طي امسال توضيح مي دهد: »تعداد 
كل اظهارنامه هاي اشــخاص حقيقي در ســال98، 
220هزارو950 مورد بــوده كه 142هزارو303هزار 

مورد آن قطعي شد.«
مديركل امور مالياتي اصفهان با اشــاره به اينكه از 
100درصد اظهارنامه هاي اشخاص حقيقي 64درصد 

آنها قطعي شده است، مي گويد: »اين موارد در فرايند 
حسابرسي مالياتي قرار نخواهد گرفت.«

به گفته وي، قطعي شــدن اظهارنامه ها ميزان تنش 
بين سازمان امور مالياتي و موديان را كاهش داده و 
به  خوداظهاري موديان كمك مي كند، بدين ترتيب 
حدود 65درصد پرونده ها از پروسه رسيدگي خارج 
مي شود و موجب رضايت 95درصدي موديان شده 

است.
مهدلو با اشاره به اينكه تشــكيل »اداره2050« در 
هيأت هاي حل اختــالف مالياتــي از بندهاي اين 
بسته حمايتي اســت، ادامه مي دهد: »تشكيل اين 
اداره موجب اعتمادسازي، عدالت مالياتي و كاهش 
اعتراضات موديان شــده به نوعي كه طي 3ســال 
گذشــته ميزان اعتراض موديان اصفهان به تهران 

90درصد كاهش يافته است.«

 پرداخت ۱۶۰۰ميليارد تومان بودجه
 به شهرداري هاي اصفهان

سنا
س: اي

عك
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بهتازگيهيأتوزيــرانمصوباتيدرباره
حفظمنابعطبيعيكشورداشت.يكياز
اينموارد،مربوطبهنيروهايهميارطبيعت
ميشدكهســالهادرحقآنهااجحاف
شدهبود.آياآييننامهجديدميتواندخأل

حمايتازايننيروهاراپركند؟
آيين نامــه اجرايي قانون حمايــت قضايي و 
بيمه اي از مأموران يگان حفاظت محيط زيست 
و جنگلباني كه هفته گذشــته توسط هيأت 
وزيران مصوب شــد، 2تغيير عمده و جدي 
نســبت به گذشــته دارد كه گام رو به جلو 
محســوب مي شــود و مدنظر ما در سازمان 
جنگل ها بود. اين مصوبه مي تواند به حمايت 
جدي از داوطلبان عرصه هاي طبيعي كمك 

كند.
نيروهايمردميطيسالهاي
اخيردرحريقهايگســتردهجنگليبا
خسارتهايغيرقابلجبرانمواجهشدند
وحتيبرخيجانخودرانيزازدستدادند.
آييننامهدولتچهاندازهبرايكمكبهآنها

مفيداست؟
تا پيش از اين استفاده از نيروهاي مردمي در 
مواجهه با خطرات پيش روي منابع طبيعي 
نظير حريق جنگل براي ســازمان جنگل ها 
هموار نبود و گاه با مشــكالت بسيار مواجه 
مي شدند كه تامين سالمت يا خسارت آنها از 
نظر قانوني ممكن نمي شد. البته طبق قوانين 
وزارت جهادكشــاورزي، استفاده از نيروهاي 
مردمي در حفظ منابــع طبيعي ممكن بود. 
اما طبق قانون جديــد حمايت هاي جديد از 
نيروهاي مردمي فراهم شــده تا پشــتيباني 
جدي تــري از عرصه هاي جنگلي توســط 

داوطلبان صورت بگيرد.
اينپشتيبانيدركدامبخشها

قراراستصورتبگيرد؟
در بحــث اختصــاص رديف بودجــه براي 
كمك به تامين بودجه بــراي بيمه نيروهاي 
مردمي دســت ادارات كل استاني بسته بود. 
هم اكنون و پس از تصويب آيين نامه حمايت 
از محيط بان ها و جنگل بان ها توســط هيأت 

وزيران، به صورت رســمي، ديه و خســاراتي 
كه بر اثر به كارگيري ســالح توسط مأموران 
يگان حفاظت محيط زيســتي و جنگلباني با 
رعايت مقررات قانون به كارگيري سالح توسط 
نيروهاي مسلح در موارد ضروري حادث شده 
باشد، از محل اعتبارات مربوطه توسط دستگاه 
اجرايي براساس رأي مرجع قضايي پرداخت 
خواهد شــد. ســازمان جنگل ها به چرخه 
پرداخت خســارت، بيمه، ديه و حمايت هاي 
قانوني همه جانبه براي جنگلبان ها نياز داشت 
كه ســرانجام اين نكته با مصوبه هيأت دولت 

ممكن شد.
مصوبهدولتدربخشاستفاده
ازســاحهمديهوخســاراتيكهبراثر
بهكارگيريساحدرمواردخاصحادث

شدهباشدرابهرسميتشناختهاست.
بله. طي اين مصوبه، يك تشريفات قانوني پديد 
مي آيد كه به نوعي اجازه استفاده از سالح مانند 
نيروهاي مسلح به جنگل بان ها داده شود. در 
اين باره »قانون استفاده از سالح محيط بان ها و 

جنگل بان ها« وجود دارد كه طبق يكي از مواد 
آيين نامه جديد، نيروهاي يگان حفاظت منابع 

طبيعي مشمول آن شدند.
حمايــتازنيروهايداوطلب
درشــرايطيدرايرانبهتازگيعملياتي
شدهكهدربسياريازكشورهايدنيااين
نيروهابهويــژهدرعملياتاطفايحريق
موردحمايتهايرسميوقوياقتصادي
قرارميگيرند.ازجملــهاينحمايتها
برقراريحقوقمادامالعمربرايخانواده
فوتشدگان،جبرانچندبرابريخسارت
بهداوطلبانواستخدامرسميآنهاست.
چگونهآييننامهجديددولت،گاميروبه

جلومحسوبميشود؟
ســال جاري 4هميار طبيعت كــه به صورت 
داوطلبانه در عمليات اطفاي حريق شــركت 
كرده بودند، جــان خود را از دســت دادند و 
سازمان جنگل ها نتوانست حمايتي از خانواده 
آنها در بخش پرداخت خســارت و ديه انجام 
دهد و اگر قدمي برداشته مي شد، غيررسمي 

بود. اين در حالي است كه حمايت از اين افراد، 
ضرورتي جدي محسوب مي شد. براي همين، 
حمايت ها تا پيش از مصوبه دولت بايد از مبادي 
غيررسمي اقدام حمايتي صورت مي گرفت كه 
مصوبه جديد مي تواند زمينه حمايت قانوني 

بيشتري را براي آنها را فراهم كند.
يكيديگــرازمصوباتاخير
دولت،تعيينعوارضبرداشتچوببود.
تعييناينعوارضدرشــرايطفعليقرار

استدركدامبخشهابهكاربيايد؟
موردي كــه در دولت اصالح شــد، ماده15 
آيين نامه حفاظت از جنگل ها و مراتع درباره 
درختان جنگلي اســت كه ناگزير به قطع آن 
مي شــويم و در طرح هاي عمراني دولت قرار 
مي گيرند. با توجه به قانون برنامه توســعه و 
طرح تنفس در همه جنگل هاي كشور، قطع 

درختان به طور كامل ممنوع است.
باوجوداينمصوبههيأتدولت

راحاميمنابعطبيعيميدانيد؟
بحثي وجــود دارد كــه درختــان واقع در 

مســتثنيات افراد، توســط مالــكان مزاحم 
تشــخيص داده مي شــوند و ناچار بايد قطع 
شوند. 50سال پيش تعرفه قطع درختان بسيار 
اندك بود و از چند ريال بيشتر فراتر نمي رفت. 
درحالي كه در مصوبه جديد اين قيمت افزايش 
پيدا كرده و بايد جريمه قطع درخت با نرخ روز 

قيمت گذاري شود.
طبــقمصوبههيــأتدولت
عوارضقطعدرختان،برايســال۱۳9۷
بهميزان26.9درصد،درســال۱۳9۸به
ميزان۳4.۸درصدوپيشبينيسال۱۳99
نيزبهميزان۳۰درصدبرآوردولحاظشده
است.اينيعنيامســالنسبتبهسال
گذشــتهحتيعوارضكمترشدهوالبته
ميتواندگاميبرايبرداشتبيشترچوب

ازجنگلهاباشد.
ســازمان جنگل هــا رقــم دقيــق را طبق 
جدول هاي دقيق مشــخص كرده است و هر 
3سال نيز امكان بازبيني قيمت عوارض قطع 

درختان جنگلي وجود دارد.

معاون سازمان جنگل ها: زمينه حمايت قانون از داوطلبان عرصه هاي جنگلي فراهم شد
3گامدولتبرايصيانتازجنگلها گزارش

راهاندازيشورايحلاختاف
گردشگري

معاون حفاظت و امور اراضي ســازمان 
جنگل ها اخيرا در يك برنامه تلويزيوني جنگل

گفت: »با اينكه تقاضا و مصرف چوب در 
كشور تا 5سال آينده به 13ميليون مترمكعب خواهد 
رســيد، واردات چــوب از دهــه80 هيچ وقــت از 
يك ميليون و200هزار مترمكعب باالتر نرفته اســت.« 
نماينده انجمن صنايع چوب هم در اين گفت وگو گفت: 
»تنها 25درصد از ظرفيت توليد كاغذ كشور فعال است. 
در بخش توليد نئوپان، 2ميليــون مترمكعب ظرفيت 
 MDF آماده به كار وجود دارد. اين ظرفيت درباره كاالي
3ميليون مترمكعب و درباره كاغذ 330هزار تن است. 
البته با اينكه در بخش توليد نئوپان 860هزار مترمكعب 
ظرفيت توليد وجود دارد. فقط 45درصد از ظرفيت كل 

در حال بهره برداري است.« 
اين ميــزان ظرفيــت در تاميــن MDF، 1.7ميليون 
مترمكعب اســت كه تنها 60درصد از اين ميزان فعال 
است. براســاس تبصره جزء3 بند »ف« ماده38 قانون 
برنامه ششم توسعه، موســوم به طرح تنفس جنگل، 
كمبود چوب مورد نياز كشــور مي توانــد از خارج وارد 
شود و دولت موظف اســت تســهيالتي در اين مورد 
فراهم كند. اما سؤال اين اســت كه با وجود نياز شديد 
به چوب، چرا واردات آن از دهه80 تاكنون هيچ وقت از 
يك ميليون و200هزار مترمكعب باالتر نرفته است؟ قبل 
از پاسخ به اين سؤال بايد مشخص شود كه كشور بيشتر 

از هميشه نيازمند چه نوع چوب است؟ 
بزرگ ترين مصرف كننده هاي چوب كشور هم اكنون، 
 MDF صنايع ســلولزي از قبيل صنايع كاغذ، نئوپان و
هستند و عمده چوب مورد مصرف اين كارخانه ها، چوب 
ارزان قيمت با كيفيت پايين اســت كه بايد در پروسه 
توليد در كارخانه خرد و به قطعات كوچك چيپس مانند 
تبديل شود. اين قبيل مواد مي توانند از درختان پوسيده، 

قارچ زده، خشك شــده افتاده توأم بــا چوب هاي فاقد 
كيفيت كه حين احيا و پرورش جنگل توليد مي شوند 

تامين شوند.
اين نوع فرآورده هاي جنگلي، مواد بسيار ارزان قيمتي 
اســت كه حتي در برخي موارد برداشت آنها از جنگل 
چندان اقتصادي نيست. واردات اين قبيل چوب ها آن 
هم با پوست به علت انتقال آفات و امراض هم به درستي 
ممنوع اعالم شده است. آفات چوبي به اشكال مختلف 
مانند تخم، الرو، شــفيره و يا حشــره بالغ در سطح يا 
زير پوست و داخل چوب هســتند كه معموال با چشم 
غيرمسلح ديده نمي شوند. برخي آفات در محيط زندگي 
مناسب مي توانند به آساني طغيان كنند و فاجعه هاي 
بزرگ محيط زيستي و غيرقابل كنترل ايجاد كنند كه 

نمونه آنها به دفعات زياد در كشور مشاهده شده است.
پوســت كني اين نوع از چوب ها و اتخاذ تدابير مناسب 
ديگر به منظــور از بين بردن آفات و امــراض در محل 
توليد، معموال با توجه به قيمت نازل اين نوع چوب عمال 
غيرممكن و غيراقتصادي اســت. به همين دليل اتخاذ 
تدابير حفاظتي در داخل كشور يا حين حمل با كشتي، 
قطار و... توأم با ساير تدابير نيز اقدامي دشوار و هزينه بر 
است كه تاكنون انجام نشده است. عالوه بر اين، سياست 
ارزي كشور و قيمت افزاينده ارزهاي خارجي نيز بخش 
ديگري از مشكالت هســتند كه امكان واردات چوب را 

دشوار و حتي غيرممكن كرده است.
يك ميليون و200هزار مترمكعب چوب وارد شــده به 
كشور در سال، بيشــتر چوب هاي در كوره خشك شده 
و بدون پوست هستند كه در مصارف پيشرفته صنعتي 
مانند مبلمان، در و پنجره و حتي صنايع روكش به كار 
گرفته مي شوند. قيمت اين چوب ها چندين برابر بيشتر 
از چوبي است كه در صنايع سلولزي كاربرد دارد و ساالنه 

به طور مداوم به كشور وارد مي شوند.
نياز شديد بازار كشور به توليدات صنايع سلولزي از يك 
طرف و مشكالت ناشي از عدم  امكان واردات چوب اين 
صنايع از ســوي ديگر، موجب كمبود عرضه و افزايش 

شعبه  ويژه شوراي حل اختالف ويژه دفاتر خدمات مسافرت هوايي و 
جهانگردي سرانجام و پس از 8 ماه وعده در دفتر انجمن صنفي دفاتر 
خدمات مسافرت هوايي و جهانگردي ايران راه اندازي شد و بدين ترتيب 
طلبكاران سفر، قادر به دريافت پول هاي پرداخت شده براي سفرهاي 

كنسل شده مي شوند.
حرمت اهلل رفيعي، رئيس انجمن صنفي دفاتر خدمات مسافرت هوايي 
و جهانگردي ايران كه به رياست شعبه2634 شوراي حل اختالف ويژه 
دفاتر خدمات مسافرتي منصوب شده است، با اعالم اين خبر به ايسنا 
اعالم كرد: انجمن صنفي دفتر خدمات مسافرت هوايي و جهانگردي 
ايران در كمتر از يكســال گذشــته به بيش از 3هزار پرونده با حدود 
400ميليارد تومان بدهي و تخلف در كميته هاي اين انجمن رسيدگي 
كرده است كه 300ميليارد تومان آن بدون ارجاع به دادگاه به مسافران 
بازپس داده شد. وي پيش تر به همشــهري خبر داده بود كه شوراي 
ويژه حل اختالف گردشگري با نظر مساعد دادستان عمومي و انقالب 
استان تهران راه اندازي مي شود تا پول هاي بلوكه شده مسافراني كه با 
سفرهاي كنسل شده به دليل شيوع كرونا در كشور مواجه شدند به آنها 

بازپس داده شود.
رفيعي به ايسنا گفته است كه با توجه به حجم اختالفات و شكايت ها، 
چند شورا و كميته رسيدگي در انجمن صنفي دفاتر خدمات مسافرت 
هوايي و جهانگردي ايران راه اندازي شد كه براي اختصاص شعبه  ويژه 
دفاتر خدمات مسافرت هوايي و جهانگردي در شوراي حل اختالف از 
ماه ها پيش درخواســت داده بوديم. چون قبال به دليل نبود كارشناس 
متخصص، ابهام در نتيجه رسيدگي پرونده ها به وجود مي آمد و تقريبا 
90درصد آرائي كه در محاكم قضايي صادر مي شــد ايراد كارشناسي 
داشت. به همين دليل از مراجع متعدد درخواست راه اندازي شعبه  ويژه 
شوراي حل اختالف در انجمن صنفي دفاتر خدمات مسافرتي پيگيري 
و با آن موافقت شد. وي  همچنين با اشاره به شوراها و كميته هايي كه با 
محتواي رسيدگي به مطالبات، تخلفات و شكايت ها پيش از راه اندازي 
شعبه  ويژه شــوراهاي حل اختالف دفاتر خدمات مسافرتي در انجمن 
صنفي دفاتر خدمات مسافرت هوايي و جهانگردي ايران راه اندازي شده 
بود گفت: در شوراي صيانت و پيشگيري از آسيب هاي دفاتر خدمات 
مســافرتي با عضويت نمايندگاني از وزارت ميراث فرهنگي، سازمان 
هواپيمايي كشــوري، وزارت اطالعات، نيروي انتظامي، قوه قضاييه، 
تعزيرات حكومتي و سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان 
كه يكسال اســت راه اندازي شــده و هر 2 هفته يك بار تشكيل جلسه 

مي دهد، به پرونده هايي با رقم هاي كالن رسيدگي مي شود.
او افزود: موضوع 400ميليارد تومان بدهي شــركت هاي هواپيمايي و 
دفاتر خدمات مسافرتي پس از كنسلي سفرها با شيوع ويروس كرونا نيز 
در اين شورا پيگيري مي شود كه هنوز بخشي از اين بدهي بازگردانده 
نشده است. به گفته رفيعي، پرونده دفاتر خدمات مسافرتي كه بيش از 
4ميليارد تومان بدهي داشته اند نيز در اين شورا دنبال شد. همچنين 
مشكالت دفاتر خدمات مسافرتي يا تخلفات سايت هاي فروش با دوائر 
دولتي نيز از طريق همين شورا پيگيري مي شــود.وي افزود: كميته 
وصول مطالبات با حضور نمايندگاني از دفاتر خدمات مسافرتي نيز به 
موضوع تخلفات و يا شكايت هاي مربوط به دفاتر خدمات مسافرتي از 
يكديگر يا از كارگزار خارجي رسيدگي مي كند كه با وصول 447پرونده، 
تاكنون به 302مورد با 107ميليارد تومان بدهي و مطالبه رسيدگي 
شده است. رفيعي ادامه داد: كميته رســيدگي به شكايات نيز موازي 
با آنچه در معاونت گردشگري استان ها و سازمان هواپيمايي كشوري 
وجود دارد، مدت هاســت در انجمن صنفي دفاتر خدمات مسافرتي 
ايران تشكيل شده و مانند شوراي صيانت و پيشگيري و كميته وصل 
مطالبات، رويكرد صلح و سازش دارد. اين كميته از اواخر دي ماه98 و 
در مدت 10 ماه به 2046 پرونده رسيدگي كرده كه بيشتر آنها شكايت  
مردم از آژانس هاي مسافرتي بود و حجم مطالبات اين پرونده ها از يك 
ميليون تا 200ميليون تومان اســت و 1166مورد به صلح و سازش و 
وصول مطالبات و پرداخت بدهي ختم شــده است. البته اين حجم از 
پرونده جدا از شكايت و پرونده هايي است كه در معاونت هاي گردشگري 
استان ها و سازمان هواپيمايي پيگيري مي شــود. رئيس شعبه  ويژه 
شوراي حل اختالف دفاتر خدمات مسافرتي اعالم كرد: در شعبه2634 
شوراي حل اختالف كه از روز شــنبه 25بهمن ماه فعاليت خود را در 
محل اين انجمن آغاز مي كند، قرار است به شكايت هاي مربوط به كليه 
خدمات خريداري شده از دفاتر خدمات مسافرتي يا سايت هاي فروش از 
ويزا گرفته تا بليت، تور و هتل تا سقف 50ميليون تومان رسيدگي شود.
رفيعي افزود: تقاضاي ما از دســتگاه قضايي آن است كه اين شعبه به 

مجتمع رسيدگي به حل اختالفات گردشگري تبديل شود.
به گفته رئيس انجمن صنفي دفاتر خدمات مسافرت هوايي و جهانگردي 
ايران، درخواست اختصاص شعبه ويژه گردشگري در دادگاه نيز مطرح 
شده است تا به فوريت و با تكيه بر نظرات كارشناسي به مطالبات مردم 
واين صنف رسيدگي شود. همچنين اميدواريم كميته هاي رسيدگي 
به شكايت در سازمان هواپيمايي و وزارت ميراث فرهنگي و گردشگري 
نيز به زودي تعطيل و همه پرونده ها به اين شعبه  ويژه ارجاع داده شود.

سيدمحمدفخار
خبرنگار

جنگلي عرصههــاي
كشــورهرســالهبا
تهديدهــايجديو
مهلكيمواجهميشوند.نگاهيبهآمارمساحتعرصههاي
طبيعيكشوربهوضوحمشــخصميكندكهايرانبهسمت
حذفهميشــگيدرختوجايگزينيآنبابيابانميرود.
درچنينشرايطيطيســالهاياخيرسهمحريقوقاچاق
چوبدرتخريبجنگلهابيشازحدافزايشيافتهودامنه
آنبيشكطيسالپيشرونيزگستردهترازگذشتهخواهد
شد.افزايشتغييراتاقليميازيكسوودسترسيآسانتر
گردشــگرانبهعمقجنگلهايشــمالوغربكشورنيز
تهديديجديبــرايعرصههايجنگلياســت.نيروهاي

داوطلبمحافظطبيعتنيزتابهامروزازپشتيبانيمناسب
برخوردارنبودندوبايدبرايتقويتحضورآناندرعرصههاي
طبيعي،برنامهريزيگســتردهايصورتميگرفت.دراين
رابطه،هفتهگذشتههيأتوزيرانمصوباتيبرايحمايتاز
منابعطبيعيداشتكهبرخيآنرامفيدومؤثروبرخينيز
آنرااقداميانفعاليوكماثرميدانند.رضاافاطوني،معاون
حفاظتواموراراضيسازمانجنگلها،مراتعوآبخيزداري
كشــورامادربارهتأثيرمصوباتاخيردولتبرعرصههاي
طبيعيباهمشهريگفتوگوكردهاست.افاطونيتصميمات
اخيررامؤثرميداندونسبتبهاجرايآناميدواراست.البته
كهچالشهايجديدرميزاناميدوارياونسبتبهموفقيت

مصوباتدرصيانتازجنگلهاوجوددارد.

رؤياي تعبير نشده واردات چوب
مظفرشيرواني

مشاور بين المللي جنگل و محيط زيست، وين

تقاضا شده است. بيكاري توأم با فقر در سطوح مختلف 
جامعه نيز باعث تهاجم شــديد به باغــات، جنگل ها، 
بيشه زارها و... شده و بدين ترتيب قاچاق چوب در كشور 

را افزايش داده است.
زراعت چوب هاي سريع الرشد مانند گونه هاي پالونيا، 
صنوبر، اكاليپتوس، انواع سوزني برگ ها و... نيز خسارات 
اكولوژيكي زيادي به همراه دارد. تجارب جهاني نشان 
داده است كه كشت و توسعه گونه هاي غيربومي مهاجم، 
مشكالت و موانع محيط زيستي فراواني ايجاد مي كند. 
گونه هــاي غيربومي همچنين پرتوقع هســتند و نياز 
آبي فراواني  دارند كه شــرايط خشكسالي و كم آبي در 
كشور آنها را با مشــكالت زيادي مواجه مي كند. ضمن 
آنكه استفاده از آب هاي آلوده براي كشت و توسعه اين 
درختان نيز مشــكل آلودگي آب هاي آلوده را برطرف 
نمي كند. چون اين درختان تصفيه كننــده آب آلوده 

نيستند.
از مهم ترين مشــكالت زراعت چوب، كشت گونه هاي 
مهاجر و مهاجــم در عرصه هاي جنگلي اســت. گونه 
مهاجم به سرعت جامعه طبيعي جنگل را مختل مي كند 
و با جلوگيري از رشد گونه هاي بومي، تغييرات عمده در 
پوشش گياهي كف جنگل، P/H خاك و طغيان آفات و 
امراض در جنگل ايجاد مي كند. به همين دليل استفاده 
از اين گونه ها حتي به عنوان حفاظــت و جلوگيري از 

تعدي روستاييان به جنگل هم در توسعه اكولوژي مانع 
ايجاد مي كند. اختصاص زمين هاي غني و حاصلخيز در 
ارتفاعات پايين دســت و ميان بند به گونه هايي با ارزش 
اقتصادي ناچيــز نيز نه تنها با اكولــوژي جنگل بلكه با 
اقتصاد جنگل هم مغاير اســت. تجربه زراعت چوپ و 
كشت زيراشكوب كه سال هاي قبل توسط كارشناسان 
FAO ترويج مي شد و برخي كشورهاي جهان نيز آن را 
تجربه كردند، امروز خســارات زيادي برجاي گذاشته 
است كه استفاده از تجارب كشورهاي درگير مي تواند 

مانع از تكرار اشتباه شود.
روند رشد و توســعه بيشــتر در جامعه نياز به چوب و 
فرآورده هاي چوبي را افزايش مي دهد. بنابراين نيازهاي 
تداومي بايد جدي گرفته و تدابير مناسب براي تامين 
چوب اتخاذ شود. تجارب سال هاي گذشته به ويژه پس 
از تصويب قانون تنفس جنگل نشان داد كه تامين چوب 
مورد نياز صنايع ســلولزي در كشور امري نيست كه با 
توسل به واردات چوب از خارج يا زراعت چوب برآورده 
شود و تامين حدود 13ميليون مترمكعب چوب در 5سال 
آينده نياز به برنامه ريزي گسترده در سطح جنگل هاي 

كشور دارد.
ايران داراي حدود 14ميليون هكتار جنگل در 5حوزه 
رويشي اســت. گرچه اين جنگل ها اكثرا تخريب شده، 
اما به رغم نارسايي ها و مشــكالت ناشي از دام و جوامع 

روســتايي، عرصه هاي زيادي با پتانســيل هاي باال در 
آنها وجود دارد كه اگر به موقع در آنها ســرمايه گذاري 
شــود، مي توان ضمن احياي جنــگل و افزايش توان 
اكوسيستمي، زمينه مناســب براي برآورده شدن نياز 
صنايع چوبي كشور را فراهم كرد. احياي اين جنگل ها 
نه تنها نيازمندي هاي چوبي كشور را برآورده نمي كند، 
بلكه توسعه و استواري آنها عامل مهمي در ممانعت از 

تغييرات اقليمي، حفاظت خاك و آب و هواست.
ساختار طبيعي جنگل هاي ايران طي سال ها دخالت، 
درهم ريختــه و نيازمند احياي ضروري اســت. در اين 
جنگل ها باالخص در مناطق جلگه اي، انبوهي و حضور 
بيش از حد درختان كج و معوج، سر و شاخه شكسته و 
بيمار جانبي، توأم با برخي درختچه ها به حدي سطح 
عرصه و فضاي رويشگاه هاي جنگلي را فرا گرفته است 
كه امكان اســتقرار گونه هاي اصلي به هيچ وجه وجود 
ندارد. بنابراين دخالت هاي احيايي به منظور فراهم كردن 
فضاي مناســب جهت استقرار و رشــد درختان اصلي 
جامعه گياهي، عمال نيازمند برداشت درختان مزاحم 
با هدف ايجاد فضاي مناسب براي ساير درختان است. 
دخالت هاي پرورشي، به تدريج تنوع گونه اي را افزايش 
مي دهند، امكان ناهمســالي و ساختاري شدن جامعه 
جنگلي را فراهم و همزمان موجب افزايش موجودي سرپا 
و رشد ساالنه جنگل مي شــوند. پس برداشت درختان 
مهاجم مي تواند ضمن احياي جنگل، نيازمندي صنايع 
سلولزي به چوب را نيز برطرف و كليه هزينه هاي جاري 

جنگل را تامين كند.
بايد درنظر داشــت كه رابطه جنگل و صنعت دوجانبه 
است و جنگل احيا نخواهد شد، مگر آنكه صنعت پشت 
ســر آن قرار بگيرد. صنعت چوبي نيز بدون تامين ماده 
اوليه پايــدار نخواهد ماند. پس نيــاز متقابل جنگل و 
صنعت به يكديگر تنها راه دستيابي به اهداف گسترده 
هر دو است. فعاليت هاي ســازنده در جنگل و صنعت 
باعث اشــتغال گســترده، از بين رفتن فقر و ممانعت 
از قاچاق چوب مي شــود. ضمن آنكه درآمد حاصل از 
فروش درختان مــازاد در عرصه هاي جنگلي مي تواند 
هزينه هاي حفاظتي جنگل را نيز تامين و به توســعه 

بيشتر رويشگاه هاي جنگلي منجر شود.
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 »ديگه از همــش توي خانه 
ماندن خسته شده ام، خيلي گزارش

وقت اســت كه دوســتانم و 
معلم هايم را نديده ام، دلم براي بازي كردن 
در حياط مدرســه بــا دوســتانم و دختر 
خاله هايم تنگ شده، كاش زودتر كرونا تمام 
شــود و بتوانيم از خانه بيرون برويم. اولش 
خيلي خوب بود؛ صبح ها مي توانستم بيشتر 
بخوابم و مجبور نبودم 6صبح براي رفتن به 
مدرسه بيدار شوم و منتظر سرويس بمانم 
حاال اما خسته شده ام، دوست دارم مدرسه ها 
باز شود اما صبحي نباشم و بعدازظهر بروم 
مدرسه.« حلما، 12ســاله است و كرونا او و 
خواهر 15ساله و برادر 5ساله اش را ماه هاست 
كه خانه نشــين كرده اســت. نوجواني كه 
همانند ديگر هم سن وسال هايش ماه هاست 
نوع جديدي از زندگي و تحصيل را به اجبار 
تجربه مي كند. تجربه اي كه شايد در هيچ 
زمان ديگري از زندگي شــان تكرار نشود و 
ممكن است آثار زيادي را بر آينده آنها داشته 
باشد. تعطيل شــدن مدارس، ارتباط كم با 
دوســتان و همســاالن و زندگــي در 
چهارديواري خانه و انزوا شــرايط و روزگار 
جديد كودكان عصر كرونايي را تشــكيل 

مي دهد.
داريوش دانش آموز ســوم ابتدايي اســت 
كه به گفته مادرش 2ســال مــداوم، روزها 
را يكي در ميان كالس شــنا رفته اســت. 
عكس هاي او با هيكلي ورزيده در گوشــي 
مادرش كمتر شباهتي به پسري كه آرام از 
پله هاي سرسره باال مي رود، دارد. شناگري 
كه حاال مدت هاســت رنگ آب را نديده. از 
او درباره كرونا و هرچــه درباره آن مي داند 
مي پرسيم و كلماتي كه به كار مي برد بيشتر از 
قد و قواره اش به نظر مي رسند: »درباره كرونا 
مي دونم كه ويروس واگيرداره و بيشتر هم 
ريه ها رو درگير مي كنه. واكسنش اومده اما 
نمي دونم چرا تو ايران به توليد انبوه نرسيده. 
من با ماسك زدن مشــكلي ندارم، هميشه 
جاهاي شلوغ مي زنم ولي خب ماسك مي زنم 

نفسم مي گيره.« او درباره كرونا و زندگي در 
اين شــرايط مي گويد: »روزهاي اول كرونا 
خيلي خوب بود. راحت استراحت مي كردم 
و وسطاشم يه كالســي مي رفتم. االنم اين 
وضعيت رو دوســت دارم اما مدرسه رفتن 
بازم بهتره. دلم براي دوســتام تنگ شده، 
از پارسال نديدمشون، فقط باهاشون چت 
كردم يا زنگ زدم. اينكــه بابا و مامان خونه 
هستند خيلي خوبه اما ديگه دلم مي خواد 

دوستام رو ببينم.«

تعطيالتي تلخ تر از زهر 
 ســعيد در كالس دهم دوره دوم متوسطه 
تحصيل مي كند. درس هاي سعيد سنگين 
اســت و وقت بيكاري كمتري دارد با وجود 
اين او هم مثــل بســياري از دانش آموزان 
از كالس هاي آنالين خســته شده و دلش 
مي خواهد زودتر مدارس باز شود تا حداقل 
در كنار فرار از درس هايي كه داشته دوستان 
و همكالســي هايش را بيشــتر ببيند هر 
چند حاال هم به گفته خودش دور از چشم 
خانــواده در خيابان به بهانه هــاي خريد با 
دوســتانش قرار مي گذارند و دقايقي دور 
هم جمع مي شــوند. ســعيد معتقد است 
هيچ چيزي جاي شــيطنت هاي مدرســه 
و دورهمي هاي دوســتانه در مدرســه را 
نمي گيرد. »كالس هاي آنالين ما ســاعت 
8صبح شروع مي شود و بايد ساعت 7ونيم 
حاضري بزنيم روزهاي اول سر ساعت بلند 
مي شــدم و حاضري مي زدم اما بعد ديدم 
مي توانم همين نيم ســاعت را هم بخوابم 
بنابراين صدايم را ضبط كــردم و به مادرم 
كه ســحرخيز است، ســپرده ام كه هر روز 
سر ســاعت 7ونيم صداي ضبط شده ام را 
در گروه كالســم بگذارد و بعد ساعت8 از 
خواب بيدارم كند تا ســر كالس باشم. اما 
بيشتر روزها مخصوصا سر درس تاريخ و... 
نصف بيشتر ساعت كالس را خواب هستم 
و متوجه نمي شــوم كه معلــم چه چيزي 
تدريس مي كند. اما بــراي بعضي درس ها 

مثل شيمي و فيزيك مجبور هستم كه بيدار 
بمانم چون معلم هاي اين دو تا درس خيلي 
حواسشان جمع اســت و راحت مچ بچه ها 
را ســر كالس مي گيرند كه كداميك ســر 
كالس حاضر است و كدام فقط سيستمش را 
روشن گذاشته، هر كدام از بچه ها كه جواب 
معلم را ندهند برايشان غيبت رد مي شود.« 
سعيد هم مثل بســياري از دانش آموزان از 
ماندن در خانه و تعطيلي مدارس خســته 
شده و مي گويد: »حوصله ام از خانه ماندن 
سر رفته اســت. البته چند  ماه مي شود كه 
پدرم و دوســتانش ســالن فوتبالي را براي 
جمعه ها اجاره كرده اند و چند ساعتي را در 
روزهاي جمعه با فوتبال سرگرم مي شويم 
اما دوباره در طول هفته اينقدر تنها هستم 
كه حوصله ام ســر مي رود و بعضي روزها به 
دوستانم به بهانه درس خواندن مي گويم تا 
به خانه مان بيايند و بعد از نيم ساعت مثال 
درس خواندن به سالن پايين ساختمان مان 
مي رويم و پينگ پنگ بــازي مي كنيم.« او 
مي گويد:» خانــواده بعضي از بچه ها خيلي 
ســخت مي گيرند و اجــازه نمي دهند كه 
اصال از خانه بيــرون بيايند و ترس دارند اما 
خانواده من راحت تــر برخورد مي كنند؛ در 
اين مدت هم چند بــاري براي خريد لباس 
و... با دوستانم قرار گذاشته ايم و يكي دو بار 
هم به بام تهران رفته ايم اما اين جور زندگي 
و تفريح كردن با ترس و لرز خيلي هم جالب 
نيست و مدام استرس اين را داريم كه نكند 
مبتال شــويم و خانواده هايمان را هم مبتال 

كنيم.« 
مصطفي 12ســاله هم مي گويد كه درباره 
كرونــا در اينترنــت ســرچ داده اســت و 
اضافه مي كند: »كرونا يه ويروسه كه خيلي 
واگير داره و كشنده اس. تو سيستم ايمني 
تأثير داره و ريه ها رو درگير مي كنه. مي دونم 
كســي كه بگيره و زنده بمونــه هم تا 3 ماه 
آنتي بادي داره. اينها رو تو گوشي سرچ كردم 
و خوندم. اخبارم كه هرشب درباره اش حرف 
مي زنه. من تو هر جمع و شــلوغي ماسك 

مي زنم اما كالفه شــدم از اين همه ماسك 
زدن. نفس كشيدن با ماسك خيلي سخت 
مي شــه. من مدام ســعي مي كنم الكل به 
دستام بزنم و دستامو بشورم. چون با مامان 
بزرگم  تو يه ســاختمون زندگي مي كنيم و 
خيلي وقت ها مي روم پيــش آنها و مامان و 
بابام گفته اند كه بايد رعايت  كنم كه يه موقع 

اونا مريض نشوند.«

كارگاه كوچك جعبه سازي 
در ميانه انزوا و نگراني هاي كرونا خانواده هايي 
هســتند كه تالش كرده اند شرايط را براي 
فرزندانشان تغيير دهند. عماد كالس هفتم 
دوره اول متوسطه است و اين روزها بعد از 
ساعات مدرسه در يك كارگاه كوچك ساخت 
جعبه هاي تزئيني كه براي يكي از دوستان 
خانوادگي شان است، كار مي كند و دستمزد 
روزانــه اي هم دريافت مي كنــد:» در خانه 
حوصله ام ســر رفته بود، از بيكاري خسته 
شده بودم، حوصله بازي با PS4 و بازي هاي 
موبايل را هم ديگر نداشــتم براي همين با 
همفكري پدر و مــادرم تصميم گرفتم كه 
بعد از ظهرها كه كالس ندارم چند ساعتي 
به كارگاه كوچك يكي از دوستان پدرم بروم 
و كار كنم. البته من هميشه ماسك مي زنم 

و روزي چندبار ماسكم را عوض مي كنم.«
او مي گويد: »تا قبل از اينكــه كرونا بيايد و 
مدارس تعطيل شــود، همه اش منتظر اين 

بوديم كه با آلودگي هوا يا باريدن برف مدرسه 
تعطيل شود و دعا مي كرديم هر روز برف بياد. 
روزهاي اولي هم كــه به خاطر كرونا تعطيل 
شده بوديم خيلي خوشــحال بودم اما حاال 
از اين همه تعطيلي خسته شده ام و دوست 
دارم دوباره مدرسه ها باز شود.« تنهايي و دور 
ماندن از دوستان مدرسه يكي از مسائلي است 
كه نوجواناني همچون عماد را اذيت مي كند: 
»زمان زيادي اســت كه درســت و حسابي 
دوســتانم را نديده ام، بعضي روزها كه براي 
خريد بيرون مي روم يا در راه كارگاه بعضي از 
دوستان مدرسه ام را مي بينم، البته با دوستان 
صميمي ام چت مي كنم اما اينكه همديگر را 
دوباره ببينيم و بتوانيــم گل كوچيك بازي 
كنيم و موقع مسابقات فوتبال دور هم جمع 
شويم و كري بخوانيم، يك چيز ديگر است 
كه حاال به خاطر كرونا خانواده هايمان اجازه 
دورهمي را به مــا نمي دهنــد. برنامه هاي 
تلويزيون هم اينقدر تكراري است كه بيشتر از 
اينكه سرگرمم كند حوصله ام را سر مي برد.«

ستاره و ســمانه خواهرهاي دو قلوي كالس 
ششــم هســتند كه اين روزها يك برادر به 
جمع شــان اضافه شده. ســتاره مي گويد: 
»صبح هاي زود بــراي اينكه به ســرويس 
برسيم مجبور بوديم زود از خواب بيدار شويم 
و بعد از خوردن صبحانه منتظر ســرويس 
باشــيم، اما بعد كه مدرســه ها تعطيل شد، 
مي توانيم راحت تر بخوابيم.« ســمانه حرف 

ســتاره را قطع مي كند و با خنده مي گويد: 
»كالس هايمان را نوبتي كرده ايم، ما بايد هر 
روز ساعت 8صبح سر كالس حاضر باشيم و 
اسممان را بگوييم تا خانم معلم برايمان حاضر 
بزند، يك روز من و يك روز ستاره سر كالس 
اسم هايمان را مي گوييم و براي هر دو نفرمان 
حاضري مي زنيم و چون صداهايمان شبيه 
هم اســت، خانم معلم متوجه نمي شود كه 
كداميك از ما ستاره و كدام سمانه هستيم.« 
ستاره و سمانه مي گويند كه كرونا باعث شد 
آنها از مادرشــان درســت كردن دستبند و 
كارهاي هنري را ياد بگيرند و حاال در گروه 
خانوادگي، چيزهايي كه درســت مي كنند 
را مي فروشند. ســتاره مي گويد:»مامان كه 
ديد ما از خانه ماندن خســته شده ايم به ما 
درست كردن دســتبند ، گردنبند و... را ياد 
داد و حاال ما يك گروه در واتســاپ درست 
كرده ايم و دستبند، گردنبند و گوشواره هاي 
مرواريدي را كه درست مي كنيم به دوستان 
و فاميل مي فروشــيم. بعضي وقت ها بعضي 
مدل ها را بيشتر از ما مي خرند و بعضي مدل ها 
را هيچ كس نمي خرد و مجبور مي شــويم تا 
يك مدل ديگر درســت كنيم.« سمانه وارد 
حرف هاي خواهرش مي شــود و مي گويد: 
»براي تولد مامان بزرگ هم يك دســتبند، 
گردنبند و گوشواره يك شكل درست كرديم و 
براي كادوي تولد به مامان بزرگ هديه داديم 

كه خيلي از آنها خوشش آمد.«

تعدادي از كودكان و نوجوانان از روزهاي كرونا، كالفگي زدن ماسك و دلتنگي هايشان مي گويند

رؤياي بازگشت به خيابان
خبر

توضيح درباره يك گزارش
روز دوشنبه، 20بهمن سال1399، گزارشي در اين صفحه با عنوان »يك 
بام و دو هواي بازگشايي مدارس« منتشر شد كه در بخش پاياني گزارش، 
در ميان تيتر استنباطي از گفته هاي رضوان حكيم زاده، معاون آموزش 
ابتدايي وزير آموزش و پرورش آمده اســت: »استقبال دانش آموزان از 
بازگشايي مدارس كم بود.« او به همشهري توضيح داده بود كه »استقبال 
دانش آموزان در مناطق برخوردار شهري درخصوص بازگشايي مدارس 
كم بوده است و به همين خاطر معلمان پايه اول و دوم ابتدايي مجبور به 
برگزاري كالس هاي مجازي شده اند.« حاال حكيم زاده در توضيحي به 
خبرنگار همشهري گفت كه ميان تيتر منتشر شده اشتباه است و او گفته 
كه استقبال دانش آموزان در مناطق برخوردار شهري كم بوده؛ درحالي كه 
در روستاها و مناطق عشايري، دانش آموزان از حضور در مدرسه استقبال 
كرده اند. همچنين در بخش ديگري از گزارش آمده كه حكيم زاده گفته 
است: »معلمان بايد بدانند از اين به بعد آموزش مجازي مكمل آموزش 
حضوري است و حتي بعد از كرونا هم بايد آنها با هر دو شيوه تدريس كنند 
و اينطور نيست كه آنها فقط با يك روش بخواهند كالس درس را اداره 
كنند.« او در اين باره نيز به همشهري گفت كه كلمه »بايد« به عنوان قيد 
تأكيد، اشتباه است و معلمان بدانند كه حتي بعد از اتمام كرونا هم آموزش 

مجازي مكمل آموزش حضوري ادامه خواهد يافت.

الگوي ويروس كرونا در حال تغيير است
فرمانده ستاد عمليات مديريت بيماري كرونا از تغيير الگوي ويروس 
كرونا در كشور خبر مي دهد و مي گويد: ويروس  جهش هاي مختلفي 
كرده و تا مدت ها درگير اين بيماري خواهيم بود. به گزارش ايسنا، 
به گفته عليرضا زالي، ريشــه كني بيماري پيچيده و نوپديد كرونا 
درعرصه جهاني فعال منتفي اســت و شكســتن زنجيره كرونا در 
گرو تحقق فرايند ايمني مناســب جامعه است. او الزمه شكستن 
اين زنجيره را واكسيناسيون جامعه مي داند: »مطالعات حاكي از 
آن است كه با واكسيناســيون ضمن كاهش مرگ ومير، سرايت و 
شــيوع بيماري نيز كاهش مي يابد.« او مي گويد با توجه به اينكه 
كرونا درنهايت به يك بيماري آندميك تبديل خواهد شد، واكسن 
يك نياز هر ساله خواهد بود. بنابراين بايد بر گسترش فرايندهاي 
مربوط به توليد واكسن تأكيد كرد. حاال با تغيير الگوي ويروس در 
كشور، سخنگوي وزارت بهداشت از افزايش موارد بستري در برخي 
از شهرها خبر مي دهد. سيما الري مي گويد كه شرايط بيماري در 
تمام استان ها ناپايدار است و هرگونه ساده انگاري و سهل انگاري در 
رعايت پروتكل هاي بهداشتي مي تواند منجر به خيز چهارم بيماري 
در كشور شود. او افزايش موارد بستري در استان  خوزستان به ويژه 
شهرستان هاي اهواز، شادگان و برخي شهرستان هاي جنوبي استان 

آذربايجان غربي را نگران كننده مي داند.
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  طي روزهاي اخير بار ديگر اختالل در 
دسترســي به اينترنت به بحث داغ اینترنت

كاربــران در شــبكه هاي اجتماعي 
تبديل شده است. كاربران در شبكه هاي اجتماعي 
شكايت و انتقادهاي خود را نسبت به مشكالت در 
دسترسي به شــبكه جهاني مطرح كرده اند و البته 
سامانه هاي پايش كيفيت اينترنت هم اختالل شديد 

در دسترسي كاربران را نشان مي دهند.
صاحبان كسب وكارهاي آنالين و استارت آپ ها هم 
در اين ميان بارها با خطاب قراردادن وزير ارتباطات و 
معاونين وي به ويژه در توييتر تالش كرده اند تا شايد 

خبري از دليل اين ماجرا بگيرند.
به عنوان مثال محمدرضــا محمودي، هم بنيانگذار 
اســتارت آپ ســازيتو در توييتر خود نوشته است: 
»به خاطر اختالالتي كه ايجاد شــده و خارج بودن 
سرورهاي ما، كلي كسب وكار كه روي سازيتو فعال 
هستن به مشكل خوردن و سايتشون يا باز نمي شه 
و يا كند شــده. تا كي بايد ايــن وضعيت رو تحمل 
كنيم؟ اصال مسئولي تو اين مملكت هست كه براش 

مهم باشه؟«
حميد محمود زاده بنيانگذار و مديرعامل استارت آپ 
يك پلتفرم ارتباط با مشــتريان هــم در توييترش 
نوشته است: »آقاي آذري جهرمي ما در دنياي واقعي 
كسب وكار روي بستر اينترنت داريم كه بابت هر دونه 
مشتريش پدرمون دراومده، براي ساختنش در اين 
نواسانات و ناماليمات به سان يك سردار جنگيديدم. 

هر كندي، انگولك 
و تســت شــما كه 
منجر بــه كندي و 

ناپايداري مي شه يه لگد محكم به كار ماست.«
اطالعات سامانه رادار شركت ابرآروان كه وضعيت 
ارتباطات اينترنت كشــور را نشــان مي دهد طي 
روزهاي گذشــته اختالل شــديد در دسترسي به 
سايت هاي جهاني را به ويژه روي اپراتورهاي تلفن 

همراه نشان مي دهد.

علت مشخص نيست 
پيش از اين بارهــا اختالل در اينترنت كشــور به 
قطع شدن فيبرهاي ورودي اينترنت و مسائل ديگر 
نسبت داده شده بود اما در روزهاي اخير واكنشي از 
سوي مقام هاي مسئول حتي براي اطالع رساني در 

اين زمينه صورت نگرفته است.
در گزارش عملكرد سال98 سازمان تنظيم مقررات 
و ارتباطات راديويي هم 55درصد شكايت هاي مردم 

مربوط به اينترنت بوده است.
چنــدي پيش محمدجــواد آذري جهرمــي، وزير 
ارتباطات هم در مصاحبه اي كه با ايرنا داشت درباره 
انتقادها از كيفيت اينترنت گفت: زماني كه مشكالت 
مربوط به كيفيت اينترنت به ما گزارش مي شود و آن 
را بررسي مي كنيم، متوجه مي شويم مشكل اصلي 
فيلترينگ و اثر سويي است كه اين اتفاق بر تجربه 

كاربري مي گذارد.
اين براي نخســتين بار نيســت كه وزير ارتباطات 
به صورت عمومــي به چالــش فيلترينــگ براي 
كيفيت اينترنت اشاره مي كند. حدود 2سال پيش 
محمدجواد آذري جهرمي در اين رابطه در گفت وگو 
با همشــهري تأكيد كرد: طبيعتــا فيلترينگ يك 
نارضايتي عمومي و چالشــي براي موضوع كيفيت 

اينترنت اســت. همواره بخش مهمي از نارضايتي 
مردم از كيفيت اينترنت به خاطر در دسترس نبودن 
ســايت ها و سرويس هايي اســت كه قصد استفاده 

از آنها را دارند. اين مسئله هم قابل كتمان نيست.
به تازگي هم رويداد آنالين كيفيت اينترنت ايران 
برگزار شــد كه با حضور دو معاون وزير ارتباطات 
همراه بود. حسين فالح جوشــقاني، معاون وزير 
ارتباطات با حضور آنالين در اين رويداد و در پاسخ 
به اينكه چرا كيفيت اينترنت ثابت ايران نســبت 
به كشــورهاي ديگر هنوز به حد مطلوب نرسيده 
اســت در اين رابطه گفت: بارها كيفيت اينترنت 
در ايران را با كشــورهاي ديگر مقايسه كرده اند 
اما به اين نكته مهم توجه نشده كه گاهي كمبود 
ميزان فركانسي كه رگوالتور در اختيار اپراتورهاي 
ديگر مي گذارد يا مشــكالتي كه شــركت هاي 
خدمات دهنــده اينترنت ثابت براي اســتفاده از 
زيرساخت ها دارند، باعث محدودشدن سرعت و 

كيفيت اينترنت مي شوند.
او اضافه كرد: در سال88 شــركت مخابرات ايران 
درحالي كه يك شــركت جامع و كامــل بود و همه 
امكانات در آن به صورت مجتمع وجود داشــت، در 
شــرايط خاصي به بخش خصوصي واگذار شــد و 
انحصار مخابرات در بخش هايي مانند فيبر تاريك 
آغاز شــد. اين انحصار باعث شد شركت مخابرات و 
مجموعه هاي وابســته به آن نتوانند به درستي كار 
كنند. به همين دليل است كه كيفيت اينترنت ثابت 
ما در مقايسه با كشــورهاي ديگر كيفيت مناسبي 

نيست.
امير ناظمي، معــاون وزير ارتباطــات هم در پنل 
تأثير كيفيت اينترنت بر رشــد كسب وكارها گفت: 
وقتي تعداد افراد زياد شــود حساسيت آن افرادي 
كه مي خواهند محدوديت ايجاد كنند هم بيشــتر 
مي شود. وقتي 4ميليون كاربر وجود دارد با يك نوع 
سياست انتشار روبه رو هستيم و وقتي به 8۷ميليون 
پورت اينترنت مي رســيم يك نوع ديگر از سياست 

انتشار داريم.  
ناصر حكيمي، معاون سابق فناوري هاي نوين بانك 
مركزي هم در اين پنل بــا اعالم اينكه 99.۷درصد 
تراكنش هاي بانكي روي بستر اينترنت انجام مي شود 
تأكيد كرد: اختالل در كيفيت اينترنت يك بحران 

ملي به شمار مي آيد.

طي روزهاي گذشته بار ديگر اختالل در دسترسي به شبكه جهاني مورد انتقاد و اعتراض 
كاربران در شبكه هاي اجتماعي قرار گرفته است

چالش هميشگي كيفيت اينترنت به سوی آينده

انگشتر خودترميم شونده توليد برق از 
گرماي بدن 

سيســتم هاي ترموالكتريك بر پايه فناوري است كه از اختالف 
دما براي توليد برق استفاده مي كند. با همين روش مشاهده شد 
كه چگونه مي توان براي كوچك ترين يخچال جهان، قابلمه هاي 
پخت وپز كه تلفن هاي هوشمند را شــارژ مي كنند و حتي براي 
رنــگ كــردن ترموالكتريك از آنها اســتفاده كــرد. به گزارش 
وب ســايت نيواطلس، در نمونه اي جديد، دانشــمندان دانشگاه 
كلرادو  به بررسي پتانســيل روزمره اين فناوري پرداخته اند. آنها 
انگشــتري ابداع كرده اند كه انرژي را از بدن انسان جمع مي كند 
و حتي درصــورت آســيب ديدن مي تواند خــود را ترميم كند. 
حلقه ترموالكتريك توسعه تحقيقات پيشــين گروه مهندسان 
مكانيك دانشــگاه كلرادوست كه در ســال2018 نوعي پوست 

الكترونيكي را به نمايش گذاشتند كه مي تواند 
خم شود، پيچ بخورد و مطابق 

با پوست واقعي كاربري 
داشته باشد. پوست 
بــا حســگرهاي 
طراحي  مختلــف 

شــده بود تا به عنــوان يك 
رايانه پوشــيدني هوشمند عمل 

كند، اما شايد جالب ترين عملكرد آن اين بود 
كه درصورت آسيب ديدن مي توانست خود را بهبود بخشد. اين 
به دليل ساختار پوســت الكترونيكي بود كه از يك پليمر خاص 
به نام پلي آمين تشكيل شده بود كه با نانوذرات نقره مخلوط شده 
و يك پيوند شيميايي ايجاد مي كرد كه مي تواند درصورت پارگي 
خود را اصالح كند. اين ويژگي دوبــاره يكي از ويژگي هاي اصلي 
جديدترين دستگاه تيم است؛ اگرچه برخالف پوست الكترونيكي، 
انگشــتر ترموالكتريك نيازي به اتصال به يك منبع برق خارجي 
ندارد. درعوض، اين انگشتر بدن را به يك باتري تبديل مي كند و با 
استفاده از ژنراتورهاي ترموالكتريك براي تبديل آن به الكتريسيته 
از تفاوت بين گرماي طبيعي بدن فرد و هواي محيط سود مي برد. 
اينها از تراشــه هاي حرارتي الكتريكي كوچكي كه روي يك پايه 
پلي آمين كاشته شده  تشكيل و سپس با ســيم هاي فلزي مايع 
متصل شده اند. اين دستگاه مي تواند به ازاي هر سانتي مترمربع 
از پوستي كه پوشانده است، يك ولت انرژي توليد كند كه به گفته 
محققان براي تامين انرژي الكترونيك مانند ساعت و مچ بندهاي 
تناسب اندام كافي است. سازندگان مي گويند، مجموعه اي از اين 
ژنراتورها به ســادگي مي توانند به هم متصل شوند تا با پردازش 
مناســب خروجي برق را افزايش بدهند. دانشــمندان محاسبه 
كرده اند نســخه اي كه تا اندازه يك مچ بند باشد، مي تواند حدود 
5ولت توليد كند؛ ضمن اينكه بايد به اين نكته مهم نيز اشاره كرد 

كه اين انگشتر يا مچ بند كامال قابل بازيافت است.

روزهاي جنجالي 
مريخ

پس از رسيدن پر حرف و حدیث 
فضاپيماي »اميد« امارات و 

تيان ون-1 چين به مدار مریخ، 
پنجشنبه این هفته با فرود 

»استقامت« ناسا سياره سرخ 
پرخبرتر از هميشه خواهد بود 

  پس از آنكه امارات، به عنوان نخســتين 
كشــور عربي، فضاپيمايي را وارد مدار و فضا

اتمســفر مريخ كرد، انتظار مي رود طي 
روزهاي آينده شاهد نوعي ترافيك در مدار مريخ باشيم. 
چراكه چين هم پس از امارات، فضاپيماي تيان ون-1 را 
وارد مدار سياره سرخ كرد. اين در حالي است كه ناسا هم 
چند روز ديگر، يعني در روز پنجشنبه همين هفته كه 
 مصادف بــا 18فوريــه )30بهمن( اســت، مريخ نورد

 Perseverance را روي مريخ فرود مي آورد.

»اميد« امارات
»اميد« يا به زبان عربي »امل« در حالي براي بررســي 
اتمسفر و سياره مريخ وارد مدار اين سياره شد كه اين 
ماجرا جنجالي شده اســت. اگر همه سيستم هاي اين 
فضاپيما پس از فشارهاي ورود به مدار موفق عمل كنند، 
امارات كه آژانس فضايي خود را در سال2014 تأسيس 
كرده است، وارد باشگاه كشــورهايي )آمريكا، روسيه، 
اروپا و هند( مي شــود كه با موفقيــت ماموريت هاي 

مريخي را انجام داده اند.
اين در حالي اســت كه برخي از كشــورهاي ديگر 
مي گوينــد اماراتي ها مثل هر مــورد ديگري برنامه 
فضايي خود را با تزريق منابع هنگفت مالي و خريد 
تجهيزات از كشورهاي پيشرفته ديگر پيش برده اند. 
به هرحال اما در دنيا اين فضاپيما و تحقيقاتش را به 
نام امارات ثبت كرده انــد. اين فضاپيما داراي 3 ابزار 
طيف سنج مادون قرمز، طيف سنج ماورا بنفش و يك 
دوربين تصويربرداري است كه نحوه شروع و كامل 
شــدن توفان هاي غباري و واكنش جو اين سياره را 
نسبت به تغييرات آب و هوايي فضا، مانند توفان هاي 
خورشــيدي، ثبت مي كند. داده هاي به دست آمده 
از اين مدارگرد همچنين چگونگي حركت گازهاي 

هيدروژن و اكسيژن از اتمسفر پاييني و گريز به فضا 
را مشخص مي كند. اين همان فرايندي است كه آب 
را از ســياره خارج مي كند و بر قابليت ســكونت آن 

تأثير مي گذارد.

تيان ون-1
رسانه هاي چيني اعالم كرده اند كه يك روز پس از پرتاب 
»اميد« امارات، نخستين فضاپيماي كامال داخلي چين 
به نام تيان ون-1، وارد مدار سياره سرخ شده است. اين 
نقطه عطف، چين را به ششمين مرجع تحقيق در مريخ، 
پس از آمريكا، روسيه، آژانس فضايي اروپا، هند و امارات 

متحده عربي تبديل مي كند.
اين دســتاورد چين، همچنين زمينه را بــراي وقوع 
رويدادي كه چند ماه ديگر رخ مي دهد فراهم مي كند. 
ايــن رويداد لمس دشــت بزرگي در نيمكره شــمالي 
مريخ است كه به وسيله ابزار دوگانه فرودگر-مريخ نورد 

كاوشگر تيان ون-1 اتفاق مي افتد.

در انتظار »استقامت« ناسا 
روزهاي پرترافيك مريخ با فرود مريخ نورد »استقامت« 
ناسا در سياره ســرخ كامل مي شود. روز پنجشنبه اين 
هفته، اين مريخ نورد با تالش براي يك فرود جسورانه 
شــبيه به آنچه پيش از اين در ســال2012 به وسيله 
كاوشگر »كنجكاوي« صورت گرفت، به عنوان پرچمدار 

ناسا معرفي مي شود.
ناســا اين امكان را فراهم كــرده كــه عالقه مندان و 
متخصصان بتوانند لحظه فرود »استقامت« را مشاهده 
كنند. ويدئوي باكيفيت فرود اين مريخ نورد با نمايي از 
مريخ آغاز مي شود. بالفاصله پس از آن، كاوشگر بعد از 
جدا شــدن از يك محفظه محافظ به سرعت به سمت 

سطح مريخ مي رود.
با نزديك شــدن به زمان فــرود، انتظار مــي رود كه 
ميكروفن هــا به كار بيفتنــد كه اگر ايــن اتفاق بيفتد 

مي توانيم صداهاي موجود را هم بشنويم.

عمادالدین قاسمي پناه
خبر نگار
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4روز پس از آغاز واكسيناسيون براي گروه كوچكي 
از كادر درمان بيمارستان ها، گمانه زني هايي درباره 
عوارض تزريق واكسن روسي اسپوتنيك وي مطرح 
شده است، هرچند كه وزارت بهداشت تأكيد كرده كه 
عوارض خفيف بوده است. ماجرا از ساري شروع شد 
زماني كه در فضاي مجازي اعالم شد 3نفر از پرستاران 
بيمارستان امام ساري، پس از تزريق واكسن نياز به 
بســتري پيدا كرده اند. مدير روابط عمومي دانشگاه 
علوم پزشكي اما به سرعت خبر را تكذيب كرد و گفت 
كه هيچ گزارشي از مراكز درماني مازندران مبني بر 

بستري واكسينه شده ها دريافت نكرده است. 
ســيمين بابايي گفته بــود كه واكسيناســيون در 
4بيمارستان اين استان انجام شده و هيچ يك از افراد، 
دچار مشكل نشده اند. او اين را هم اضافه كرد كه قرار 
اســت 4800نفر از كادر درمان بخش هاي مراقبت 
ويژه بيمارستان هاي استان، واكسينه شوند. با اينكه 
بابايي هرگونه عوارض جانبي براي واكسينه شد ه ها 
را رد كرد، سخنگوي سازمان غذا و دارو خبر از ايجاد 
عوارض خفيف در تزريق كنندگان واكسن روسي داد. 
كيانوش جهانپور به ايلنا گفــت كه تزريق كنندگان 
واكسن پس از دريافت نخستين دوز، دچار عوارض 
خفيف شدند، غيراز اين اما، مشــكلي پيدا نكردند. 
به گفته او اين عوارض قابل پيش بيني بوده اســت: 
»عوارضي كه پيش بيني مي شــد، عــوارض خفيف 
و جانبي در بعضي افراد بود مثل ســاير واكســن ها 
كه چنين عــوارض خفيفي به خصــوص در تزريق 
واكسن هاي مشابه ديده شده است.« به گفته او، چند 
نفري از بين افرادی كه در روزهای گذشــته واكسن 
زده اند، دچار تــب خفيف يا بي اشــتهايي خفيف، 
سردرد يا كوفتگي و عالئم شبه سرماخوردگي شدند. 

البته با توجه به مطالعات قبلــي روي چند صدهزار 
نفري كه در كشورهاي ديگر مثل روسيه، آرژانتين 
و مكزيك و يا ساير كشورها انجام شده، اين عوارض 
بين تزريق كنندگان تفاوت چنداني نداشته است و 
اين روند تزريق ادامه خواهد داشــت. براساس اعالم 
او، افرادي كه واكســن مي گيرند بعد از 21روز بايد 
دوميــن دوز را دريافت كنند كه بعــد از آن كارت و 
گواهي واكسيناسيون ديجيتال عليه كرونا براي آنها 

صادر مي شود.
 جهانپور اين را هم اضافه كرد كه محموله دوم واردات 
واكســن هم براي كادر درمان اســتفاده مي شود. 
تا زماني اين گروه به طور كامل واكســينه نشــوند 
و گروه هــاي پرخطر مثــل ســالمندان و جانبازان 
مقيم آسايشــگاه ها واكســن نگيرنــد، مرحله بعد 
يعني واكسيناسيون ســاير گروه ها شروع نمي شود. 
نخســتين مرحله از واكسيناسيون با واكسن روسي 
 ICU از كاركنان و پزشكان بخش هاي مراقبت ويژه
در ۶35بيمارستان شروع شد و در روزهاي آينده هم 
ادامه خواهد داشت. بعد از آن محموله  دوم كه شامل 
100هزار دوز و آماده براي ارســال است، وارد كشور 

مي شود.
ماجراي تزريق واكســن اما تنها به عوارض احتمالي 
آن محدود نمي شود. از زماني كه واكسيناسيون براي 
تعداد كمي از كادر درمان شروع شده، شايعه گرفتن 
تعهد از دريافت كنندگان واكســن براي پيامدهاي 
احتمالي پس از تزريق، مطرح شده است. هرچند كه 
سخنگوي سازمان غذا و دارو اين شايعه را تأييد نكرد: 
»چنين چيزي نيست، از كسي تعهد گرفته نمي شود. 
واكسيناســيون اجباري نيســت و تزريق به صورت 
داوطلبانه انجام مي شود.« او روز پنجشنبه اعالم كرد 

كه دومين محموله واكسن روســي روز جمعه وارد 
كشور مي شود.

 براساس اعالم جهانپور، اين محموله بيش از 200هزار 
دوز اســت كه براي 100هزار نفــر از نيروهاي كادر 
درمان اســتفاده خواهد شــد: »اين روند تقريبا هر 
10روز يك بار و طبق تقويم تفاهم شــده با شركت 
گاماليا روســيه ادامــه خواهد داشــت و به تدريج 
محموله هاي بزرگتر به كشور وارد مي شوند تا به اين 
ترتيب 2ميليون دوز تفاهم شده به كشور وارد شود.« 
در كنار واردات واكسن روسی، قرار است واكسن هاي 
چيني و هندي هــم مجوز ورود به كشــور بگيرند. 
جهانپور اين را هم گفت كه اين واكسن ها در انتظار 

تأييد ايران هستند. 
براساس اعالم او به ايسنا، تا امروز، 14شركت متقاضي 
صدور پروانه توليد واكســن از ســازمان غذا و دارو 
شــده  اند. تعدادي در مرحله مطالعات پيش باليني 
هســتند، تعدادي مطالعات پيش باليني شــان را با 
موفقيت طي كردند و در آستانه صدور مجوز ورود به 
مرحله كارآزمايي باليني هستند. همچنين تاكنون 
3مجوز كارآزمايي باليني هم صادر شــده اســت. او 
تأكيد كرد كه تا اواخر بهار، واكســن ايراني كرونا در 
دسترس قرار مي گيرد. جهانپور خبر از واكسيناسيون 
يك ميليون و 300هزار نفر تا پايان امســال را داد و 
گفت كه تا بهار سال آينده، 10ميليون نفر واكسينه 
مي شوند: »جمعيت پيش بيني شده زير 10ميليون 
نفر است كه كل گروه هاي در معرض خطر و پرخطر و 
آسيب پذير ما قطعا كمتر از 10ميليون نفر است و فكر 
مي كنيم در هفته هاي باقيمانده از زمستان و همچنين 
بهــار1400 مي توانيــم واكسيناســيون گروه هاي 

آسيب پذير را تقريبا كامل كنيم.«

 

وزارت بهداشت: تا پايان سال يك ميليون و300هزار نفر واكسينه مي شوند

 واکسیناسیون
 فعال فقط برای کادر درمان

دوميــن محمولــه واكســن روســی تحويــل ســفارت ايران شــد

يكتا فراهاني- خبرنگار :  شيوع بيماري كرونا تغييرات زيادي در سبك 
زندگي همه ما ايجاد كرده است. در اين ميان، كودكان و نوجوانان هم مانند 

تمام افراد ديگر در معرض چنين تغييراتي قرار گرفته اند. از آنجايي كه 
كودكان بسيار تحت تأثير رفتارهاي بزرگساالن، به خصوص والدين خود قرار 
دارند، نحوه مقابله و مواجهه پدر و مادرها با مشكالت و مصايب زندگي در نوع 
رفتار فرزندان شان هم بسيار تأثير گذار خواهد بود؛ بنابراين با توجه به اينكه 
والدين نخستين الگو براي فرزندان شان به حساب مي آيند بايد در انتخاب 
نوع رفتارهاي خود دقت زيادي داشته باشند. توجه پدر و مادرها به نحوه 

عملكردشان در برابر اتفاقات مختلف زندگي به ويژه هنگام وقوع ناماليمات 
بسيار ضروري است.

مواجهه كودكان با كرونا 
تجربه يك سال گذشته روان شناســان كودك نشان مي دهد در شرايط 
بحراني و سختي مانند شيوع بيماري كرونا ذهن كودكان معموال با سؤاالت 
زيادي روبه رو مي شود؛ مانند اينكه »اين بيماري چيست؟ اگر والدينم دچار 
چنين بيماري شوند چه كاري از دست من بر مي آيد؟ اگر تنها بمانم چه كسي 
از من مراقبت خواهد كرد و...«  رويارويي ذهن كودكان با چنين سؤاالتي 
موجب برانگيختن هيجاناتي مانند ترس، خشــم و ناراحتي و در نهايت 
نوعي ناتواني و درماندگي خواهد شد،اما با توجه به اينكه بچه ها نمي توانند 
احساسات و حاالت دروني خود را بيان كنند، نمايش و تظاهر بيروني چنين 
حاالتي به گوشه گيري، سكوت و انزواي آنها منجر خواهد شد. والدين با 
مشاهده چنين رفتاري بايد به فرزندان شان كمك كنند چون اينگونه رفتار ها 

در كودكي مي تواند مقدمه اي براي اختالالت رواني در نوجواني باشد.

نقش والدين 
هم اكنون و با وجود مشــكالت مختلف كودكان در دوران كرونا پدر و 
مادرها بايد با آگاهي نسبت به رفتارهاي مختلف فرزندانشان، درصدد 
تشخيص، شناسايي و رفع ترس، نگراني و اضطراب آنها برآيند. به اعتقاد 
روانشناسان كودكان هنگام ترس اغلب بيش از هميشه به والدين خود 
وابسته مي شوند و دوســت دارند به نوعي جلب توجه كنند. در چنين 
شرايطي ممكن است آنها از مشكالت جسماني مانند سردرد، دل درد 
يا مشكالتي مانند آن رنج ببرند يا وانمود كنند كه دچار اين مشكالت 
هستند. بهتر است والدين در اينگونه مواقع به چند نكته توجه داشته 
باشند؛ ابتدا ريشه مشكالت فرزندشان را شناسايي و سپس شدت و ضعف 
اختالالت ناشي از ترس و اضطراب كودك را بررسي كنند. البته ترس و 
اضطراب كودكان اگر آن قدر زياد نباشد كه مانع از انجام فعاليت هايشان 
شود، كامال طبيعي است، اما اگراين ترس و استرس ها بيش از اندازه شود 
حتما بايد چاره اي درنظر گرفته و به متخصص كودكان مراجعه شود. در 

اين بين مشاوران كودك توصيه مي كنند والدين تا مي توانند كودكان 
را از اخبار بد دور نگه دارند و ذهن آنها را بيشتر به چيزهايي كه برايشان 
خوشايند است، سرگرم كنند. البته خانواده ها بايد مراقبت از خود را به 
كودكانشــان از راه هاي مختلفي مانند نقاشي، بازي، خواندن داستان، 
تماشاي فيلم هاي آموزشي يا ساير فعاليت هاي مورد عالقه كودك آموزش 
دهند. عادي كردن محيط و فضاي خانه در دوران كرونا هم موضوع مهم 
ديگري است كه والدين بايد براي آرامش و آسايش بيشتر فرزندان خود به 
آن توجه داشته باشند. قرار گرفتن كودكان در فضاهايي كه توجه والدين 
مدام به اخبار ناگوار و استرس ناشي از آن است، ترس و استرس كودكان 
را هم تشديد خواهد كرد. از سوي ديگر كودكان نيازمند بازي و نشاط 
هستند و كرونا بخش مهمي از اين بازي هاي كودكانه به خصوص با گروه 
همساالن را از كودكان و نوجوانان گرفته و آنها را خانه نشين كرده است؛ 
در اين شرايط خانواده ها بايد فكري اساسي براي تحرك فرزندان خود 
داشته باشند و براي اين موضوع برنامه ريزي انجام دهند. همچنين ديدار 
با دوستان، همكالسي هاي مدرسه و... از اهميت بسيار ويژه اي برخوردار 
است كه خانواده ها بايد با رعايت پروتكل هاي بهداشتي شرايط آن را براي 

كودكانشان فراهم كنند.

مواجهه مناسب با مشكل 
 فراموش نكنيم در دوران كرونا اگر ما نتوانيم نحوه مقابله درستي با ترس ها 
و استرس هاي خودمان داشته باشيم قطعا كودكان هم نمي توانند آرامش 
كافي داشته باشند؛ بنابراين آگاه بودن از چگونگي برخورد در شرايط بحراني 
و تسلط ما بر اوضاع موضوع مهمي است كه روان شناسان و كارشناسان 
بر آنها تأكيد دارند و حتما بايد به آن توجه شــود. راه هاي گوناگوني براي 
برخوردار بودن از آرامش در شرايط سخت وجود دارد كه هر شخص با توجه 
به روحيه، پيشينه و توان و قواي ذهن و جسم خود مي تواند آن را برگزيند. 
مي توان ضمن گفتن واقعيت شرايط موجود براي كودكان به زباني قابل درك 
و فهم آنها توضيحات الزم را در مورد تغيير شرايط زندگي در دوران كرونا در 
اختيارشان قرار داد. توجه داشته باشيم بي توجهي به تغيير رفتار كودكان در 
دوران كرونا و نهادينه شدن ترس و اضطراب در وجود شان مي تواند در آينده 
آنها نيز مؤثر باشد؛ بنابراين ضروري است حتما از راه هاي درست چگونگي 

رويارويي با ترس و اضطراب فرزندانمان آگاه باشيم.

مديريت رفتارهاي 
كودكان در دوران كرونا 
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شيفتگان تاريكي

ابتداي بهمن1371.هنوز وارد مطبوعات نشــده بودم. قصد داشتم در ايام 
جشنواره بيش از ســنوات گذشــته فيلم ببينم. ابتدا با استفاده- شايد هم 
سوء استفاده- از آشنايي پســردايي ام كه دوستاني سينمايي داشت 2كارت 
سانسي سينما آزادي و شــهرقصه آن روزها- قبل از آتش سوزي- را گرفتم، 
البته در يكي دو سال قبل تر هم اين سوءاستفاده را انجام داده بودم. فروش اين 
كارت ها معموالً 10روز قبل از جشنواره در سينما فرهنگ آغاز مي شد. چند 
سالي بود كه كارت هايي 11سانسي را به اهالي سينما، دانشجويان سينما و 
ساير رشته هاي هنري بر حسب اولويت و... مي فروختند. روي كارت نام سينما 
و سانس پيش خريد شده، آمده بود با 11كادر كه در هر كادر تاريخ يك روز 
از ايام جشنواره درج شده بود كه هنگام ورود به سالن سوراخ مي شد. يعني 
مثاًل شما اگر موفق مي شــديد به هر روشي كارت سانس 5 سينما سپيده را 
پيش خريد كنيد، مي توانستيد هر روز آن سانس وارد سينما شويد. قيمت هر 
كارت هم 1100تومان بود، 100تومان براي هر ســانس . حاال در آن سانس 
چه فيلم هاي نصيب تان مي شــد بايد منتظر جدول نمايش مي مانديد كه 
11بهمن منتشر مي شد. اين كارت ها براي عشق فيلم ها يك آرزو بود چراكه 
هم باعث مي شــد از صف هاي طوالني و معطلي چندين ساعته رهايي پيدا 
كنند هم مي توانستند بابت آن فخر بفروشند كه به دنياي سينماي وطني 
نزديك ترند، به عبارتي اغلب دارندگانــش خوش باورانه خود را با همان يك 

كارت، »خودي«سينما محاسبه مي كردند.
خب من قبل از آغاز جشنواره مجوز تماشاي بدون صف 22فيلم را به دست 
آورده بودم. البته با كارت و بي كارت، فشرده شدن بين جمعيت براي ورود به 
سالن و پيدا نكردن صندلي شامل همه مي شد. در جشنواره هاي آن سال ها 
تمام فيلم هاي توليدي را نمايش مي دادند، حدود60 فيلم. پس تعداد زيادي 

ناديده باقي مي ماند.
دوستان همراه هميشگي عليرضا، مسعود، علي، سيامك و... اهل فيلم ديدن 
بودند، هنوز هم هستند. اما آنها كارتي نداشتند و تنها راه نفوذشان به سالن 
سينما همان صف هاي طوالني بود. قرار گذاشــته بودند به صورت نوبتي در 
صف چند فيلم بايستند تا از جشنواره بي نصيب نباشند. من هم قرار شد در 
اين نوبتي صف ايستادن مشاركت كنم. شكل صف ايستادن هم اينگونه بود 
كه يكي مثاًل 6ساعت قبل از بليت فروشي مي رفت داخل صف بعد از 3ساعت 
پست را به نفر بعدي تحويل مي داد اما در زمان خريد بليت بايد همه در صف 
مي بودند چون به هر نفر فقط يك يا دو بليت براي فيلم هاي پرطرفدار فروخته 
مي شد. البته من اين بارهم از رفاقت حسن اســتفاده را مي كردم و تنها نيم 
ســاعت مانده به بليت فروشي به دوستانم ملحق مي شــدم تا هم فيلم هاي 
كارت هايم سوخت نشوند هم فيلم هايي كه كارتش را نداشتم با استفاده از 
صف و بليت ببينم. خب ناسزا و متلكش هم نصيبم مي شد.اما هم من مشتاق تر 
از اين بودم كه از خير فيلم ها بگذرم هم دوستانم مهربان تر از اينكه نگذارند 

داخل صف شوم.
اما ماجرا به همين جا ختم نشد. روز چهارم جشنواره سام يكي از دوستان دوره 
دبيرستان را مقابل سينما آزادي ديدم. همكالس نبوديم اما بر حسب اتفاق 
به واسطه دوستان مشــترك و با حرف هاي سينمايي آشنا شده بوديم.چند 
سالي بود كه خبر از هم نداشتيم تا همان ظهر زمستاني مقابل سينما آزادي. 
بعد از احوالپرسي اوليه نخستين ســؤال هردو اين بود: »چند كارت داري، 
مال چه سانس هايي است؟«. او هم 2 كارت داشــت. يك كارتش هم با من 
همزمان بود. اما سام به اتفاق چند دوستش روشي ديگري هم براي فيلم ديدن 
داشتند! آنها بليت سانس هاي خلوت را مي خريدند. خيلي تميز با تيغ شماره 
رديف و صندلي را كه با ماژيك و براي هرسانس با يك رنگ نوشته مي شد، 
پاك مي كردند و بعد از جعبه 24ماژيكي اي كه هميشه همراه داشتند، سود 
مي بردند و با رنگ مخصوص در ســانس مورد نظر خود يك شماره و رديف 
مي نوشتند. در شلوغي جلوي در هم كســي فرصت نداشت بليت را دقيق 
بررسي كند. وارد ســينما هم كه مي شــدي ديگر همه  چيز تمام بود. چون 
هميشه بيش از ظرفيت كارت و بليت صادر شده بود و داخل سالن نظم و نسق 
چنداني نداشــت. در نهايت هم پله هاي سالن بود كه مي شد نشست و فيلم 
ديد. البته گاهي روي پله ها هم به سختي جا پيدا مي شد، مانند سانس نمايش 
»رد پاي گرگ« مسعود كيميايي. خب دوباره با حسن استفاده از همراهي 
دوست دوباره يافت شده سعي كردم بر تعداد فيلم هايم بيفزايم. خالصه در آن 
جشنواره با تمام اين روش ها به اضافه دست به دست كردن كارت و واردشدن 
دو نفر با يك كارت، 44فيلم ديدم. يك فيلم را هم دوبار پشت سر هم. »از كرخه 
تا راين« ابراهيم حاتمي كيا فيلمي كه براي نخستين باردر سينما  چشم هايم 
را خيس كرد و باعث شد بغضم بتركد. بار اول كه فيلم تمام شد من و سام و 
احمد در سكوت از سالن خارج شديم و در هواي پرسوز بهمن ماهي كه مثل 
سال هاي اخير كم رمق و خشك و آلوده نبود، مدتي كنار سينما ايستاديم، با 
كمترين ميزان گپ و گفت. احمد رفت كه قدم بزند، من هم به باقي دوستانم از 
تلفن عمومي زنگ زدم كه هرطور شده اين فيلم را ببينند. بعد با سام به همان 
روش هايي كه شرحش رفت، دوباره وارد ســالن شديم تا باز چشم هاي مان 
سرخ شود. آن سال دو فيلم ديگر هم مرا مجذوب كرد »آباداني ها«ي كيانوش 
عياري كه ناديده گرفته شد و »سارا«ي داريوش مهرجويي. جالب آنكه هرچه 

از ديدار نخستين اين دو فيلم گذشت قدرشان برايم بيشتر شد.
بعد از سال 71 ديگر در هيچ جشنواره اي اين تعداد فيلم را نديدم. يادم هست 
آن سال به يكي از دوستانم گفتم، ايام جشنواره را بيشتر در تاريكي زندگي 
كردم؛ يا تاريكي سالن سينما يا تاريكي نيمه شب كه به خانه بازمي گشتم و 

بسياري مثل من شيفته اين تاريكي بودند.

يادداشت يك

يادم تو را فراموش
فجر سي ونهم به عنوان عجيب ترين جشنواره همه اين سال ها 

در خاطر مي ماند
جشنواره با طعم كرونا؛ اين احتماال در تاريخ خواهد ماند. بعدها همه به ياد 
خواهيم آورد كه در سال نحس ۹۹، سال كرونا، جشنواره فجر برگزار شد. 
اين تازه ترين خاطره اســت كه هنوز تبديل به گذشته نشده و شايد بشود 

گفت هنوز خاطره نشده.
حذف هيأت انتخاب، داوري 57فيلم و درنهايت انتخاب 16فيلم به عنوان 
نامزد سيمرغ و نمايش محدود و كنترل شده شان؛ نمايشي با رعايت فاصله 
اجتماعي، با ماســك و الكل. حداقلي تر از هميشه ولي گسترده تر از آنچه 
ابتدا به نظر مي رسيد. فجر ســي ونهم به عنوان عجيب ترين دوره فستيوال 

در يادها خواهد ماند.

سؤالت را نمي خواهند پاسخ گفت؟
سال هايي كه در حسرت سينماي مطبوعات مي گذشت

سال137۹ در نوزدهمين دوره جشــنواره فيلم فجر، بهرام بيضايي بعد از 10سال 
با فيلم تازه اي در جشنواره حضور داشت و سينمادوســتان براي تماشاي اين فيلم 
حاضر بودند دست به هرگونه عمل انتحاري بزنند. من به دليل همزماني جشنواره با 
كالس ها و امتحانات دانشگاه به هيچ عنوان امكاني براي ايستادن بيست وچهارساعته 
در صف يا همان )عمل انتحاري!( نداشــتم و دســتم از همه جا كوتاه بود. آن زمان 
پدرعليرضا آشوري، هم دانشگاهي من كه بعدها منتقد فيلم و مترجم و روزنامه نگار 
در حوزه سينما و سالمت شــد، مديريت مجموعه »سينما ايران« را بر عهده داشت. 
من از عليرضا خواسته بودم هرطور شده براي من يك بليت فراهم كند و عليرضا هم 
گفته بود نمي تواند قولي بدهد. روزهاي جشنواره نوزدهم مي گذشت و خبري از بليت 

»سگ كشي« نبود و من با تماشاي فيلم هاي ديگر سعي مي كردم دلم را خوش كنم.

آقا هل نده! 
كافه ماطاووس بود و ترانه آرتوش و رضا، عبد، جواد، اسي، 

رامين، شهباز و علي يزداني
ايستاده ايم ته صف و هيچ اميدي هم نداريم كه بليت سانس عادي گيرمان 
بيايد. ما سالطين سانس فوق العاده ايم. معموال فيلم هاي مهم را در سانس 
فوق العاده مي بينيم. با فريبرز، كورش و مجيد همه فيلم ها را باهم ديده ايم. 
قرار گذاشته ايم كه هر روز يكي مان زودتر بيايد و جا بگيرد. ديشب اما بعد 
از تماشاي »سارا« همه آمدند خانه ما. مثل بعضي از شب هاي امتحان كه 
آخرش هم هر كاري مي كرديم جز درس خواندن. چند ساعت به بحث درباره 
فيلم مهرجويي و متن ايبسن و اينكه حسام )امين تارخ( چرا اين جوري بود و 
گشتاسب )خسرو شكيبايي( چرا به سارا )نيكي كريمي( كمك كرد، گذشت 

و تازه شش صبح خوابيديم. نتيجه اينكه خواب مانديم.
16 1414

شاهين امين
روزنامه نگار

 فكر نمي كنم هيچ 
فيلمي در تاريخ 

برگزاري جشنواره 
فجر در طول نمايش 
به اندازه ناصرالدين 

شاه آكتور سينما 
با تشويق تماشاگر 
همراه شده باشد؛ 
تشويقي كه البته 

خيلي ربطي به خود 
فيلم نداشت و 
محصول ديدن 

بهترين لحظه هاي 
سينماي قبل از 

انقالب روي پرده 
بزرگ سينما بود

روزیروزگاری

جشنواره

این شماره

جشنواره اي كه 
دوست مي داشتيم 

چگونه با فيلم هاي جشنواره فجر جواني مان را پشت سرگذاشتيم 

 نمايــي متحــرك از 
صــف طوالنــي مــردم 
مقابل سينما آزادي؛ اين 
نخستين تصويري است كه از جشــنواره فيلم فجر در خاطرمان 
ثبت شده است. تصويري كوتاه كه در اخبار صدا و سيما پخش شد 
و ما هم در تلويزيون كوچك سياه و سفيدمان آن را ديديم. روي 
تصوير صداي گوينده را مي شنيديم كه از استقبال گسترده مردم 
از نخستين دوره جشنواره فيلم فجر مي گفت. بعدها مي خوانيم 
كه در اين جشنواره 5فيلم ايراني در بخش مسابقه سينماي ايران 
به نمايش درآمده است: »خط قرمز«)مسعود كيميايي(، »مرگ 
يزدگرد«)بهرام بيضايي(،»حاجي واشــنگتن« )علي حاتمي(، 
»اشباح« )رضا ميرلوحي( و »سفير« )فريبرز صالح(. هيأت داوران 
نخستين جشنواره فجر كه نام اعضايش هيچ وقت رسانه اي نشد در 
بيانيه اي اعالم كرد هيچ فيلمي را شايسته دريافت جايزه نمي داند. 
بعدها شنيديم اين تصميم در لحظات آخر گرفته شده و ابتدا فقط 
قرار بوده فيلم برگزيده معرفي نشــود ولي در نهايت به هيچ كس 
جايزه اي داده نشد. از 5فيلم مسابقه، فيلم هاي كيميايي، بيضايي 
و حاتمي توقيف مي شوند. خط قرمز و مرگ يزدگرد هرگز اكران 

نمي شوند و حاجي واشنگتن با 16سال تأخير روي پرده مي آيد.

خواندن به جاي ديدن 
 از جشــنواره دوم، فيلم فجر با مجله فيلم برايمان معنا يافت؛ 
مجله فيلمي كه تازه انتشــارش را آغاز كرده بود و هنوز قطعش 
كوچك بود. مثل كيهان بچه ها كه هر هفته مي خريديم و مجله 
فيلم را هم براي نخستين بار در همين سال ها ديديم. گزارش هاي 
جشنواره را مي خوانديم تا بدانيم سال آينده با چه فيلم هايي مواجه 
خواهيم شد. بعدها فهميديم جشنواره تا دوره چهارم خيلي چنگي 
به دل نمي زده؛ دوراني كه پروانــه معصومي لوح زرين مي گرفت 
)هنوز خبري از سيمرغ نبود(، سوسن تســليمي هنوز در ايران 
بود و فيلم بازي مي كرد ولي جايزه نمي گرفت؛ دوراني كه فرامرز 
قريبيان قهرمان محبوب ما در دوران كودكي با مجله فيلم مصاحبه 
كرد و مصاحبه اش را بارها خوانديم. كم كم بزرگ تر شديم و مجله 
فيلم برايمان اهميت بيشتري يافت. ســال هايي كه زياد سينما 
مي رفتيم ولي هيچ بزرگ تري ما را به ديدن فيلم هاي جشــنواره 
نمي برد و بايد فيلم ها را در زمان اكــران مي ديديم. براي همين 
جشــنواره برايمان در برنامه تلويزيوني جنگ هنر هفته و مجله 
فيلم خالصه مي شد. وقتي نوبت به دوره پنجم رسيد و موج نويي ها 
)كيميايي، تقوايي، كيارســتمي و مهرجويي( با فيلم هايشان به 
جشنواره آمدند مجله فيلمي ها انگار متوجه اهميت بيشتر فجر 
شدند و براي نخستين بار شــماره ويژه جشنواره منتشر كردند. 
گزارش هاي بعد از جشــنواره كه منتشر شــد متوجه شديم سر 
نمايش »تيغ و ابريشــم« كيميايي در هر نقطه ايران )جشنواره 
پنجم براي نخستين بار به صورت سراسري برگزار شد( مردم چنان 

استقبالي كرده اند كه شيشه بسياري از سينماها شكسته است.
قيمت پنجاه توماني ويژه نامه مجله فيلم )كه معادل پول توجيبي 
يك هفته بود(براي جشــنواره هفتم در يادمان ماند و حواسمان 
بود كه هيچ بزرگ تري آن را نبيند و بابت قيمت بااليش سرزنش 

نشويم. )با پولش مي شد 10 تا كيهان ورزشــي يا دنياي ورزش 
خريد(. نخســتين بار در هميــن ويژه نامه پنجــاه توماني، نام 
تاركوفسكي را شــنيديم. با استاد پاراجانف ســال قبلش آشنا 
شده بوديم. در دهه 60 مردم به شــكل عجيبي فرهيخته شده 
بودند و ساعت ها در صف مي ايستادند تا »استاكر« و »رنگ انار« 
را به زبان اصلي و بدون زيرنويس فارسي)كه آن موقع اصال رايج 

نبود( ببينند.

چه پرستاره شد شبم
  ضيافت از جشنواره هشتم شــروع شد. از همين سال خرجم 
را از دوستان و همكالســي ها و بچه محل ها جدا كردم و تصميم 
گرفتم كنار خواندن مجله فيلم و ديدن جنگ هنر هفته، جشنواره 
هم بروم. در دبيرستان به اين نتيجه مي رسم كه مدرسه را هميشه 
مي شود رفت ولي جشنواره همين 10 روز است و از دست دادنش 
جايز نيســت. به صف هاي طوالني ســينما بهمن مي پيوندم و 
»دندان مار«، »هامون«، »كلوز آپ« و »مادر« را مي بينم. دندان 
مار شيفته ام مي كند. مادر را دوست دارم. كلوزآپ كمي كسالت بار 
است و هامون قدري گيج كننده. در سينما بهمن براي نخستين 
بار بولتن روزانه جشــنواره فجر را مي بينــم و گفت وگوي اميد 
روحاني با عباس كيارستمي را مي خوانم؛ گفت وگويي كه بعدها 
به آن خيلي ارجاع شد. به ويژه جايي كه كيارستمي گفته بود در 
عمرش 50فيلم هم نديده اســت. جشنواره نهم جشنواره »نوبت 
عاشقي« و »شب هاي زاينده رود« بود. جشنواره محسن مخملباف 
فيلمساز محبوب بســياري در دهه60 كه من دوستش نداشتم 
به ويژه بعد از مصاحبه پنج ساعته اش با هفته نامه سروش كه همه 
بزرگان سينماي ايران را فحش كش كرده بود و اين جمله اش در 
يادها مانده بود:»با كيميايي در النگ شات هم حاضر نمي شوم« 
همين يك جمله براي دوست نداشتن مخملباف كفايت مي كرد. 
ولي نمي شــد اهميتش را انكار كرد. ماجراي خانه تكاني روحي 
مخملباف را قبال در مجلــه فيلم خوانده بوديــم و به هر حال او 
كنجكاوي برانگيز ترين كارگردان آن ســال ها بود. ازدحام شديد 
جمعيت سر نمايش شب هاي زاينده رود در سينما آزادي، باعث 
شد براي نخستين بار طعم باتوم را هم بچشم. فيلم كه بر پرده افتاد 
به اين نتيجه رسيدم كه چنين معجون آشفته و شعار زده اي ارزش 
كتك خوردن نداشت. نوبت عاشقي را هم نشد كه ببينم. آن سال ها 
براي تماشاي يك فيلم مهم بايد سراسر روز را در صف مي ايستاديم 
و صف »گروهبان« كيميايي كه در بخش خارج از مســابقه بود 
خيلي طوالني بود. طوالني تر از هر فيلم ديگري و ســرما تا عمق 
وجودم رخنه كرده بود تا كه بليت فيلم كيميايي به دست آمد. در 
جشنواره دهم هم »نرگس« غافلگير كننده بود و »ناصر الدين شاه 
آكتور سينما« شورانگيزترين. ســاعت 12 شب در بالكن سينما 
بهمن قيامتي بود. فكر نمي كنم هيــچ فيلمي در تاريخ برگزاري 
جشنواره فجر در طول نمايش به اندازه ناصرالدين شاه آكتور سينما 
با تشويق تماشاگر همراه شده باشد؛ تشويقي كه البته خيلي ربطي 
به خود فيلم نداشت و محصول ديدن بهترين لحظه هاي سينماي 

قبل از انقالب روي پرده بزرگ سينما بود.
وقتــی فرمان با صــدای زنگ زورخانه وارد بيمارســتان شــد، 

وقتی آقای حكمتی نوشــته هــای روی ديوار ) اين خــط رو بگير 
بيــا( را خواند، در كوچه بــه راه افتاد تا عاطفــه را بيابد، كف ممتد 
حضار اوج مــی گرفت. وقتی دســت خونی رضا موتــوری بر پرده 
تراس تابســتانی ســينما ديانا كوبيده شــد و زوم بــك دوربين 
 با موســيقی منفــرد زاده اوج گرفت، هيجــان ديوانه مــان كرد. 
به تدريج متوجه شــده بودم بهمن راحت ترين و در دسترس ترين 
سينمای جشنواره است. فيلم ديدن در كريســتال از بهمن هم به 
مراتب راحت تر بود )زنده ياد صابر رهبــر  مدير با كالس و مدبری 
بود(  ولی آخر شب رفتن از ســر الله زار به سمت خانه خيلی راحت 
نبود. سينما آزادی حتی ســر فيلم های كمی با اهميت هم شلوغ 
بود و ســينما آفريقا با صفــی كه به داخل كوچه مــی رفت، خيلی 
مناســب نبود. اين آخری را در بهمــن 71 و جشــنواره يازدهم با 
تمام وجودم درك كردم. وقتی ده دوازده ســاعت صف ايســتادنم 
برای تماشــای ردپای گــرگ هدر رفــت و چيزی نمانــده بود در 
 ازدحام كوچه خفه شــوم. )حكايتش را يك بار مفصال نوشــته ام(. 
سينما كانون در روبه روی سينما آزادی و شهر قصه، مكان دنجی برای 
ديدن فيلم های بخش »گنجينه های فيلمخانه ای« بود. »همشهری 
كين«، »طناب«، »خوشه های خشــم«، »متروپليس« و كلی فيلم 
كالسيك ديگر را برای اولين بار در سينما كانون ديدم. در حالی كه 
انبوه جمعيت اطراف سينما آزادی داشت خودش را برای فيلم »دو 
نيمه سيب« می كشــت، آن طرف خيابان می شد »چقدر دره من 
سرسبز بود« را در سينما كانون به راحتی تماشا كرد. جشنواره فجر 
در دوره يازدهم اوجی را تجربه كرد كه بعد از آن ديگر تكرار نشــد. 
جشنواره يازدهم سال ردپای گرگ، سارا، از كرخه تا راين، هنرپيشه 
و يك بار برای هميشه بود. جشنواره های دهم و يازدهم بهترين دوره 
های فجر در دهه هفتاد بودند. در دوره دوازدهم اغلب نامداران غايب 
بودند و دوره ســيزدهم »تجارت« دل و دماغ برايمان نگذاشت. در 
سينما آزادی و در صف تجارت ايستاده بودم كه كيميايی به همراه 
بهرام سعيدی آهنگســازش  با اتومبيلش از كنار سينما گذر كرد. 
آن هم چه گذر كردنی!  يكی از بين جمعيت حاضر در صف داد زد: 
كيميايی! و بعد صف به هم ريخت و داربست هايی كه برای نظم دادن 
به صف های جشنواره نصب شده بود شكسته شد و افتاد وسط خيابان 
و روی اتومبيل های عبوری. خيابان بند آمد و نظم صف به هم ريخت 
و پاسبان آمد. اين اولين باری بود كه كيميايی را از نزديك می ديدم.

وســط هاي همين دوره كه مصادف با ماه رمضان هم بود، با يكي از 
دوستان كشف كرديم مي شود به جاي صف ايستادن طوالني، بليت 
يكي از آن فيلم هاي خلوت و كم مخاطب را خريد ولي وارد ســينما 
نشد. جايش مي شد در همان حوالي سينما آزادي افطار كرد و بعد با 
اعتماد به نفس سر سانس »روسري آبي«، »پري« و »سالم سينما« 
وارد سينما شد. لحظه ورود به ســينما آزادي آنقدر ازدحام بود كه 
كاركنان ســينما با عجله بليت ها را بدون اينكه فرصت دقت كردن 
داشته باشند پاره مي كردند. كشــف جالب توجه ولي ديرهنگامي 
بود چون از جشنواره بعدي هم من و هم رفيق همراهم به يمن چاپ 
نخستين سياه مشق ها، سر از سينماي مطبوعات درآورديم. حاال با 
كارت جشنواره مي شد همه فيلم ها را ديد. و ما خوره هاي فيلم تا سه 
چهار دوره هيچ فيلمي از جشنواره را از دست نداديم و اين خودش 

يك داستان ديگر است.

سعيد مروتی
روزنامه نگار
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جشنواره

این شماره

آقا هل نده! 
كافه ماطاووس بود و ترانه آرتوش و رضا، عبد، 

جواد، اسي، رامين، شهباز و علي يزداني

   ايســتاده ايم ته صف و هيچ اميدي هم نداريم كه بليت سانس 
عادي گيرمان بيايد. ما ســاطين ســانس فوق العاده ايم. معموال 
فيلم هاي مهم را در ســانس فوق العاده مي بينيم. با فريبرز، كورش 
و مجيد همه فيلم ها را باهم ديده ايم. قرار گذاشــته ايم كه هر روز 
يكي مان زودتر بيايد و جا بگيرد. ديشب اما بعد از تماشاي »سارا« 
همه آمدند خانه مــا. مثل بعضي از شــب هاي امتحان كه آخرش 
هم هر كاري مي كرديم جز درس خواندن. چند ســاعت به بحث 
درباره فيلم مهرجويي و متن ايبســن و اينكه حسام )امين تارخ( 
چرا اين جوري بود و گشتاســب )خسرو شــكيبايي( چرا به سارا 
)نيكي كريمي( كمك كرد، گذشــت و تازه شش صبح خوابيديم. 
نتيجه اينكــه خواب مانديم تازه ســاعت دو بعدازظهــر آمده ايم 
ســينما آزادي كه »از كرخه تا رايــن« را ببينيم. فيلــم را دو روز 

حامدصرافيزاده
روزنامه نگار

بليتازآسمانها
رسيدهبودتارفاقت

منورفيقكه
خليلبودودوست
هستهنوزقوام
بگيردوازعشق

سينمابودنومجله
سينماييخريدنو
فيلمهايمحبوب
راآرشيوكردنو

پوستربهديواراتاق
چسباندن،برسيم
بهفتحسالنسينما

درروزهايجشنواره
فيلمفجر

يادمهستكهيكياز
قديميهايتحريريه
ميگفتجشنوارهاي
كهمسعودكيميايي
درآنفيلمنداشته
باشداصالجشنواره
نيست!همينقدر

راديكالوهمينقدر
نوستالژيك!

ســال13۷9 در نوزدهمين دوره جشــنواره فيلــم فجر، بهرام 
بيضايي بعد از 10سال با فيلم تازه اي در جشنواره حضور داشت 
و سينمادوستان براي تماشــاي اين فيلم حاضر بودند دست به 
هرگونه عمل انتحــاري بزنند. من به دليل همزماني جشــنواره 
با كاس ها و امتحانات دانشــگاه به هيچ عنــوان امكاني براي 
ايستادن بيست وچهارساعته در صف يا همان )عمل انتحاري!( 
نداشتم و دستم از همه جا كوتاه بود. آن زمان پدرعليرضا آشوري، 
هم دانشگاهي من كه بعدها منتقد فيلم و مترجم و روزنامه نگار 
در حوزه سينما و سامت شد، مديريت مجموعه »سينما ايران« 
را بر عهده داشت. من از عليرضا خواسته بودم هرطور شده براي 
من يك بليت فراهم كند و عليرضا هم گفته بود نمي تواند قولي 
بدهد. روزهاي جشنواره نوزدهم مي گذشــت و خبري از بليت 
»سگ كشي« نبود و من با تماشاي فيلم هاي ديگر سعي مي كردم 
دلم را خوش كنم. در همان روزهاي مياني جشــنواره در صف 
پرازدحام فيلم »بهشــت از آن تو«ي عليرضا داوودنژاد منتظر 
و مثل هميشــه با شور و حرارت مشــغول جروبحث با آدم هاي 
دوروبرم بودم. خانم ميانسالي هم پشت ســر من ايستاده بود و 
داشت به حرف هاي ما گوش مي داد. باالخره بعد از دو ساعت وارد 
سالن انتظار سينما فرهنگ شديم و من در گوشه  اي فرزاد موتمن 
را ديدم. فرزاد موتمن آن زمان با نخســتين فيلم داســتاني اش 
»هفت پرده« و شايعه تفاوت حال وهواي آن و شباهتش به آثار 
جيم جارموش و هال هارتلي و شــايد ژان لوك گدار كنجكاويي 
جشــنواره رو ها را برانگيخته بود. خب، من هم مثل بقيه مشتاق 
بودم كه بروم و سر صحبت را با او باز كنم. پس از ديدن او در آن 
گوشه سالن، عزمم را جزم كرده بودم براي رفتن كه همان خانم 
ميانسال صدايم كرد و از من خواســت برايش درباره چند فيلم 
حاضر در جشنواره توضيح بدهم. صحبت ما به درازا كشيد و دِر 
سالن باز شد ما به داخل رفتيم و فرصت صحبت با موتمن از دست 
رفت. در طول تماشــاي فيلم، در آن تاريكي هرچندبار نگاهي 
به فرزاد موتمن مي انداختم تــا واكنش هاي او را ببينم. فيلم كه 
تمام شد بدوبدو رفتم پيش او و سام كردم و بي مقدمه پرسيدم 
نظرتان درباره فيلم چه بود؟ موتمــن هم نگاهي به من انداخت 
و متعجبانه پاســخي داد و گفت بايد بروم. فكر كنم يكي دو بار 
ديگر هم جاهايي موقع خروج فرزاد موتمن از ســينما نظرش را 
پرسيده بودم و اصًا همين شده بود كه آقاي موتمن يكي دو جا 
نقل كرده بود جوانكي است كه نمي دانم انگاري مدام  منتظر است 
من از سالن سينما بيرون بيايم تا نظر مرا درباره فيلم ها بپرسد و 
بايد از اين به بعد با لباس مبدل به سينما بروم تا از دست اين آدم 
سمج خاص شوم. آن روز من شاكي از دست آن خانم ميانسال 
كه فرصت گفت وگو را از من گرفته بود داشتم دمغ از سالن سينما 
بيرون مي رفتم كه همان خانم باز مرا صدا كرد و گفت فكر مي كنم 
شما خيلي به ســينما عاقه داريد. من يك بليت دارم در سالن 
مياد )كه آن زمان براي ما دور بود و نياز به رانندگي و دنگ وفنگ 
پارك داشت( و نمي توانم بروم، اين براي شما. بليت را با نااميدي 

گرفتم و حدس مي زدم يكــي از همان فيلم هاي مهجور معمول 
باشد كه ديدم رويش نوشته سگ  كشي! داشتم پر در مي آوردم و 
از آن خانم پرسيدم االن مي خواهيد با من چند حساب كنيد؟ و 
او هم از روي تعجب و ترحم گفت پول چيه آقا؟ اين را دخترم به 
من داده و من وقتش را ندارم، مال شما، برو بعداً توي صف بيشتر 
براي بقيه حرف بزن! بامزه آنكه همان شب هم عليرضا آشوري 
با من تماس گرفت و گفت شــب ســاعت 10 بيا براي تماشاي 
سگ كشي و در نتيجه من دوبار موفق شدم فيلم بيضايي را ببينم 

و حاال به خيال خودم از خيلي ها خيلي جلوتر بودم.
مواجهه با ســينماگران و بازيگــران در آن اوضاع شــلوغ پلوغ 
جشــنواره و در آن ايام نوجوانــي و جواني هم اصــوالً به جاي 
دل آســايي براي من ختم نمي شــد. چه آن زمان كــه مثًا در 
جشنواره چهاردهم ســال13۷۴ هنگام نمايش »بوي پيراهن 
يوســف« ابراهيم حاتمي كيا، زنده ياد جميله شــيخي پرسشم 
را درباره معناي آينه در »مســافران« بهرام بيضايي بي پاســخ 
گذاشت و چه آن زمان كه در جشــنواره هفدهم پس از نمايش 
»هيوا« ي رسول ماقلي پور سال 13۷۷ در سالن سينماي حوزه 
هنري، ابراهيم حاتمي كيا را ديدم  و از او نظرش را درباره همان 
فيلم يا فيلمي ديگر پرسيدم و او هم باز با تعجب گفت عزيزم االن 

پاسخي ندارم و رفت.
قصــه روي اعصاب بودن من بــراي هنرمندان فقــط به همين 
پرســش هاي خام دســتانه و كنجكاوي هاي بي حاصل محدود 
نشده بوده. مثًا سال 1380 در بيستمين دوره جشنواره هنگام 
نمايش فيلم »كاغذ بي خط« ناصر تقوايي در ســينما آســتارا، 
به صورت اتفاقي من در رديف جلوي اميد آهنگر نشســته بودم. 
در طول نمايش فيلم يا شــايد از همان لحظه هاي نخست فيلم 
چنان شــيفته و مشــعوف گفت وگو هــا و حاضرجوابي و طنز 
فيلمنامه تقوايي و مينو فرشچي شده بودم كه نمي توانستم شور و 
سرخوشي ام از تماشاي فيلم را كنترل كنم و جلوي خنده هايم را 
بگيرم. خنده هاي مدام كه احتماالً واگيردار بود و بقيه را هم بعضا 
همراه خودش كرده بود يا براي برخي تعجب برانگيز مي نمود، در 
هر صورت به مذاق آقاي آهنگر خوش نيامده بود. او احتماالً فيلم 
را طنزي موقر و آرام مي  ديد كه ربطي به قهقهه هاي من نداشت 
و براي همين مدام در طول فيلم زمزمه آرام اعتراضش را كه مثًا 
اين چه وضعي است و انگاري آمده اند به تماشاي »لورل هاردي«! 
جوري كه من بشنوم بيان مي كرد. بعد از تماشاي فيلم و بيرون 
سالن ســينما به او گفتم آقاي آهنگر من با »علي كوچولو«يتان 
بزرگ شده ام و به شما ارادت دارم، ولي خب، فيلم برايم خنده دار 
بود و طنزش برايم شــوق آور. اصًا خيلــي از حس وحال كمتر 
تجربه  شده درون گفت وگوها و طراوتش سر كيف آمده بودم. حاال 
ايرادش كجا بود؟ كه جواب شــنيدم آقا شما بايد روي خودتان 

كار كنيد و همان ]لورل هاردي[ كه نيست را گفت و خداحافظ!
  

رسيدن و تماشــاي فيلم، بدون دغدغه و گرفتاري در سينماي 
مخصوص نمايندگان رسانه كه راســتش در دهه هاي۷0 و 80، 
شايد يكســره به روزنامه نگاران اختصاص داشت، بعد از چندين 
سال ايستادن طوالني مدت زير برف و باران و با هزار اضطراب و 

سال هايي كه در حسرت سينماي 
مطبوعات مي گذشت

سؤالت را 
نمي خواهند 

پاسخ گفت؟ صحبت يك پكيج بــود تو الين فيلــم و بليت و 
عاشــقي. يك باكس جمع و جور رفاقتي با اوريج 
90درصد گارانتي. فكــر كرديم مي توانيم راحت 

هندلش كنيم.
 بليت از آسمان ها رسيده بود تا رفاقت من و رفيق 
كه خليل بود و دوست هست هنوز قوام بگيرد و 

از عشق سينما بودن و مجله سينمايي خريدن و 
فيلم هاي محبوب را آرشيو كردن و پوستر به ديوار 
اتاق چسباندن، برســيم به فتح سالن سينما در 

روزهاي جشنواره فيلم فجر. 
اين پســر كيس خاصي بود تو بيزينس خودش، 
خيلي اكتيو و نان اســتاپ. اما نمي فهميدم چرا 
گاهــي آن و آف بود، بگيــر نگير داشــت و روز 

سگ كشي خليل آن بود.
ته بليت هنوز هست تو بســاط ما و آن ساندويچ 

سوسيس كماكان ســينمايي ترين لقمه زندگي 
ماست.

بعدها رفتيم و شديم دانشجوي سينما و روزگار 
هم با چرخش از روي همجواري ما رد شد تا ديدار 

ما بشود چندسال يك بار.
جشــنواره براي ما عشق بود و ســينما محبوب 
هميشــگي اما حاال نديدن ها بيشتر شبيه زخم 
است و چاره اي نيست چون با زخم بايد ساخت. 

طول مي كشه اما خوب مي شه. ...

متولد ۶۵
وقتي جوان ها آسمان فجر 3۴ را پرستاره كردند

 

  از جشــنواره هاي دهه هــاي 60 و ۷0 
خاطره اي ندارم. چــون يا هنوز بــه دنيا نيامده 
بودم يا كوچك تر از آن بودم كه بدانم جشــنواره 
اساسا چيست. جشــنواره فيلم فجر براي من از 
دهه 80 جدي شــد؛ از زماني كه همه نوستالژي 
جشــنواره هاي دهه هاي 60 و ۷0 را داشتند. از 
وقتي كه به ياد مي آورم در فضاي تحريريه صحبت 
از اين بود كه جشنواره قديم ها خيلي پررونق بود 
و بســيار معتبر و ديگر نيست؛ روزگاري كه همه 
بزرگان ســينماي ايران با بهترين فيلم هايشان 
در جشــنواره حاضر بودند. يادم هست كه يكي 
از قديمي هاي تحريريه مي گفت جشــنواره اي 
كه مســعود كيميايي در آن فيلم نداشته باشد 
اصا جشــنواره نيســت! همين قدر راديكال و 
همين قدر نوستالژيك! به نظرم جشنواره فجر در 
همان ســال ها كه همه منتقــدش بودند و براي 
نقدش سراغ مقايســه با ادوار ماضي مي رفتند، 
رخداد جذاب و معتبري بود. راســتش خيلي با 
اين موضوع كه همه اتفاق هاي خوب در گذشته 
افتاده و حال و آينده از دســت رفته و كم حاصل 
است كنار نمي آمدم. جشنواره فيلم فجر هميشه 
مهم ترين رخداد سينمايي كشــور بوده و تقريبا 
در هر دوره اي برگ هاي برنده اي براي رو كردن 
داشــته. اينها را البته نمي شــد به سادگي ميان 
جمعي كه منتقد امروز و شــيفته ديروز بودند، 
گفت. كســاني كه برخي شــان گرفتار تر از آن 
بودند كه فرصت ديدن بيشتر فيلم هاي جشنواره 

را بيابنــد و حداكثر 5-۴ فيلم مهــم هر دوره را 
مي ديدند ولي مثل آب خوردن پنبه كل جشنواره 
را مي زدنــد و آخرش هم مي گفتند جشــنواره 
يعني جشــنواره قديم! جشــنواره يعني زمان 
»ناخدا خورشــيد« و »هامون« و »دندان مار« و 
»نرگس« و »ناصرالدين شاه آكتور سينما«. اين 
هم ديدگاهي بود مبتني بر تقديس گذشته و نقد 
حال. خيلي منصفانه نبود ولي به هر حال خيلي ها 
به آن معتقد بودند. اين نگاه هنوز هم وجود دارد؛ 
فقط كمي به روز شده است. يعني االن جشنواره 
يعني سالي كه مثا »درباره الي« فرهادي آمد و 
همه را غافلگير كرد. انگار هر رخدادي وقتي ارزش 

و اعتبار پيدا مي كند كه تبديل به گذشته شود.
  امــا جشــنواره محبــوب. بهتريــن دوره 
جشــنواره اي كه مخاطبش بوده ام فجر ســي و 
چهارم است. سالي كه ما در روزنامه اي با صفحات 
پرتعداد حضور داشــتيم و جشــنواره برايمان از 
اوايل دي ماه شروع شد؛ ســالي كه سردبيرمان 
فريدون جيراني عضو هيأت انتخاب جشــنواره 
هم بود و فقــط يك بار در حضور شــبانه اش در 
تحريريه هيجان زده شــد و از فيلم جواني كه آن 
موقع گمنام بود تعريف كرد. كل رانت ما از حضور 
ســردبيرمان در هيأت انتخاب اين بود كه بدانيم 
»ابد و يك روز« پديده جشــنواره سي و چهارم 
است. با توجه به فرصت محدود و صفحات فراوان، 
تعدادي از فيلم ها بايد قبل از شروع جشنواره ديده 
مي شدند تا هم مصاحبه با عوامل انجام شود و هم 
يادداشت ها و نقدها نوشته شود. با آن همه صفحه 
پيش بيني شده چاره ديگري نبود. فيلم »نفس« 
آبيار را به خاطر دارم كه در دفتر تهيه كننده ديديم 

مسعودمير
روزنامه نگار

و بافاصله هم گفت وگو با كارگردانش انجام شد. 
فشــاري كه در دي ماه به بچه هاي تحريريه آمد 
باعث شد، با آغاز جشنواره فرصت حضور در برج 
مياد را بيابيم وگرنه با آن حجــم كار بعيد بود 
بشــود فيلم هاي زيادي را ديد. البته افرادي كه 
مسئوليت هاي اجرايي باالتري در تحريريه داشتند 
همين فرصت را هم به سختي مي يافتند. اگر ما 
مي توانستيم بعد از ساعت 3 بعدازظهر از تحريريه 
خارج شــويم، آنها اغلب تا نيمه هاي شب درگير 

كارهاي تمام نشدني ويژه نامه ها بودند.
  اما چرا جشــنواره ســي و چهارم جشنواره 
محبوب من است؟ جشــنواره اي كه نه كيميايي 
در آن فيلم داشــت، نه مهرجويي و نه فرهادي. 
جشنواره اي كه مهم ترين نام هايش حاتمي كيا، 
تبريزي، پوراحمد، موتمن، ميركريمي و شهبازي 
بودند كه اغلب شــان با فيلم هاي درخشــاني به 
فســتيوال نيامده بودند. ســالي كه »باديگارد« 
نتوانســت خاطره »آژانس شيشــه اي« را تكرار 
كند، »ماالريا« »نفس عميق« نشد. »كفش هايم 
كو؟« دوســتداران »شــب يلدا« را نااميد كرد. 
»آخرين بار كي ســحر را ديــدي؟« انتظار ها از 
سازنده »شــب هاي روشــن« را برآورده نكرد و 
»دختر« زيادي متوسط از كار درآمد. آنچه از فجر 
سي وچهارم خاطره ســاخت جوان هايش بودند. 
بهمن 9۴ موعد درخشــش جوان ها بود. ســال 
»النتوري« رضا درميشيان، »نفس« آبيار، »برادرم 
خسرو« احسان بيگلري، »من« سهيل بيگلري و 
»بار كد« مصطفي كيايي؛ سالي كه سيمرغ هاي 
جشنواره ميان دو فيلم اولي تقسيم شد؛ بيشترش 
را ابد و يك روز روستايي برد و سيمرغ بهترين فيلم 
را » ايســتاده در غبار« محمد حسين مهدويان. 
نام هايي كه از همين دوره اهميــت يافتند و در 
يادها ماند. در فجر 3۴، » اژدها وارد مي شــود!« 
ماني حقيقي نماينده سينماي روشنفكري بود و 
حتي فيلم »متولد 65« هم غافلگير كننده از كار 

درآمد.فجر 3۴ چنين جشنواره اي بود!

مهرنوشسلماسي
روزنامه نگار

مسعودپويا
روزنامه نگار

پيش راحت مي توانســتيم در بهمن ببينيم؛ بدون صف. حاال كه 
فهرست نامزدهاي جشنواره منتشر و از كرخه تا راين در 10 رشته 
نامزد جايزه شده، ملت هجوم آورده اند آزادي كه فيلم حاتمي كيا 
را ببينند. فرشــيد كه فيلم را دو روز پيش ديده  سري به ما مي زند 
و مي رود ســينما كانون كه جان فورد ببيند. بليت فروشــي شروع 
مي شود، ولي صف چنان كه بايد تكان نمي خورد. صداي »آقا هل 
نده!« از آن جلو جلوها مي آيد. چند ســاعتي به حرف زدن درباره 
فوتبال و پرسپوليس و ســلطان و فرشاد پيوس و محسن عاشوري 
مي گذرد تا كه نوبت فروش بليت هاي فوق العاده مي رســد. داخل 
داربست هاي فلزي كنسرو شــده ايم و هر چه جلوتر مي رويم انگار 
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جشنواره

این شماره

فشردگي جمعيت بيشتر مي شود. به آســتانه گيشه كه مي رسيم 
هل دادن ها به اوج مي رســد. اســكناس پنجاه توماني در دستمان 
مچاله شــده تا كه به گيشه مي رســيم و لحظاتي بعد داخل سالن 

هستيم. از كرخه تا راين شروع مي شود و ما را با خود مي برد.
  سه ســال بعد همين جمع بازهم ســينما آزادي. بازهم صف و 
باز هم »آقا هل نده!« مهمان ناخوانده فرشــيد است كه دانشگاه را 
رها كرده و رفته سربازي و حاال با سر تراشيده آمده تا »ضيافت« را 
ببيند. جدول نمايش فيلم ها در دستش پوسيده شده از بس كه باز 
و بسته اش كرده. با كورش ســر ماجرايي سر سنگين است. كورش 
براي اينكه لجش را دربياورد دائم از »تجارت« مي گويد. اين قدر از 
كيميايي بدگويي مي كند كه جاي فرشيد، يكي كه چند قدم جلوتر 
از ما ايستاده جوابش را مي دهد: »داداش تو برو فيلماي مخملباف 
جونــت رو ببين. پا منبري مجلــه فيلم تو رو چه بــه كيميايي؟!« 
چشــمان فرشــيد برق مي زند. كورش مي خواهد جواب بدهد كه 
مي پرم وســط و حرف جوان كيميايي باز را تأييد مي كنم. حوصله 
دعوا ندارم. كورش فقــط يك جمله مي گويد: »مــن از مخملباف 
متنفرم!« راست هم مي گويد. بابت اين تنفر، رابطه عاطفي اش هم به 
بن بست رسيده است. االن احتماال مورد عجيب و خنده داري به نظر 
مي رسد، ولي آن سال ها چنين اتفاقي كامال شدني بود. چند ساعتي 
گذشت و طبق معمول بليت سانس عادي به ما نرسيد، چون طبق 
معمول تعداد كمي بليت وجود داشت و ما مانديم تا فروش بليت هاي 

فوق العاده. و بازهم داســتان آقا هل نده تكرار شد تا سرانجام ما هم 
بليت خريديم و رفتيم داخل سالن. بعدش كافه ماطاووس بود و ترانه 
آرتوش و رضا، عبد، جواد، اسي، رامين، شهباز و علي يزداني. فيلم 
كه تمام شد فرشيد و كورش هم كمي با هم مهربان تر شدند. حال 
و هواي ضيافت همه ما را گرفته بود، آن قدر كه تا ميدان فردوســي 
پياده رفتيم تا رسيديم به خانه فريبرز كه به زور همه مان را دعوت 

كرده بود مهمانش باشيم. و نشستيم تا صبح.
  پارسال كورش را دم سينما آزادي ديدم با دخترش نگين آمده 
بود »شناي پروانه« را ببيند. سراغ بچه ها را گرفت كه سؤال بيهوده اي 
بود، چون خودش بهتر از من مي دانســت كه مجيد سال هاست به 
نروژ رفته، فريبرز درگير بيماري سخت همسرش است و اصال حال و 
حوصله ندارد. فرشيد هم بعد هزار سال باالخره با يك دختر شيرازي 
كنار آمده )بيخود نبود اين قدر فيلم »داش آكل« را دوست داشت( و 

رفته به واليت حافظ و سعدي.
تعارفي مي زند كه بمانم و با آنها فيلم را ببينــم. بدم نمي آيد بعد از 
سال ها صف جشنواره بايستم و ياد گذشــته ها را زنده كنم، ولي نه 
وقتش را دارم و نه گذشــته از دست رفته را مي شــود با اين كارها 
بازآفريني كرد. ضيافت آن موقع بود. بليت فروشــي شروع مي شود. 
با كورش و نگين خداحافظي مي كنم. مي روم ســمت دكه آن طرف 
خيابان كه سيگار بگيرم. از پشت سر صداي جمعيت مي آيد؛ صدايي 

كه زير و رويم مي كند: »آقا هل نده«!

صف طويل خاكستری
روزگاري كه جشنواره بدون صف معنا نداشت

  سینما آزادی و سیل مشتاقان جشنواره در انتهای دهه شصت

  سینما آزادی ؛خنده های از ته دل در انتهای صفی طوالنی در اوایل دهه هفتاد

  سینما عصر جدید؛ جشنواره هفدهم

  صف از مقابل عصر جدید تا انتهای خیابان امتداد یافته است.

  شلوغی مقابل سینما قدس در ایام جشنواره توجه رهگذران را هم به خود   باز هم سینما آزادی، جشنواره همین چند سال پیش
جلب می کرد.

  جدول نمایش فیلم ها از عناصر جدایی ناپذیر صف های جشنواره بود.

سال ها قبل اگر به 
اسم »بیژن اشتري« 

از جوزف لوزي 
پرسشي درباره رابطه 

او با مافیا پرسیده 
و خشم لوزي را از 

بي معنا بودن پرسش 
نقل محافل کرده 

بودند، حاال دوباره 
نسل جدید منتقدان 
بامزه داشتند به اسم 

مني که اصاًل »بشارت 
منجي« را ندیده 

بودم پرسش هاي 
بي معنا تري را 
از سازنده اش 

نادر طالب زاده 
مي پرسیدند

راستش در سینماي 
مطبوعات خبر 
چنداني از آن 

صف هاي پرشور 
نبود. در سالن ها 

وسط فیلم ها خنده ها 
و صداهایي که به 
اعتراض از سوي 
جمعي در نمایش 

و بیان تحقیر 
فیلم ها شنیده 

مي شد به تدریج 
حس ناخوشایندي 

ایجاد مي کرد. در 
آن صف ها، مرارت 

ایستادن چندساعته 
موجب مي شد 

تماشاگران فیلم ها 
را تا پایان ببینند و 

تحمل کنند

فشار و دلهره در صف هاي گوناگون، آرزوي قلبي خيلي از عشاق 
جشــنواره و دنبال كنندگان ســينماي ايران بود. من هم مثل 
يكي از هزاران پيگير، حســرت تحقق چنيــن آرزويي را در دل 
داشتم. نمي دانم! ولي شــايد يكي از داليلي كه اصوالً باعث شد 
مدام ترجمه كنم و بنويسم و به حوزه نقد فيلم وارد شوم همين 
رسيدن به آن مثاًل كاخ امن وامان بود! آن زمان پيش خودم خيال 
مي كردم حداقل مي شــود در كمال آرامش حتي فيلم هايي را 
كه بوي خبر توقيف شان در هر جشنواره اي صف ها را طوالني تر 
از معمول مي كند، زودتر از بقيه ديــد. اصاًل همين زودتر از بقيه 
ديدن و مثاًل يك نوع اشــراف پيداكردن و بــه قول معروف ]اي 
بي خبر بكوش كه صاحب خبر شوي[ خودش مسئله عمده اين 
جشنواره فجر بود )و هميشه هست( كه سينماي مطبوعات آن 
را به كانون خبر تبديل مي كرد و مي كند. جايي كه انگار هويتي 
پيدا مي كردي، جمعي از عوامل سازنده  فيلم ها را مي ديدي و با 
ايشان شايد وارد گفت وگو مي شــدي و با منتقدان صاحب قلم و 

صاحب سبك حشرونشر مي كردي و همين خيال هاي خوش...
 به  هر روي حضور جدي تر و حرفه اي تر من در مطبوعات آن سال ها 
فرصت گفت وگو با فيلمســازان را برايم فراهم كرده بود. حاال ديگر 
آن جوانكي كه بعد از تماشــاي فيلم ها مي خواست فيلمسازان را به 
پرسش بگيرد، فرصت اين را پيدا كرده بود پرسش هايش را پيش از 
نمايش فيلم ها با فيلمسازان درميان بگذارد و چاپ اين گفت وگوها 
در ويژه نامه هاي جشنواره ها مسير رسيدن به خود جشنواره و فرصت 
تماشــاي فيلم ها را برايش فراهم كند. اوضاع ابتدا براي من بر وفق 
مراد بود. حاال ديگر مي توانستم مثاًل با اصغر فرهادي براي نخستين 
فيلمش »رقص در غبار« گفت وگو كنم. يا با فرزاد موتمن ]فراري از 
من[ براي »شب هاي روشن«، هم در پشت صحنه ساخت فيلمش 
و هم در نوبتي ديگر به گفت وگو و بحث بنشــينم. و از همين طريق 
با خيال آسوده در جشــنواره همه فيلم ها را ببينم و از بقيه چند پله 

جلوتر باشم.
واقعيتش را بخواهيد اما سينماي مطبوعات آن چيزي نبود كه 
فكرش را مي كردم و آرزويش را داشتم. از سال ها قبل شنيده بودم 
كه معروف است منتقد صاحبنامي همچون هوشنگ گلمكاني 
فيلم ها را در سينما »كريستال« مي بيند. و زماني كه خودم پايم 
به سينماي مطبوعات رســيد به چرايي اين تصميم او رسيدم. 
راســتش در ســينماي مطبوعات خبر چنداني از آن صف هاي 
پرشور نبود. در سالن ها وسط فيلم ها خنده ها و صداهايي كه به 
اعتراض از سوي جمعي در نمايش و بيان تحقير فيلم ها شنيده 
مي شد به تدريج حس ناخوشايندي ايجاد مي كرد. در آن صف ها، 
مرارت ايستادن چندساعته موجب مي شد تماشاگران فيلم ها را 
تا پايان ببينند و تحمل كنند. ولي اينجا برخي از منتقدان بعضاً 
جوري همان اوايل فيلم به راحتي و آشكارا از روي صندلي ها بلند 
مي شدند كه اين اعتراض نمادين را به رخ باقي كساني كه در سالن 
نشسته بودند بكشند. سينماي مطبوعات محفل آدم هايي بود كه 
همديگر را قبول نداشــتند و همديگر را با نيش و كنايه از دور و 
نزديك مي نواختند. و آن دود سيگار در كنار چاي بي مزه اي كه 
آن سال ها شايد همراه با شيريني دانماركي خشكي كه در يك 
چشــم به هم زدن از روي ميزها محو مي شد و تنها موارد مجاني 

براي خبرنگاران بود، چندان لحظات خوشايندي را براي من به 
همراه نداشت. مني كه فكر مي كردم حال مي شود آن پرسش ها 
و ديدگاه هاي دوران قبل را به صورت حرفه اي با كارگردان ها در 
ميان بگذارم، عماًل مي ديدم گفت وگوي خاصي شكل نمي گيرد 
و پرسش هاي بيهوده و جو درون سالن نتيجه چندان جذابي به 
همراه ندارد. شــوخي هاي بي مزه و بامزه دوستان منتقد تمامي 

نداشت.
 سال ها قبل اگر به اسم »بيژن اشتري« از جوزف لوزي پرسشي 
درباره رابطه او با مافيا پرسيده و خشــم لوزي را از بي معنا بودن 
پرسش نقل محافل كرده بودند، حاال دوباره نسل جديد منتقدان 
بامزه داشتند به اسم مني كه اصاًل »بشــارت منجي« را نديده 
بودم پرسش هاي بي معنا تري را از ســازنده اش نادر طالب زاده 
مي پرسيدند. اين قدر اين ماجراي پرســش هاي بي معنا از زبان 
من تكرار شــد كه يك بار از ته ســالن داد زدم »كه من اصاًل در 
اين جلسات از هيچ ســينماگري هيچ پرسشــي ندارم و آن را 
مطرح نمي كنم. هرچه آنجا به دســت شــما مي رسد و اسم من 
پاي آن نوشته شده را خواهشاً نپرســيد«. داد و فرياد من اما اثر 
نكرد و مجبور شــدم يك بار از ته ســالن بدوم روي سن. )لباس 
قرمزي هم بر تن كرده بودم كه همه مرا ببينند!( و آقاي عزيزاهلل 
حاجي مشهدي در مقام مجري جلســه هاج و واج مانده بود كه 

به خدا تقصير من نيست!
 آن گفت  وگوهاي مدنظر من با منتقدان و سينماگران در هرحال 
اينجا هم محقق نشد. »به رنگ ارغوان« ابراهيم حاتمي كيا توقيف 
شد، »كيانوش عياري« براي جلسه پرسش وپاسخ »سفره ايراني« 
نيامد و... . البته در آن چند ســال حضور در ســينما »صحرا« و 
بعدش »استقالل« و سالن »حجاب« و همنشيني با حميدرضا 
صدر، كاوه جاللي موسوي، ســعيد خاموش، ماني پتگر و امين 
تاجيك خودش تمام آن بخش هاي تلخ را از ياد مي برد. و خب، 

اتفاقات بامزه هم كم نبود. 
اينكه يكــي از منتقدان چندين بار ســالن ســينما را به مقصد 
دستشويي ترك كرد و اين مشــكل پزشكي به اعتراض و سليقه 
ســخت او تعبير شــد و هربار جمعي به تبع او از سينما بيرون 
مي رفتند، ولي بعد دوباره برمي گشتند. يا آن زمان كه حميدرضا 
صدر پس از تماشاي »ارتفاع پست« در گفت وگو با مجيد اسالمي 
داشت با شور و هيجان هميشگي اش از بازي »ليال حاتمي« انتقاد 
مي كرد و به حميد فرخ نژاد ايراد مي گرفت كــه واقعاً چه فرقي 
با فرحان »عروس آتش« خسرو ســينايی دارد كه ناگهان خود 
فرخ نژاد از پشت ستون درآمد و با دست آرام به پشت او زد و گفت 
»آقا صاحابش اينجاست« و چهره آقاي صدر در تركيب حاالتي 
از تعجب و خنده و سالم و غافلگيري و... ديدني بود. و البته چهره 
كاوه جاللي موسوي وقتي در اواسط نمايش فيلم »پسِر« برادران 
داردن  از همه  جا بي خبر دِر سالن را باز كرد و ابتدا نگاهي به پرده 
انداخت و آن تصاوير پرحركت و آن صداي نفس نفس ها، لبخندي 
به لبش نشاند و بعد نگاهي به ما تماشاگران انداخت و لبخندي 
ديگر به ما زد و بعد نگاهش به سمت مهرداد حجتي رفت كه آن 
باال با وجود آن همه سروصدا و تكان خوابش برده بود و لبخندش 

را دوچندان كرد.
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 جشــنواره با طعم كرونا. اين احتماال در تاريخ 
خواهد ماند. بعدها همه بــه ياد خواهيم آورد كه 
در ســال نحس 99، ســال كرونا، جشنواره فجر 
برگزار شــد. اين تازه ترين خاطره است كه هنوز 
تبديل به گذشته نشده و شايد بشود گفت هنوز 

خاطره نشده.
 حذف هيأت انتخاب، داوري 5۷فيلم و درنهايت 
انتخاب 1۶فيلم به عنوان نامزد سيمرغ و نمايش 
محدود و كنترل شده شان؛ نمايشي با رعايت فاصله 
اجتماعي، با ماسك و الكل. حداقلي تر از هميشه 
ولي گسترده تر از آنچه ابتدا به نظر مي رسيد. فجر 
سي ونهم به عنوان عجيب ترين دوره فستيوال در 

يادها خواهد ماند.
 قطعا نمي توانيم بگوييم جشــنواره درخشاني 
بوده. با همين جشنواره پارسال هم كه مقايسه اش 
كنيم مي بينيم چيزهاي زيادي كــم دارد. ولي 
دستان همين جشنواره حداقلي خيلي هم خالي 
نيســت. بعدها اگر زنده مانديم بــراي آيندگان 
تعريف خواهيم كرد كــه در ســال كرونا، »بي 
همه  چيز« و »روشــن« و »شيشــليك« و »تي 
تي« را در جشــنواره ديديم. آن موقع مي توانيم 
بگوييم »قاتل و وحشــي« را در جشــنواره سال 
كرونا نديديم. جشنواره عجيبي كه همه ماسك بر 
چهره و الكل به دست وارد سينما شده و تماشاگر 

فيلم هايي شدند كه تعدادشان از هميشه جشنواره 
كمتر بود.

 مي شــد برگزارش هــم نكرد. اين پيشــنهاد 
خيلي ها بود و البته گروه پرشــماري هم طرفدار 
برپايــي اش بودند. درنهايت شــيفتگان، بازي را 
از پرهيز دهنــدگان بردند و فجر ســي ونهم هم 

برگزار شد.
  فجر سي ونهم، فستيوال بازيگران بود. مجالي 
براي تولد دوباره هديه تهراني در بي همه  چيز كه 
داوران به شكل عجيبي ناديده اش گرفتند. فرصتي 
براي پرويز پرســتويي كه پس از سال ها توانست 
يك بار ديگر غافلگيرمان كند و رضا عطاراني كه در 
جدي ترين و افسرده ترين حالت ممكن، بهترين 

بازي هاي اين سال هايش را به نمايش گذاشت.
 رعايت پروتكل با فيلم ديدن در جشنواره فجر 
آن به صورت مداوم و در طول 8روز اگر غيرممكن 
نبوده باشد، بسيار دشوار بوده است. سايه سنگين 
كرونا باالي سرمان بود )و همچنان هست( و فيلم 
فجر هم جريان داشت. االن چون در ميانه ماجرا 
هســتيم، شــايد خيلي متوجه ابعادش نشويم. 
وقتي حال گذشــته شــد و رخداد خاطره، اين 
فســتيوال عجيب و غريب را، هم بيشتر به خاطر 
خواهيم ســپرد و هم افزون تر به خاطر خواهيم 
آورد. خاطرات جشــنواره اي كرونــا زده كه تم 
اندوه و نااميدي در بيشــتر فيلم هايش غالب بود 
و ســتاره هايش كارگردان هاي جوان و بازيگران 

باتجربه بودند. كدام دوره جشنواره براي من خاطره انگيزتر 
است؟ طبيعتا پاسخ به اين سؤال، پاسخي است 
شخصي كه شايد دانستنش براي برخي ها هم 
جذاب باشد اما به نظرم اهميت زيادي ندارد. 
ولي به عنوان قاعده اي كلــي مي توانم بگويم 
جشــنواره تا زماني برايم جذاب بود كه خيال 
مي كــردم در آن اســتعدادها و قابليت هاي 
سينماگران در معرض داوري قرار مي گيرند. 
اعتقادي متعلق به دوران معصوميت؛ دوراني 
كه از زدوبندهاي پشــت پرده خبر نداشتم؛ 
دوراني كه هنوز دست و پاي نهادهاي سياسي 
و غيرسياســي تا به اين حد به سمت سينما 
دراز نشده بود؛ دوراني كه »حمايت، هدايت و 
نظارت« اين همه وكيل و وصي نداشت و بنياد 
سينمايي فارابي حداقل در ظاهر تنها متولي 

سينما بود.

سينماي ايران مدت هاســت شبيه »نمايش 
ترومــن« )پيتر ويــر، 1998( شــده كه به 
نظر می رســد خيلــی چيزهايــش جعلي و 
نمايشي است؛ ســتاره هايش، كارگردانانش، 
تهيه كنندگانش، داستان هايش، روايت هايش، 
نگاردهايــش،  آوا محتوايــش،  و  فــرم 
وابسته هايش، مستقل هايش، ملودرام هايش، 
كمدي هايش، فيلم هاي كودك و نوجوانش، 
فقر و غنايش، طبقه متوسطش، زن و مردش، 
الت و جاهلش، دانا و روشنفكرش و... در اين 
وضعيت، خاطره داشتن از جشنواره كار سختي 
است. نوستالژي هايي مثل صف هاي طوالني 
كه هنوز براي برخي ها معيار جذابيت و اهميت 
جشنواره است، برآمده از »نوستالژی صف« در 
دهه ۶0 است. آنها كه دلشان براي صف هاي 
جشــنواره غش و ضعف مي رود، آن همه هدر 
رفتن وقت و عذاب كشــيدن هاي چندين و 
چند ساعته در روزهاي ســرد زمستان را در 
صف جشــنواره رمانتيك و خاطره انگير جلوه 

مي دهند، كســاني هســتند كه اين روزها از 
90درصد فيلم هاي همين جشنواره كرونايي 

اخير لذت برده اند.
هر جشنواره ســينمايي اي بايد فرصتي براي 
عرضه بهترين كارهاي اســتعدادهاي بزرگ 
سينما باشد، اما جشــنواره فجر از ابتدا هم از 
استعداد واهمه داشت. مي ترسيد در استعداد 
چيزي باشد كه در قاموس فكري و قدرت فهم 
آن نگنجد و دچار مشكل شود. براي همين هم 
هر چه مسن تر شــد، محتاط تر و بوروكرات تر 
شــد. حاال هم كه شــبيه ويترين محصوالت 
سازمان هايي شــده كه پول و قدرت دارند و 
جز آنچه خودشــان صالح مي دانند و تعيين 

مي كنند، به هر چيز ديگر بدبين اند.
جشــنواره فجر حاال عرصه اي است براي هر 
چيزي كه از ميان مايگي رگ و ريشــه اي در 
تنش دارد. فيلم هــاي ميان مايه، كارگردانان 
ميان مايه، ســتاره هاي ميان مايه، منتقدان و 
روزنامه نگاران ميان مايه، كســاني كه وسط 

مرگامــرگ كرونا دغدغه رســوا كردن فالن 
كارگردان را دارند كه ماسك نمي زند و به كرونا 
باور ندارد؛ آنها كه از راه افتادن بســاط چاي 
و شيريني در جشــنواره كرونا ذوق مي كنند؛ 
آنها كه هر فيلمي به نظرشــان شاهكار است 
و هر بازيگر ايراني مشابه فالن بازيگر خارجي 
اســت؛ آنها كه با هر ضجه و مويه اي بر قدرت 
فيلم درود مي فرســتند و كارگردانش را غرق 

تحسين مي كنند.
 جشــنواره براي همين ها پر از خاطره است. 
اما اگر كسي با اين چيزها دلش خوش نشود 
و ســؤال ها و فكرهاي مزاحمي داشته باشد 
كه نگذارد به اين سطح از ميان مايگي برسد، 
جشنواره چيزهاي بســيار كمي براي در ياد 
مانــدن دارد. احتماال مي شــود درباره همان 
چيزهاي اندك، مدت ها حرف زد و نوشــت و 
بحث و جدل كرد و اتفاقا سينماي ما بر دوش 
همين ها استوار اســت كه گاه جشنواره فجر 
مصرانه قصد ناديده گرفتن شان را داشته است.
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افقي:
1- حمله، هجوم- نمايشنامه 

كمدي از مولير فرانسوي
2- به كمر مي بندند- آسوده و 

راحت- كنار
3- ضمير انســان- رســوم- 

سخنان بيمار تب دار
4- از ارائه هاي ادبي- ســنگ 

ترازو- اعالن
5- نامادري- ترسناك- عيد 

ويتنامي ها
۶- بلندي انــدام- از محالت 
قديمي شــمال تهران- قواي 

نظامي يك كشور
۷- جانشيني- ثروتمند- پدر 

شعر نو
8- تير عمود بر عرشه كشتي- 
از باشگاه هاي فوتبال اسپانيا- 
ترســم كه... در غم ما پرده در 

شود
9- علم ستاره شناســي- دانه 

روغني خوردني- تالفي
10- آمرزنده گناهان- بازار- 

كاكل اسب
11- تكرار حرفــي- آخرين 
غــزوه پيامبر اســالم)ص(- 
لباس كوتاه جلــو باز كه روي 

لباس هاي ديگر مي پوشند
12- صداي اســب- پارساي 

ديرنشين- ضرباهنگ
13- كلمه پرسش- خرمافروش- 

خندان
14- بيابان گــرد- چرخــه- 

ديدن ستارگان
15- رئيس پاسبانان شهر را 
مي گفتند- محــدوده اي كه 
هيچ كس نبايد بــدون اجازه 

فرد وارد آن شود
  

عمودي:
1- انقباض شــديد عضالت- 
شهري در افغانستان- حبس 

دائم
2- دو يار همقــد- قرابت- از 
شاگردان ميرعماد خوشنويس
3- راهبر هواپيما- درازگوش- 

ياري دهنده
4- وسيله ها- گداخته و بسيار 

داغ- ضمير انگليسي
5- ميــان-  ســازي  زهــي- 

عظمت
۶- بيماري ماالريــا- بي ريا- 

طعم
۷- دســت نخــورده- وضع 

حمل- كناره
8- مقاوم ترين ماهيچه بدن- 

محصل هنرستان- برتر
9- اســب ســياه- عيدي- 

مساوي
10- ديــوار بلنــد و محكم- 
رماني نوشته يوسف عليخاني- 

سرقت در اماكن شلوغ

11- عقيده- افسار- نصيب و بهره
12- نوعي موســيقي غربي- بيان 

كردن- رجحان
13- فراهم آوردن- شكاف باريك- 

يك دوم چهره
14- زادگاه- هماننــدي- نشــانه 

اختصاري »صفحات«
15- زمينه پشت سوژه در عكاسي- 
اجراي دســتورات كاربــر در بانك 
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9 8 4 2 1 7 5 3 6
6 7 1 3 9 5 8 4 2

متوسط

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

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

ساده

متوسط

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

سخت

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

ساده

  8   5   3   2  
7       6       4
    1 8   4 5    
6   7       1   8
  3           7  
9   5       6   3
    4 6   2 9    
5       4       7
  9   1   7   5  
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  اتوبوس برقي نياز مبرم پايتخت است
خبر آغاز به كار اتوبوس هاي جديد در تهــران هر چند به تعداد كم، 
اما باعث خوشحالي و از سويي ناراحتي است؛ زيرا با توجه به آلودگي 
هواي پايتخت واضح است كه بايد از افزودن ناوگان جديد بنزيني و 
گازوئيلي پرهيز شود و به سمت استفاده از اتوبوس هاي برقي حركت 
كنيم. تالش شهردار تهران براي تحقق هواي پاك در تهران ستودني 
است، اما پيشنهاد چندي قبل سفير كشــور چك را جدي بگيرند و 
تهران را به سمت استفاده از سيستم حمل ونقل بدون آلودگي سوق 

دهند.
صبايي از تهران 

  سهام عدالت به ما كه ثبت نام كرديم نرسيد
سال 86براي دريافت ســهام عدالت ثبت نام كردم، كد رهگيري هم 
گرفتيم، ولي تاكنون خبري از ســهام عدالت نشده است؟ مسئوالن 

بگويند كه تكليف امثال من چيست؟
محمدي از تهران

   كوچه علي بخشي در شريعتي مسدود شود
كوچه علي بخشي واقع در خيابان شــريعتي باالتر از سيدخندان راه 
كوتاه شدن مســير برخي از رانندگان براي دسترسي به غرب تهران 
است، اما متأسفانه اين كار بســيار خطرناك است؛ زيرا اين رانندگان 
حدود 200متر دنده عقب مي آيند تا به موازات كوچه برسند و سپس 
عرض خيابان يكطرفه را طي مي كنند كه وارد كوچه شوند كه هر آن 
ممكن است منجر به تصادف و حوادث ناگوار شود. از شهرداري ناحيه 
3تقاضا داريم با چند بلوك سيماني جلوي اين كوچه را مسدود و رابطه 

اين كوچه را با خيابان قطع كند تا جلوي اين تخلف گرفته شود.
جعفري از تهران

  تجمع معتادان در چهارباغ بررسي شود
متأسفانه در منطقه چهارباغ اصفهان تعداد معتادان و سيگاري ها آنقدر 
زياد است كه ديگر جايي براي نفس كشيدن نيست. شهرداري و پليس 
هم كه به دفعات به آنها مراجعه و طرح مشكل كرده ايم مي گويند تعداد 
اينها زياد است، شما اينها را بگيريد و تحويل ما بدهيد! آيا اين پاسخ 

مردمي است كه از شمار زياد معتادان به تنگ آمده اند؟
حكيمي از اصفهان

  پايانه تاكسي انديشه شهريار سرويس براي تهران ندارد
پايانه تاكســي واقع در انتهاي فاز يك انديشه شهريار به رغم صرف و 
ايجاد هزينه هاي هنگفت براي ساكنان پايين بلوار دنيامالي براي تهران، 

كرج و شهرقدس ماشين ندارد.
كمالي از انديشه شهريار

  حضور زباله گردهاي زن واقعا ناراحت كننده است
قبال زباله گردهــا عموما جوان و مرد بودند، امــا اخيراً ضمن افزايش 
قابل توجه اين افراد، تعداد قابل توجهي زن در اين ميان ديده مي شود 
كه بســيار تاســف برانگيز و قابل تأمل اســت. واقعاً از فكر زناني كه 
زباله گردي مي كنند، شب ها آرامش ندارم. از مسئوالن استدعا دارم 

فكري براي اين زنان ناچار بكنند.
دشتي از تهران 

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

 مرگ هولناك راننده لودر 
در آوار زيرگذر

ريزش ديوار بتني زيرگذري در حال ساخت در بزرگراه 
فتح حادثه تلخي را رقم زد و موجب جان باختن راننده 
لودري زير آوار شد. به گزارش همشهري، اين حادثه 
ظهر روز پنجشــنبه در يك پــروژه عمراني در جاده 
قديم كرج، بزرگراه فتح، ابتداي شهرك دانش اتفاق 
افتاد. ماجرا از اين قرار بود كــه در پروژه تعريض يك 
زيرگذر تعدادي از كارگران و راننده لودر در حال كار 
بودند كه يكباره بخش زيادي از ديوار بتني ريزش كرد 
و لودر و راننده اش زير آوار گرفتار شــدند. درست در 
همين لحظات بود كه كارگران در تماس با آتش نشاني 
درخواست كمك كردند. سيدجالل ملكي، سخنگوي 
آتش نشــاني تهران در اين باره گفت: بــا وجود اينكه 
محل حادثه خارج از حوزه اســتحفاظي شــهرداري 
و آتش نشاني تهران بود اما آتش نشــانان 3ايستگاه 
آتش نشاني به همراه خودرو هاي پشتيباني و تجهيزات 
الزم به محل اعزام شدند. وي ادامه داد: عمليات بسيار 
پرريسك بود و آتش نشانان با مالحظات ايمني و تدابير 
عملياتي پس از ايمن سازي  هاي الزم عمليات را آغاز 
كردند و پس از حدود 7ساعت تالش، راننده لودر كه 
مرد ۴3ساله اي بود از اتاق لودر خارج شد كه بررسي ها 

نشان مي داد او جان خود را از دست داده است.

بخشش پاي چوبه  دار
مخالفت پــدر بــا ازدواج دختر 

نوجوانش جنايت تلخي را رقم زد؛ پيگيري
جنايتي كه در آن مادر و دختر با 
همدستي يكديگر نقشه قتل پدر را اجرا كردند 
اما 9سال پس از اين اتفاق و با گذشت اولياي دم 
پاي چوبه دار، پرونده سرنوشت ديگري پيدا كرد.

به گزارش همشهري، بامداد 28خرداد سال90 
مردي وحشت زده با پليس تماس گرفت و خبر 
از پيدا شدن جسدي در كوچه اي در شرق تهران 
داد. وقتي كارآگاهان و بازپرس جنايي پايتخت 
در آنجا حاضر شــدند، جسد مردي را ديدند كه 
آثار ضربات متعدد چاقوروي بدن و خفگي روي 
گلويش ديده مي شد. كســي كه پليس را خبر 
كرده بود، هنوز در محل حادثه بود و به مأموران 
گفت كه مقتول را مي شناســد. او توضيح داد: 
دقايقي قبــل در حال بازگشــت از ماموريت به 
خانه ام بودم.  وقتي قدم در كوچه گذاشــتمدر 
تاريكي شبح 2 زن را ديدم كه چيزي روي زمين 
انداختند و فورا فرار كردند. ابتــدا تصور كردم 
پتو اســت، اما نزديك تر كه شدم با جسد مردي 
روبه رو شدم. دور جســد پتويي پيچانده بودند 
كه وقتي پتو را كنار زدم مقتول را شناختم. او در 
همسايگي ما زندگي مي كرد و راننده تاكسي بود.

با اطالعاتي كه مرد جوان در اختيار پليس قرار 
داد، آنها به مقابل خانه مقتول رفتند. با ورود به 
خانه  متوجه شدند دختر و همسر مقتول فرش ها 
و حياط خانه را شسته اند. ماجرا مشكوك به نظر 
مي رسيد. همين فرضيه قتل از سوي مادر و دختر 

را قوت مي بخشيد. شك مأموران زماني به يقين 
تبديل شــد كه آنها با انجام بررسي ها متوجه 
لكه هاي خون روي فرش هايي شدند كه زمان 
زيادي از شسته شدنشان نمي گذشت. همين 
سرنخ كافي بود تا مادر و دختر )همسر و دختر 
مقتول( با دستور قاضي جنايي بازداشت شوند.

نقشه جنايت
اگرچه مادر و دختر اصرار بر بي گناهي داشتند 
و مي گفتند مقتول شب حادثه به خانه نرفته 
است اما با وجود شواهد و مداركي كه عليه شان 
بود، چــاره اي جز اعتراف نديدند. نخســتين 
كسي كه قفل سكوت را شكست دختر 15ساله 
مقتول بود. او گفت: پدرم مردي بداخالق بود و 
مادرم را كتك مي زد. او با من هم رابطه خوبي 
نداشــت و مدام بدرفتاري مي كرد. مدتي قبل 
عاشق جواني شدم. تصميم به ازدواج گرفتيم. 
اما وقتي پدرم متوجه شــد به شدت مخالفت 
كرد. هرچه اصرار كردم فايده اي نداشــت و او 
راضي نمي شد. همين باعث شد كه از او كينه به 

دل بگيرم و نقشه قتل پدرم را بكشم.
او ادامه داد: هرچند كــه مادرم راضي به انجام 
اين كار نمي شد اما آنقدر اصرار كردم تا سرانجام 
راضي شــد. ما براي قتل پدرم چندين نقشه 
كشــيديم.  نقشــه اما آنطور كه برنامه ريزي 
كرديم پيــش نرفت. يك بار ســم در غذايش 
ريختيم اما آن شب گرسنه نبود و شام نخورد. 
بار ديگــر مرگ موش تهيه كرديــم اما باز هم 

غذايش را نخورد. ســومين بار مقداري قرص 
خواب در آبميــوه اش ريختيــم و او در حال 
تماشــاي ســريال بود كه بعد از نوشيدن آن 
دچار خواب آلودگي شــد. من و مادرم هم به 
سراغش رفتيم و نقشه قتل را اجرا كرديم. پس 
از آن پتويي دور جســد پيچيديم و در كوچه 
رهايش كرديم و بــراي اينكه ردي از خودمان 
به جا نگذاريم فرش هاي خانه را شســتيم اما 

درنهايت لو رفتيم.

رهايي از قصاص
مادر هــم اعترافات دختــرش را تأييد كرد و 
مشاركت در قتل شــوهرش را گردن گرفت. 
مادر و دختر روانه زندان شدند و مدتي بعد در 
دادگاه كيفري استان تهران پاي ميز محاكمه 
رفتند. اولياي دم كه پســران مقتول و مادر و 
پدرش بودند براي متهمان درخواست قصاص 
كردند. قضات دادگاه مادر و دختر را به قصاص 
محكــوم كردند. حكم در ديوان عالي كشــور 
تأييد شــد. دختر مقتول اما درخواست اعاده 
دادرسي كرد. وي گفت كه زمان ارتكاب قتل 
ســنش  زير 18ســال بوده و نمي دانسته كه 
چه جرمي مرتكب مي شــود.    با توجه به ماده 
جديدي كه در ســال92 به قانــون مجازات 
اسالمي افزوده شده و در آن آمده كه افراد زير 
18سال در شــرايطي كه هنگام ارتكاب قتل، 
ماهيت يا حرمت جرم را درك نكرده اند، قصاص 
نمي شوند، دختر نوجوان بار ديگر محاكمه شد 
و اين بار قضــات او را به حبس محكوم كردند. 
اما مادر وي كه حكم قصاصش تأييد شده بود، 
در انتظار اجراي حكم بــود. او مدتي قبل پاي 
چوبه دار رفت و موفق شد در واپسين لحظات 
از اولياي دم مهلت بگيرد. پس از آن، رايزني ها 
توسط تيم صلح و ســازش دادسراي جنايي 
تهران آغاز شد تا اينكه چند روز قبل زن قاتل 
پاي چوبه دار رفت تا مجازات قصاص اجرا شود 
اما درحالي كه طناب دار به گردن او افتاده بود، 

با گريه از اولياي دم طلب بخشش كرد. 
در واپســين لحظات و پيــش از اجراي حكم 
اولياي دم راضي شدند به شرط دريافت ديه، 
قاتل را ببخشند. به اين ترتيب با كمك خيرين، 
مبلغ ديه تهيه و به اولياي دم پرداخت شــد و   
زن محكوم به قصاص پس از گذشت 9سال از 

مجازات مرگ رهايي يافت.

پايان 6سال فرار سارقاني كه فكر مي كردند قاتلند
6سال قبل 2دوست كه قصد تفريح و خوشــگذراني داشتند 

تصميم گرفتند براي تامين هزينه بنزين و شام، دست به سرقت داخلي
بزنند اما با مقاومت طعمه خود روبه رو شدند و او را با ضربات چاقو 
تا پرتگاه مرگ پيش بردند. آنها در همه اين سال ها تصور مي كردند كه طعمه  

خود را كشته اند تا اينكه چند روز پيش دستگير شدند و پي به حقيقت بردند.
به گزارش همشهري، شامگاه 11اســفند93 پيكر خونين پسري در نزديكي 
بيمارستاني در تهران پيدا شد. او كه با ضربات چاقو مجروح شده بود با كمك 
رهگذران به بيمارستان منتقل شد و از مرگ حتمي نجات يافت. مدتي بعد و 
پس از بهبودي نسبي اش، مأموران باالي سر او حاضر شدند و پسر جوان گفت 

كه به دام 2زورگير افتاده است. 
پسر 19ساله توضيح داد: حوالي تهرانپارس به عنوان مسافر سوار يك پرايد شدم 
كه به خانه ام در حكيميه بروم. داخل ماشين به غير از راننده مرد ديگري هم 
بود كه يكي از آنها چاقويي زير گلويم گذاشت و خواست همه پول هايم را به او 
بدهم. به آنها گفتم پولي همراهم نيست اما آنها از من خواستند كه كارت هاي 
عابربانكم به همراه رمزشان را در اختيارشان قرار بدهم ولي داخل كارت هايم 
هم پولي نبود. به آنها گفتم دانشجو هستم و خرجم را پدرم مي دهد و به همين 
دليل حسابم خالي است. اين بار زورگيران از من خواستند با پدرم تماس بگيرم 
و درخواست پول كنم. من از ترس جانم به پدرم زنگ زدم و از او خواستم پول به 
حسابم واريز كند اما دزدان پيش از تماس تلفني با چاقو چند ضربه به من زدند 
و تهديد كردند كه اگر پدرم متوجه ماجرا شود مرا مي كشند. به همين دليل 
طوري صحبت كردم كه پدرم متوجه ماجرا و گروگانگيري نشود و همان لحظه 
مبلغ يك ميليون و پانصد هزار تومان به حسابم پول ريخت. خفتگيران، حسابم 
را خالي كردند و بعد چند ضربه ديگر با چاقو به من زدند. آنها گوشي موبايل و 
ساعتم را سرقت كرده و مرا به بيرون از ماشين پرتاب كردند كه خوشبختانه با 

وجود جراحت هاي زياد زنده ماندم.

متهم در زندان 
با شكايت پسر دانشــجو، تحقيقات براي دستگيري سارقان آغاز شد اما ردي 
از آنها وجود نداشت. تنها سرنخ گوشي موبايل مالباخته بود كه توسط دزدان 
سرقت شده بود اما موبايل فعال نشده بود. رديابي ها براي شناسايي مخفيگاه 
متهمان فراري ادامه داشت تا اينكه بعد از گذشت 6سال، موبايل شاكي چند 
روز قبل فعال شد. مأموران فردي را كه از موبايل مالباخته استفاده كرده بود 
دستگير كردند و او گفت كه گوشي را از يكي از بچه هاي محله شان به نام ناصر 
گرفته است. ناصر مجرم سابقه داري بود كه پس از فروش موبايل سرقتي، به 
اتهام سرقت لوازم خودرو دستگير شده و در زندان بود. او براي انجام بازجويي از 
زندان به دادسراي جنايي تهران منتقل شد و در تحقيقات به زورگيري از جوان 
دانشجو با همدستي دوســت و بچه محلش اقرار كرد. با اطالعاتي كه ناصر در 
اختيار تيم تحقيق قرار داد همدست وي نيز دستگير شده و هر 2 به زورگيري 
و گروگانگيري اقرار كردند و براي انجام تحقيقات بيشــتر و شناسايي جرايم 

احتمالي ديگر در اختيار مأموران پليس آگاهي تهران قرار گرفتند.

مادر و دختري كه با همدستي يكديگر پدر خانواده 

را به قتل رسانده بودند از قصاص گريختند

انفجار گاز در خانه اي وياليي، موجب جان باختن 2نفر شد

2هفته پس از ســرقت مرگبار از يك طالفروشي در 
شهرستان ســيرجان، درحالي كه هنوز ردي از دزدان 
مسلح به دست نيامده است صنف طالفروشان سيرجان 
براي هر اطالعاتي كه منجر به شناسايي و دستگيري 

سارقان شود، جايزه يك كيلوگرم طال تعيين كرد.
به گزارش همشهري، اين سرقت خونين ساعت 6:15 
بعدازظهر دوازدهم بهمن ماه در بازار قديمي شهرستان 
ســيرجان رقم خورد. در انتهاي اين بازار سرپوشيده 
2 طالفروشــي، متعلق به 2 برادر كه از طالفروشــان 
خوشنام و قديمي سيرجان هستند، در كنار هم قرار 
دارند و آن روز درحالي كه بيش از 20مشتري داخل اين 
دو مغازه بودند، 3سارق مسلح با صورت هاي پوشيده 
به آنجا هجوم بردند.  2نفر از سارقان كالشنيكف و يكي 
ديگر يك قبضه كلت كمري در دســت داشتند و به 
محض اينكه مقابل طالفروشي ها قرار گرفتند، شروع به 

تيراندازي به سمت ويترين كردند. گلوله ها يكي پس از 
ديگري شيشه ويترين را سوراخ كرده و وارد مغازه  شدند 
و در اين ميان تعدادي از آنها به 5نفر از افرادي كه داخل 
مغازه ها بودند اصابت كردند. در يكي از طالفروشــي، 
پسر صاحب مغازه و 2مرد و در طالفروشي مجاور 2مرد 

ديگر هدف گلوله قرار گرفتند و روي زمين افتادند. 
سارقان مســلح پس از آن وارد نخستين طالفروشي 
شدند و شروع به جمع آوري طالها كردند. تنها 3ثانيه 
پس از حضور آنها، سيستم امنيتي مغازه فعال و دود 
غليظي طالفروشي را پر كرد. همزمان درهاي مغازه در 
حال بسته شدن بودند كه دزدان با ديدن اين صحنه، 
از سرقت طالها منصرف شده و پا به فرار گذاشتند. آنها 
با شليك تير هوايي مردم داخل بازار را كنار زدند و از 
طريق كوچه اي در انتهاي بازار كه از آنجا خودشان را 
به طالفروشي ها رسانده بودند فرار كردند. لحظاتي بعد 

تيم هاي پليس و اورژانس راهي بازار قديمي سيرجان 
شده و مجروحان به بيمارستان منتقل شدند اما يكي 
از آنها كه پسر 21ساله صاحب يكي از طالفروشي ها و 
تنها پسر خانواده بود بر اثر شدت جراحت جانش را از 

دست داد.
با فرار دزدان مسلح، تحقيقات پليس براي دستگيري 
آنها آغاز شد. هر چند دوربين هاي مداربسته لحظه ورود 
دزدان را ثبت كرده بود اما آنها صورتشــان را پوشانده 
بودند و قابل شناسايي نبودند. از سوي ديگر مسيري 
كه آنها براي ورود به بازار و اجراي نقشه سرقت درنظر 
گرفته بودند، مسيري فرعي بود كه با بررسي آنجا نيز 
هيچ سرنخي از سارقان به دست نيامد. تحقيقات نشان 
مي داد كه اين 3سارق مسلح پس از فرار و عبور از كوچه 
فرعي، خودشان را به خودرويي كه در انتظارشان بوده 
رسانده و گريخته اند. از ســوي ديگر هر چند مقامات 

پليس عنوان كردند كه دزدان در اين سرقت ناكام بوده 
و پس از فعال شدن سيستم امنيتي طالفروشي اقدام 
به فرار كرده اند اما به گفته صاحب مغازه، آنها در همان 
لحظات كوتاهي كه وارد مغازه شــده بودند، توانسته 

بودند مقدار كمي طال سرقت كنند.
اين ســرقت خونين كه باعث مرگ جواني 21ســاله 

و مجــروح شــدن ۴نفــر ديگر شــده بــود، باعث 
جريحه دار شــدن احساسات مردم ســيرجان شد و 
درحالي كه تيم  ويژه اي از كارآگاهــان پليس آگاهي 
استان كرمان مأمور رسيدگي به اين پرونده و شناسايي 
دزدان شده اند، صنف طالفروشان سيرجان نيز براي 
كمك به روند تحقيقات و دســتگيري هر چه زودتر 
ســارقان بي رحم، با تعيين جايزه يك كيلو طال براي 
هرگونه اطالعاتي كه منجر به دستگيري سارقان شود، 
از مردم خواســته اند در دســتگيري دزدان به پليس 

كمك كنند.

انفجار گاز در خانه اي وياليي در كرج به جان باختن 2نفر ازجمله دختري نوجوان منجر 
شد. شدت اين انفجار به حدي بود كه 2 خانه مجاور نيز تخريب و صداي مهيب آن در 

مناطق اطراف به وضوح شنيده شد.
به گزارش همشهري، شامگاه پنجشنبه صداي انفجاري مهيب بخش هايي از منطقه 
حيدرآباد كرج را به لرزه درآورد. منشــا انفجار خانه اي مسكوني در كوچه فرشيد بود 
كه پس از انفجار، گردوغبار شــديدي آنجا را فرا گرفته و هنوز به درستي معلوم نبود 
كه چه اتفاقي افتاده است. شدت انفجار به حدي بود كه صداي آن در برخي از مناطِق 
گوهردشت، باغستان، ميانجاده و خيابان داريوش نيز شنيده شد و ترس و وحشت را 
به دل ســاكنان آنجا انداخت. در دقايق اوليه همه كنجكاو بودند تا علت اين انفجار را 
بدانند. هنوز زمان زيادي نگذشته بود كه خودروهاي آتش نشاني و اورژانس، آژيركشان 
به محل حادثه رسيدند. شواهد نشان مي داد انفجار در خانه اي وياليي اتفاق افتاده و بر 

اثر آن به 2 خانه مجاور نيز آسيب زيادي وارد و دست كم 3نفر زير آوار گرفتار شده اند.
نخستين اولويت آتش نشــانان نجات افراد گرفتار شــده زير آوار بود. آنها در همان 
جست وجوهاي اوليه توانستند مردي را كه بر اثر انفجار دچار سوختگي شده بود از زير 
آوار بيرون بكشند. او درحالي كه به سختي صحبت مي كرد گفت: دختري 12ساله هم 
زير آوار مانده اســت. با اطالعاتي كه اين مرد درباره محل گرفتار شدن دختر نوجوان 
در اختيار تيم جست وجو قرار داد، تالش ها براي يافتن او آغاز شد. در همين حال خبر 
رسيد كه عالوه بر اين دختر، مردي حدود ۴2ساله هم زير آوار مانده است. آتش نشانان 
همه امكانات خود را به كار گرفتند تا در كوتاه ترين زمان ممكن بتوانند اين 2 نفر را از زير 
آوار بيرون بكشند، اما ساعتي بعد ابتدا پيكر بي جان دختر نوجوان و سپس مرد جوان 

از زير تلي از خاك بيرون كشيده و مشخص شد كه هر 2 نفر به دليل شدت جراحات 
وارده، جان خود را از دست داده اند.

عباس وحيدي، رئيس سازمان آتش نشــاني كرج در اين باره گفت: شدت اين حادثه 
به حدي بود كه 2ســاختمان مجاور اين ملك مســكوني به طور كامل تخريب و به 
ساختمان هاي اطراف و يك خودروي ســمند كه در محل حادثه پارك بود خسارت 
سنگيني وارد شده بود. با اين حال نيرو هاي عملياتي آتش نشاني به محض اطالع از 
وقوع حادثه با تجهيزات خود را به محل حادثه رساندند و تالش ها براي نجات جان افراد 
گرفتار شده آغاز شد. او در ادامه گفت: در گام نخست عمليات، نيرو هاي امدادي آوار 
برداري فردي را در دستور كار قرار دادند و در گام بعدي آواربرداري كلي انجام شد و 
درنهايت معلوم شــد به جز يك مصدوم و 2قرباني حادثه، فرد ديگري زير آوار نمانده 
است. وحيدي درباره علت وقوع اين حادثه گفت: بررسي هاي اوليه نشان مي دهد كه 
به احتمال زياد علت حادثه انفجار گاز بوده، اما بررسي هاي تكميلي در اين خصوص 

همچنان ادامه دارد.

مرد جوان كه در نقش مســافركش، زني را ربوده و با 
انتقال به بيابان هاي اطراف كهريزك او را قرباني نقشه 

سياه خود كرده بود به دام افتاد.
به گزارش همشهري، 21 آذرماه زن جواني وحشتزده 
و سراســيمه نزد ماموران پليس رفت و مدعي شد كه 

در دام سياه يك راننده مسافركش گرفتار شده است.
 او توضيح داد: حدود ساعت 6:30عصر از شهرري قصد 
رفتن به خانه ام در باقرشهر را داشــتم و كنار خيابان 
منتظر تاكسي بودم كه يك تيباي سفيد مقابلم توقف 
كرد. راننده وانمود كرد كه مســافركش است و وقتي 
مقصدم را گفتم، با اشاره سر خواست كه سوار شوم. من 
هم بي خبر از حادثه شومي كه در انتظارم بود سوار شدم 

و ماشين حركت كرد. 
زن جوان ادامه داد: در بين راه ناگهان راننده تغيير مسير 
داد و وارد جاده اي خلوت و بياباني شد. وحشت كردم و از 
او خواستم كه توقف كند اما درهاي ماشين را قفل كرد 
و تيغه چاقوي بزرگي را نشانم داد و تهديد كرد كه اگر 

ساكت نشوم، مرا خواهد كشت.  هر چه با گريه و التماس 
از او خواستم كه رهايم كند، اهميتي نداد. او در تاريكي 
شب وارد بيابان هاي اطراف كهريزك شد و بي توجه به 
التماس هايم، با تهديد چاقو مرا مورد آزار و اذيت قرار داد 
و گوشي تلفن همراهم را دزديد و همانجا رهايم كرد و 
گريخت.  با شكايت دختر جوان، پرونده در اختيار پايگاه 
نهم پليس آگاهي تهران قرار گرفت و تيمي از كارآگاهان 
براي شناســايي خودروي تيبا و دستگيري راننده آن 

وارد عمل شدند. 

مجرم سابقه دار
ماموران در نخستين اقدام به تحقيق از شاكي پرداختند 
و از او درباره مشــخصات خودرو پرسيدند. آنها سپس 
راهي محلي شدند كه شاكي در آنجا سوار خودروي تيبا 
شده بود. ماموران به بررسي دوربين هاي مداربسته اي 
پرداختند كه در آن حوالي بود و با تحقيقات تخصصي 
موفق شدند خودرويي را كه شــاكي سوار آن شده بود 

   فكر مي كرديم قاتليم
ناصر و حبيب هر 2 سابقه دار هستند. يكي از آنها به اتهام سرقت لوازم خودرو به تازگي دستگير شده 
و در زندان بود و ديگري به اتهام سرقت در نقش مأمور چند سال قبل بازداشت و زنداني شده بود. آنها 
وقتي پيش روي قاضي رحيم دشتبان، بازپرس دادسراي جنايي تهران قرار گرفتند به سرقتي كه 
6سال قبل مرتكب شدند اعتراف كردند و گفتند كه در تمام اين مدت فكر مي كردند كه طعمه شان 

را به قتل رسانده اند. در ادامه گفت وگو با ناصر متهم اصلي پرونده را مي خوانيد.

در همه اين سال ها كه فكر مي كرديد مالباخته را كشته ايد عذاب وجدان نداشتيد؟
مگر مي شود عذاب وجدان نداشت. اما ترسيده بوديم. او خونريزي زيادي داشت و از هوش رفته بود و همين باعث 
شد كه وحشت كنيم. با اين حال او را كنار بيمارستان رها كرديم تا شايد نجات پيدا كند. در اين مدت هرازگاهي 
كه با حبيب درخصوص آن اتفاق صحبت مي كرديم وحشت به جانمان مي افتاد. چون فكر مي كرديم دست به 

جنايت زده ايم. حاال كه بعد از 6سال حقيقت را فهميديم، خيالمان راحت شد.
چند مورد سرقت با اين شگرد انجام داديد؟ 

فقط همان يك مورد بود. آن هم داســتان خودش را دارد. آن شب با همدستم حبيب ســوار ماشين بوديم و 
مي خواستيم برويم اطراف تهران خوشگذراني. اما راستش پولي نداشتيم. اين شد كه تصميم گرفتيم سرقت كنيم. 
همان شب، 3 يا ۴مسافر سوار كرديم اما پولي نداشتند. آخرين مسافر پسري كم سن و سال بود كه به محض سوار 
شدن، شروع كرد به صحبت كردن با گوشي موبايلش. طوري حرف مي زد كه انگار وضع مالي خوبي داشت. ما هم 
تصور كرديم پولدار است و او را خفت كرديم. اما حسابش خالي بود و با تهديد خواستيم كه از پدرش پول بگيرد.

چرا او را چاقو زديد؟
مقاومت مي كرد، حرف گوش كن نبود و ما را عصباني كرد.

چرا در همه اين سال ها گوشي موبايل مالباخته را نفروختيد؟
راستش ترسيديم. فكر مي كرديم او را كشته ايم. به همين دليل گوشي را نگه داشتيم تا اينكه 6سال بعد به خيال 
اينكه آب ها از آسياب افتاده موبايل را به بچه محل مان فروختيم. چند روز بعد هم همه  چيز لو رفت. وقتي ماجرا 

لو رفت من در زندان بودم.
همدستت هم در تمام اين سال ها زندان بوده؟

بله؛ او با يك باند همكاري مي كرد. آنها در نقش مأمور زورگيري مي كردند كه همدســتم دستگير شد و طي 
اين سال ها هم زندان بود.

يك كيلو طال، جايزه صنف براي دستگيري دزدان بي رحم

آوار مرگ در حيدرآباد كرج

زن جوان قرباني نقشه سياه مسافركش دروغين

مقتول

شناسايي كنند. در ادامه مشخصات اين خودرو به دست 
آمد و كارآگاهان با ردگيري آن به جواني به نام سيامك 
رسيدند. طبق تحقيقات پليس سيامك ساكن كهريزك 

و يك مجرم سابقه دار بود.
 وقتي تصوير اين مرد در اختيار شاكي قرار گرفت، وي 
به محض ديدن عكس، سيامك را شناسايي كرد و در 

ادامه دستور بازداشت مرد جوان صادر شد. 
چند روز بعد ســرنخ هايي در اختيار پليس قرار گرفت 
كه نشان مي داد متهم تحت تعقيب در منطقه شورآباد 
كهريزك تــردد دارد. تيم عملياتــي پليس راهي اين 
منطقه شــد و با زيرنظر گرفتن محل تردد اين مرد، او 
را در يك عمليات ضربتي دستگير كرد. مرد جوان پس 
از انتقال به اداره آگاهي منكر سرقت و تجاوز به شاكي 
شد اما با كشف گوشي شاكي از مخفيگاه وي، چاره اي 
جز اقرار نديد و به ربودن، آزار و اذيت و همچنين سرقت 
گوشــي تلفن همراه او اعتراف كرد. ســرهنگ حيدر 
گودرزي، سرپرست پايگاه نهم پليس آگاهی تهران با 
بيان اين خبر گفت: پس از اعترافات متهم، تحقيقات در 
اين پرونده تكميل و به دادگاه كيفري ارسال شد و متهم 

نيز در اختيار زندان قرار گرفت.
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دريكيدوروزيكهازاعطاي
سيمرغميگذردبسياريدرشبكههاي
اجتماعيدربارهانتخابشــمابهعنوان
بازيگرنقشاولزنجشنوارهنوشتهاند.
بيشترنوشــتههاحولاينمحوربوده
كهرؤياافشاربازيگرياستكهسالها
موردبيتوجهيقرارگرفتهوماازكنار
نقشهاياوگذشتهايمو...حاالسيمرغ
سببشدهاستكهپسازسالهادوباره

موردتوجهعموميقراربگيريد.
هيچ وقت از كار فارغ نبــوده ام. در طول اين 
سال ها يا مشــغول تئاتر بوده ام يا سينما يا 
نوشتن براي راديو و... در سينما گزيده تر كار 
كرده ام. اما خيلي با تعبير بي توجهي موافق 
نيستم، يعني بي توجهي از طرف مردم نبوده 
و همواره حواسشان بوده و كارهايم را دنبال 
كرده اند. حاال ممكن است قرار گرفتن در يك 
موقعيت خاص سبب جريان سازي يا توجه 

عمومي شود اما نبودن شما يا انتخاب نشدن 
شما اصال به اين معني نيست كه مردم شما 

را نمي بينند.
آيادرطولسالهايگذشته
كمتربهشمانقشپيشــنهادميشديا
نقشهارابادقتووسواسوسختگيري

بيشتريانتخابميكرديد؟
شايد باورتان نشــود اگر بگويم كه بيشتر از 
هر بازيگر ديگري پيشنهاد داشته ام، اما بايد 

منتظر ســليقه خودم مي ماندم و بازي در 
فيلمي را انتخاب مي كردم كه سليقه خودم 
در آن اتفاق بيفتد. ناگزير بودم از انتخاب هاي 
درســت. همواره انتخاب هاي شما بيش از 
توانايي هاي شماست اما آنچه شما را معرفي 

مي كند انتخاب هاي شماست.
ومالكشمابرايقبوليارد

فيلمنامههاچهبوده؟
بيشــتر به فيلمنامه هايي توجه كرده ام كه 
فكر مي كردم جايشان در ســينماي ايران 
خالي اســت. فيلمنامه هايي كه قرار است 
ديدگاهــي را طــرح كنند كــه پيش تر در 
سينماي ايران بيان نشده، مثل »سركوب« يا 
»دشمنان«. البته فيلمنامه هاي بسيار خوبي 
هم بوده كه تا جايي پيش رفتم اما وقتي به 
پشت صحنه نگاه مي كردم و سرمايه گذاران 
و كســاني كه قــرار بوده ســازندگان فيلم 
باشــند، مي ديدم كه فيلم باورشــان نبوده 
و به داليــل ديگري، مثل داليل سياســي 
جزو تهيه كنندگان و ســازندگان فيلم قرار 
گرفته اند. من بازيگري بــوده ام كه همواره 
به اين مســائل هم توجه كرده ام. خيلي سر 
فيلمنامه ها جدل كرده ام. شــايد خيلي از 
دوســتان به خاطر جدل هايم از من دلگير 
باشند يا كمتر به سراغ من بيايند اما هميشه 

حواسم جمع بوده كه خطايي اتفاق نيفتد.
چرابيشــتركارگردانانكار

اوليراانتخابكرديد؟
به نظر من كار اولي ها چيزي را مي ســازند 
كه باورشان است. بســياري از كار اولي ها 
لياقت دارند كه در ســينماي ايران باشند و 
مايه خوشوقتي اســت كه آدم بتواند كمك 
كند به آدم هاي اليق كه وارد سينماي ايران 
شوند. »سركوب« و »ايســتگاه اتمسفر« و 
»دشــمنان« و »مامان« چنين تجربه هايي 
بوده انــد. حاال ممكــن اســت كاري مثل 
»دشــمنان« خيلي مــورد پســند عموم 
تماشاگران نباشد، در مقابل بسياري از مردم 
»سركوب« را دوست داشتند و بازخوردهاي 

مثبت زيادي نشان دادند.
شــماازبازيگرانيهستيد
كهخاســتگاهتانتئاتربودهاست.در
سالهاييكهدرســينماگزيدهتركار
ميكرديدبهســراغتئاتــررفتيد،هم
بازيگريكرديدوهمكارگردانيوتالش

كرديدكهازخاستگاهتاندورنشويد.
تئاتر محل تفكر است. جايي است كه تا وقتي 
زنده ايد و كار مي كنيد، ناگزيريد پيشــرفت 
كنيد. يك امكان روشــنفكرانه است. جايي 
است كه سبب مي شود كم و كسري هايتان را 
جبران كنيد. خوشوقتم كه سال هايي را دوباره 

به تئاتر برگشتم.
چراكمتربهسراغتلويزيون

رفتهايد؟
به تلويزيون خيلي اعتمــاد ندارم. در كاري 
بازي مي كني و بعد مي بينــي نتيجه چيز 
ديگري شده است. كساني كه مي توانستم به 
آنها اعتماد كنم ديگر در تلويزيون نيستند و 
جايشان را كساني گرفته اند كه معلوم نيست 
چقــدر در تلويزيون ماندگار باشــند. اينها 
سبب شده كه كمتر به سراغ تلويزيون بروم.
چقدرســينمايايــرانو
بازيگرانزنرادرسالهاياخيردنبال

كردهايد؟
خيلي سر درنمي آورم از ســينماي ايران و 
بازيگران را، جز يكي دو نفر، دنبال نمي كنم. 
بيشــتر به فيلم هايي كه از سينماي جهان 
دارم مراجعه مي كنم و آنها را تماشا مي كنم 
و فكر مي كنم همچنــان مي توانند مربيان 

خوبي باشند.
وبرسيمبهفيلم»مامان«كه
نخستينســاختهآرشانيسياستو
سيمرغبازيگرنقشاولزنرابرايشما

بهارمغانآوردهاست.

»مامان« فيلمي اســت كــه مطمئنم مورد 
پسند مردم واقع مي شــود. هميشه دوست 
داشــتم در فيلم هايي بازي كنم كه هم نظر 
نخبگان و تماشاگران حرفه اي را جلب كند 
و هم مورد پســند مردم واقع شود، حتي در 
سينماي جهان هم سينماي كسي مثل امير 
كاستاريكا مورد پسندم بوده كه طيف هاي 
گوناگون تماشــاگران را همــراه خود كرده 

است.
»مامان« از فيلمنامه هايي اســت كه دشوار 
اســت و به نوعي لب مرز قــرار دارد. خيلي 

راحت مي توانست به سينمايي تبديل شود 
كه دوست ندارم. مطمئنم اگر فيلم عوامل 
ديگري داشــت نتيجه چيز ديگري مي شد. 
چنان كــه اگر كســي به جــز مجيد برزگر 
تهيه كننده بود، اصال ممكن بود فيلم ساخته 
نشود. من به عنوان بازيگر سعي كردم در همه 
جزئيات بازيگري، در آكسان ها و فيگورها، 
نهايت دقت را به كار بگيــرم و از همه توان 
و تجربه ام اســتفاده كنم. حاال اينكه چقدر 
توانسته ام موفق باشم چيزي است كه بايد 

مردم و تماشاگران داوري كنند. 

كرونا جشنواره فيلم برلين را دوشقه كرد 

اميدواري سينما به آينده 

گويا آلماني ها معتقدند سينما ارزش آن را 
ندارد كــه در بحبوحه كرونا بــا برگزاري يادداشت

جشنواره بين المللي فيلم برلين، جان كسي 
را به خطر بيندازند و براي اينكه بر تعداد مرگ وميرهاي 
ناشي از ابتال به ويروس كوويد-19 در كشورشان افزوده 
نشود، تصميم گرفته اند امســال اين جشنواره معتبر و 
جهاني را به صورت مجازي برگزار كنند. در شرايطي غيراز 
پاندمي كرونا، جشنواره فيلم برلين از 23بهمن تا 3اسفند 
با حضور ستاره ها و كارگردانان سينما برگزار مي شد كه 
دست در گردن هم و بدون نياز به رعايت فاصله فيزيكي 
جلوي عكاسان مي ايســتادند و لبخند مي زدند و ژست 
مي گرفتند. اما امسال جشنواره فيلم برلين در 2 بخش و 
در 2 زمان متفاوت برگزار مي شود و خرس طالي برلين به 
يكي از فيلم هايي تعلق مي گيرد كه اول تا پنجم مارس 
)11 تا 15 اســفند( در بخش رقابتــي به صورت آنالين 

نمايش داده مي شوند.

هيأت داوران اين جشنواره متشكل از جيانفرانكو ُرزي، 
ايلديكو انيدي، ياسميال زبانيچ، محمد رسول اُف، آدينا 
پينتيلي و نداو الپيد است كه همگي برنده خرس طاليي 
دوره هاي پيشين اين جشنواره هستند. هيأت داوران كه 
مستقال درباره برندگان اين جشنواره تصميم مي گيرند، 
به همراه تعدادي از دســت اندركاران سينما، فيلم ها را 
به صورت آنالين مي بينند و درباره شان قضاوت مي كنند.

عالوه بر اينكــه در تركيب هيــأت داوران اين دوره از 
جشنواره نام محمد رسول اف ديده مي شود، از سينماي 
ايران فيلم »قصيده گاو سفيد« ساخته بهتاش صناعي ها 
در بخش رقابتي جشنواره هم حضور دارد. اين فيلم در 
جشنواره فيلم فجر سال گذشــته به نمايش درآمد اما 
از آن زمان تاكنون اكران عمومي نداشــته و به موضوع 
قصاص مي پردازد. كارگردان كره اي، هونگ سانگ سو 
كه ســابقه دريافت يوزپلنگ طاليي جشنواره لوكارنو 
براي فيلم »همين حاال، نــه همون موقع« )2015( و 
خرس نقره اي جشنواره برلين براي فيلم »زني كه فرار 
كرد« )2020( را دارد، با فيلم »مقدمه« از كارگردانان 
مهم حاضر در بخش رقابتي جشــنواره برلين اســت. 

همچنين فيلم »مامان كوچولو« از ســلين سياما كه با 
فيلم »پرتره زني در آتــش« )2019( مورد توجه قرار 
گرفت، يكي ديگر از 15فيلمي است كه در بخش رقابتي 
به نمايش درمي آيد. از ســينماي آلمان هم مي توان به 
دانيل برول - بازيگري كه بيشــتر براي بازي در فيلم 
»خداحافظ لنين« )2003( شــناخته مي شــود و در 
فيلم هايي مثــل »حرامزاده هاي لعنتــي« )2009( و 
»سرعت« )2013( هم ايفاي نقش كرده است - اشاره 
كرد كه در نخســتين تجربه كارگردانــي اش فيلمي 
ساخته به نام »همسايه بغلي« كه به ماجراي درگيري 
يك هنرپيشه با همسايه اش مي پردازد. در بخش ويژه 
اين جشــنواره نيز تعداد 11اثر به نمايش درمي آيد كه 

نخستين نمايش جهاني  اغلب اين فيلم ها خواهد بود.
بخش اول اين جشنواره براي جلوگيري از ابتال به كرونا 
كامال جمع و جور اســت و همه تالش ها مصروف اين 
بوده كه كسي به خاطر حضور در جشنواره سالمتي اش 
به خطر نيفتد، اما آلماني هــا اميدوارند بخش دوم اين 
جشنواره را كه از 9 تا 20 ژوئن )9 تا 19 خرداد1400( 
برگزار مي شــود، با ادامه روند واكسيناسيون و كنترل 
بيماري، بتوانند با حضور تماشــاگران و مراسم فرش 
قرمز و همينطور اعطاي جوايز برگزار كنند. يكي از نكات 
جالب درباره جشنواره برلين امسال پوستر آن است كه 
خرس معروف اين جشنواره به شكل مجازي درآمده و 
با لبخندي كه بر لب دارد، اميدواري به روزهاي آينده 

را القا مي كند.

آكادمي علوم و هنرهاي 
فهرســت گزارش2 ســينمايي 

نامـــــزدهاي اوليــه 
اســكار2021 را در 9رشــته از جمله 
بهترين فيلــم بين المللــي، بهترين 
مستند، بهترين مستند كوتاه، بهترين 
انيميشــن كوتاه، بهترين فيلم كوتاه، 
بهتريــن موســيقي متــن، بهترين 
چهره آرايي، بهترين ترانه فيلم و بهترين 
جلوه هاي ويژه اعالم كــرد. بر همين 
اساس، فيلم »خورشيد« به كارگرداني 
مجيــد مجيــدي از ايــران ازجمله 
نامزدهاي منتخب اعضــاي آكادمي 
اســكار در رشــته »بهتريــن« فيلم 

بين المللي خواهد بود.
طبــق بيانيه اي كه پيش تــر آكادمي 
اسكار انتشــار داده بود، براي حضور 
در رشــته بهترين فيلــم بين المللي، 
93كشــور اعالم آمادگي كرده بودند. 
درحالي كه در ســال هاي قبل اعضاي 
آكادمي اســكار براي رشــته بهترين 
فيلــم بين المللــي تنهــا 10نامزد را 
انتخــاب مي كردند، در ســال جاري، 
به تعداد نامزدها در اين رشــته افزوده 
شده است. به گزارش ورايتي، در ميان 
فيلم هاي نامزد شده در رشته بهترين 
فيلم بين المللي، تنوع كشورها به طور 
ويژه اي به چشــم مي خــورد. تعداد 
فيلم هايي كه از كشورهاي غيراروپايي 
در رشته بهترين فيلم بين المللي نامزد 
شده اند براي نخستين بار از كشورهاي 
اروپايي بيشتر اســت؛ 3فيلم از آسيا، 
3فيلم از آمريكاي التيــن و 2فيلم از 
آفريقا. فيلم هاي خورشــيد )از ايران(، 
دو نفر از ما )از فرانســه(، رفقاي عزيز 
)از روسيه(، من ديگر اينجا نيستم )از 
مكزيك(، مأمور جاسوس )از شيلي(، 
راند ديگر )از دانمارك(، كجا رفتي آيدا؟ 
)از بوســني و هرزگوين(، ال لورونا )از 
گواتماال(، روزهاي بهتر )از هنگ كنگ(، 
شب پادشــاهان )از ساحل عاج(، اميد 
)از نروژ(، كولكتيــو )از روماني(، يك 
خورشيد )از تايوان( و مردي كه پوست 
خود را فروخــت )از تونس( نامزدهاي 
منتخب رشته بهترين فيلم بين المللي 

اسكار2021 هستند.
درحالي كه در دوره قبلي مراسم اسكار 

تنها 170فيلم براي حضور در رشــته 
بهترين فيلم مســتند بلند در مراسم 
نهايي اسكار نام نويســي كرده بودند، 
در اين دوره 238فيلم براي حضور در 
رشته بهترين فيلم  مستند بلند ثبت نام 
كرده اند كه ركوردي تاريخي نيز در اين 

زمينه محسوب مي شود.
فيلم هاي جنگ براي دمكراسي، ديك 
جانسون مرده اســت، كمپ معلوالن، 
دولت پســران، كولكتيو، گوندا، شب، 
نقاش و دزد، 76روز، زمان، شكارچيان 
ترافل، »ام ال ك/ اف بي آي« و به چچن 
خوش آمديد، نامزدهاي رشته بهترين 
فيلم  مســتند بلند در اســكار2021 

هستند.

پيشبينيهايشگفتانگيز
پيش بيني مي شــود كه شگفتي هاي 
ديگري نيــز در هنگام اعالم اســامي 
نامزدهاي نهايي ديگر رشته هاي جوايز 
اســكار2021 رقم بخورد. به احتمال 
زياد در اســكار2021، نخســتين زن 
رنگين پوســت كانديــداي دريافــت 
جايزه بهترين كارگردان سال خواهد 
شد و همچنين بســيار محتمل است 
كه تعدادي زيادي از زنان در رشــته 
بهترين كارگرداني نامزد شوند. البته 
رأي گيــري براي انتخــاب نامزدهاي 
رشته هاي اصلي اسكار 15مارس2021 
)25اســفند1399( اعالم مي شــود. 
نودوسومين دوره مراسم اسكار هم در 
25آوريل 2021 )6ارديبهشت1400( 

برگزار مي شود.

نمايشاسكاردرچندلوكيشن
ادامه شيوع ويروس كرونا و روند كند 
واكسيناســيون باعث تداوم شــرايط 
نامطمئن در نخستين فصل جشنواره ها 
و جوايز سينمايي در سال2021 شده 
است. پيش تر به دليل اوج گيري شيوع 
ويروس كرونــا و لزوم اتخــاذ تدابير 
احتياطي برگــزاري مراســم جوايز 
اسكار2021، دو ماه نســبت به موعد 
مقرر برگزاري، به تعويــق افتاده بود. 
عالوه بر اين آكادمي اســكار به منظور 
نمايش تلويزيوني مراسم اهداي جوايز 
اسكار در ســال2021 ســناريوهاي 
مختلفــي را درنظــر گرفته اســت. 
براساس نخســتين اخبار درزيافته به 
خبرگزاري  ها درباره شــيوه برگزاري 
اين مراسم، اسكار2021 ضمن رعايت 
پروتكل هــاي بهداشــتي مربوط به 
كوويد-19 به صورت حضوري برگزار 
خواهد شــد، اما با يك سري تغييرات 
نسبت به گذشــته؛ ازجمله اينكه اين 
مراسم نه تنها در سالن تئاتر دالبي، كه 
در تعداد ديگري از سالن ها و مكان ها 
در شهر لس آنجلس از طريق تلويزيون 

پخش خواهد شد.
يكي از ســخنگويان آكادمي اسكار در 
بيانيه اي درباره تغييرات شيوه برگزاري 
اســكار2021 اعالم كرد: در اين سال 
منحصربه فرد، آكادمي درصدد اســت 
مراسم اهداي جوايز اسكار را متفاوت تر 

از گذشــته برگزار كند و به بهداشت 
عمومي و ايمني تمــام آنهايي كه قرار 
است در اين مراسم حضور يابند اولويت 

دهد.

گزينشمتفاوتنامزدها
آكادمي اســكار نيز ماننــد هر گروه 
صنعتي ديگر در هاليــوود، خود را با 
شــرايط دوران شــيوع كرونا انطباق 
داده و با توجه به بسته بودن سالن هاي 
ســينما و به تعويق افتادن نمايش و 
اكران نشــدن بســياري از فيلم ها در 
سالن هاي ســينما، قواعد جاري خود 
را در زمينه انتخاب فيلم هاي برگزيده 
براي حضور در مراســم اسكار2021 
تغيير داده بود. براساس قوانين جديد 
آكادمي اسكار، فيلم هايي كه از طريق 
»وي اودي« يــا پلتفرم هاي اينترنتي 
نمايش فيلم انتشــار مي يابند نيز در 
صورتي كــه حداكثــر 60روز پس از 
انتشار به آكادمي اسكار ارسال شوند، 
براي اعضاي آكادمي اسكار در سالن 
نمايش فيلم اين آكادمي نمايش داده 
خواهند شــد و درصورت احراز رأي 
كافي اعضاي آكادمــي، براي حضور 
در مراسم اســكار انتخاب مي شوند. 
پيش تر نيز اعالم شده بود كه به دليل 
شــيوع كرونــا، 9هــزار رأي دهنده 
منتخب آكادمي اســكار قادر خواهند 
بود فيلم هاي معرفي شده را به صورت 
آنالين و از طريق »اپل تي وي« در خانه 

مشاهده كنند.

اسكار متفاوتي در راه است

»خورشيد«درمياننامزدهاياوليهبهترينفيلمبينالمللي

»مامان« فيلمي اســت كه 
مطمئنم مورد پسند مردم 
واقع مي شود. هميشه دوست 
داشــتم در فيلم هايي بازي 
كنم كه هم نظــر نخبگان و 
تماشاگران حرفه اي را جلب 
كند و هم مورد پسند مردم 

واقع شود
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 و برنده سيمرغ
 نقش اول 
بازيگر زن 
 جشنواره 
فيلم فجر 

بايدمنتظرسليقهخودمميماندم

مرتضيكاردر
روزنامه نگار

يكــيازمتفاوتترين
انتخابهايجشــنوارهگزارش

امســالاهدايسيمرغ
بلورينبهرؤياافشــاراست؛بازيگر
قديميتئاتروسينماوتلويزيونكه
بخشــيازحافظهبصريسالهاي

دهه60استونقشآفرينيهاياودر
مجموعههايتلويزيونيمثل»آينه«و
»درخانه«و...هنوزخاطرهايروشن

درذهنعموماست.
رؤياافشار،پسازفترتيطوالني،در
دهه80دوبارهبهسينمابازگشتودر
سالهاياخيربيشتربازيگرگزيدهكار
سينماوتئاترايرانبودهاست.بازي
درفيلم»مامان«ساختهآرشانيسي

سيمرغبهترينبازيگرنقشاولزن
سيونهمينجشــنوارهفيلمفجررا
براياوبهارمغــانآوردودرروزهاي
اخيرسببموجيازواكنشهادرباره
كارنامهگزيدهوفرهيختهاوشــده

است.
رؤياافشاربهپرسشهايهمشهري
دربارهحضورخوددرسينمايايران

پاسخگفتهاست.
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80ميليونبيخانمان
به طور متوسط در هر 2ثانيه يك نفر در جهان به داليل مختلف 
مانند بالياي طبيعي، جنگ يا آشوب سياسي مجبور به ترك 
خانه خود مي شود. تعداد افراد بي خانمان جهان طي سال هاي 
اخير به ميزان نگران كننده اي رو به افزايش است. بنا بر آمار 
كميسارياي عالي سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، 
تعداد اين افراد از 36.4ميليون نفر در سال2009 به حدود 
80ميليون نفر در ســال2020 رسيده است. اين 80ميليون 
بي خانمان، شامل 3گروه اصلي مي شوند؛ گروه اول افرادي 
هســتند كه در كشــور خود مانده اند و ممكن است بارها 
مجبور به جابه جايي شــوند. تعداد اين افراد 45.7ميليون 
نفر در جهان تخمين زده مي شــود. گروه دوم، پناهندگان 
سياسي و اجتماعي هستند كه 26.3ميليون نفر را شامل 
مي شوند. اين افراد كساني هستند كه مجبور به ترك كشور 
خود شده اند، اما توانسته اند به عنوان پناهنده در يك كشور 
ميزبان اقامت بگيرند و از حقوقي مانند آموزش و بهداشت 
و درمان برخوردار شوند. گروه سوم، پناهجويان هستند؛ 
يعني كساني كه كشــور خود را ترك كرده و به كشورهاي 
ديگر پناه برده اند، اما هنوز درخواست پناهندگي آنها مورد 
تأييد قرار نگرفته و معموال در اردوگاه هاي موقت مرزي ساكن 
هستند. پناهجويان 4.2ميليون نفر از جمعيت 80ميليوني 
بي خانمان هاي جهان را تشــكيل مي دهند. عالوه بر اين، 
3.6ميليون ونزوئاليي نيز در سال هاي اخير از كشور خود 
آواره شده اند كه هنوز در هيچ كدام از دسته هاي پناهجويان 

و پناهندگان قرار نگرفته اند.

ث
مك

 سمانه معظمي
روزنامه نگار

كيوسك

 سوريه: سوريه به دنبال درگيري هاي 10سال گذشته، 
در فهرست كشورهايي كه بيشترين تعداد پناهندگان را 
به كشورهاي ديگر فرستاده اند، رتبه نخست را دارد. بيش 
از 25درصد كل جمعيت پناهندگان جهان، سوريه اي هستند. تا اواسط 
سال جاري ميالدي، 6.6ميليون ســوريه اي در جست وجوي امنيت و 
آرامش به كشورهاي مختلف ازجمله لبنان، اردن، عراق و تركيه)كشوري 
است كه بيشترين پناهندگان جهان را در خود جا داده( پناه برده اند. اين 
تعداد دقيقا برابر با تعداد كساني است كه در اين كشور مجبور به ترك 
خانه هاي خود شده اند. حدود يك ميليون نفر از پناهندگان سوريه در 

پناهگاه هاي موقت و پرازدحام لبنان زندگي مي كنند. 

 افغانستان: دومين كشوري كه بيشترين پناهندگان 
را در سراسر جهان دارد، افغانستان است. تقريبا 10درصد 
پناهندگان يعني جمعيتي معادل حدود 2.7ميليون نفر، 
افغان  هستند. بيش از 88درصد آنها در كشورهاي همسايه يعني ايران 
و پاكستان زندگي مي كنند. دوسوم افغان هايي كه در كشور خودشان 
زندگي مي كنند در مناطقي ساكن هستند كه مستقيما درگير جنگ 
اســت و همواره مجبور به جابه جايي هســتند. امكانات ناچيز دولت، 
انجمن ها و نهادهاي بشردوستانه در كنار بالياي طبيعي مختلف مانند 

سيل، زلزله و خشكسالي عرصه را بر مردم تنگ كرده است. 

  ســودان جنوبي : از اواخــر پاييــز2013 تاكنون، 
درگيري ها در ســودان جنوبي موجب شــده تا تقريبا 
4ميليون نفر مجبور به ترك خانه هايشان شوند كه بيش 
از نيمي از آنها به ناچار به كشورهاي ديگر پناه برده اند. حدود 2.3ميليون 
پناهنده از سودان جنوبي در كشورهاي ميزبان مانند سودان، اوگاندا، 

اتيوپي، كنيا و جمهوري دمكراتيك كنگو زندگي مي كنند. 

  ميانمار: از تابســتان2017 بيــش از يك ميليون 
پناهنده روهينگيايي بعد از سركوب نظامي در ميانمار 
به بنگالدش پناه بردند. بيشتر اين اقليت مسلمان در 
منطقه اي به نــام »كوكس بازار« در نزديكي مرز ميانمار ســاكن 
شــده اند كه بزرگ ترين اردوگاه پناهندگان در جهان است. دولت 
بنگالدش اخيرا 120پناهگاه در جزيره اي دورافتاده ساخته و قرار 
است 100هزار نفر از روهينگيايي ها را به آنجا منتقل كند. تاكنون 
بيش از هزار نفر از پناهندگان روهينگيــا به اين جزيره نقل مكان 
كرده اند. نهادهاي وابسته به سازمان ملل متحد و ديگر گروه هاي 
بشردوستانه مانند كانسرن در طول اين سال ها سعي كرده اند براي 
ارتقاي شــرايط زندگي روهينگيايي ها از دولت بنگالدش حمايت 
كنند. اما همچنان امنيت و ســالمت اين قوم در منطقه پرازدحام 

كوكس بازار به ويژه با توجه به شيوع كرونا يكي از دغدغه هاي جدي 
اين نهادهاست.

  سومالي: خوشــبختانه تعداد پناهندگان سومالي در 
سال هاي اخير روند كاهشي گرفته است. آخر سال2017 
تعداد آنها 986هزار بود و در پايان سال2020 تعداد آنها 
905هزار نفر تخمين زده مي شود. سومالي هم مانند كشورهاي ديگر در 
منطقه شاخ آفريقا، از بحران هاي ناشــي از تغييرات آب وهوايي مانند 
خشكسالي در امان نبوده است. كاهش بارندگي بين سال هاي 2016 تا 
2018 به صنعت كشــاورزي و دامپروري اين كشور آسيب جدي زد. 
درگيري نظامي 25ساله نيز شرايط اين كشور را وخيم تر كرده است. 
بسياري از پناهندگان سومالي اكنون اتيوپي، كنيا و حتي يمن را براي 

زندگي انتخاب كرده اند. 

  كنگو: جمهوري دمكراتيك كنگو به عنوان ششــمين 
كشور اين فهرست، يكي از بزرگ ترين »مناطق بحراني 
فراموش شده« در جهان است. تعداد افراد بي خانمان اين 
كشور از سال2019 افزايش چشمگيري پيدا كرده است. براساس آماري 
كه در تابستان امســال ثبت شــده، بيش از 807هزار نفر از كنگو در 
كشورهاي ديگر پناهنده شده اند. اين تعداد شامل 4.5ميليون كنگويي 
كه به دنبال خشونت، مجبور به نقل مكان در كشور خودشان شده اند، 
نمي شود. جالب اينجاســت كه كنگو خود يك كشــور ميزبان براي 

پناهندگان كشورهاي همسايه نيز هست. 

  سودان:  سودان نيز مانند برخي ديگر از كشورهاي اين 
فهرست، با وجود مشــكالت داخلي پذيراي پناهندگان 
ديگر كشورها به ويژه سودان جنوبي است؛ مشكلي كه در 
برخي كشورهاي ديگر اين فهرست نيز وجود دارد و بحران پناهندگي 
در جهان را پيچيده تر كرده است. اين كشــور خود به دليل مشكالتي 
مانند خشونت، خشكســالي و قحطي ناشــي از تغييرات آب وهوايي، 
735هزار پناهنده به كشورهاي ديگر فرستاده كه 270هزار نفر آنها در 
سودان جنوبي يعني جايي كه خود از جنگ و ناامني غذايي رنج مي برد، 
ساكن شده اند. اين آمار هر سال رو به افزايش است. بيش از 46.5درصد 

از جمعيت سودان زير خط فقر هستند. 

  جمهوري آفريقاي مركزي: از اواخر ســال2012 
درگيري هاي فرقه    اي موجب شده تا يك ميليون نفر از 
مردم جمهوري آفريقاي مركزي مجبور به ترك خانه هاي 
خود شوند كه 610هزار نفر آنها پناهنده شده اند. اين خشونت ها كه از 
زمان استقالل اين كشور از فرانسه در سال1960 ادامه دارد، آفريقاي 
مركزي را بــه محلي ناامن نه تنها براي شــهروندان خــود بلكه براي 

سازمان هاي بشردوستانه تبديل كرده است. 

  اريتره: اريتره در فهرســت كشــورهايي كه بيشترين 
پناهنده را به كشورهاي ديگر فرستاده اند، در رتبه نهم 
قرار دارد. حدود 12درصد جمعيت كشــور اريتره يعني 
بيش از 505هزار نفر به دليل خشــونت و بي ثباتي سياسي و اجتماعي 
هم اكنون به عنوان پناهنده در كشورهاي ديگر زندگي مي كنند. برآورد 
ميزان نيازهاي بشردوستانه در اين كشور كوچك آفريقايي كار دشواري 
است و آژانس كانسرن هر سال براي جمع آوري اطالعات از اين كشور 
براي مشخص كردن »شاخص جهاني گرسنگي« با چالش روبه روست.

 بوروندي: بيش از 381هزار نفر از مردم كشور بوروندي 
در كشورهاي ديگر پناهنده شــده اند. 40هزار نفر از اين 
تعداد فقط در يك ســال گذشته كشــور خود را ترك 
كرده اند. تقريبا همه پناهندگان بوروندي در كشورهاي همسايه مانند 
تانزانيا )221هزارو400نفر(، رواندا )68هزارو300نفر(، كنگو )43هزار 
نفر(، اوگاندا )32هزارو500نفر(، كنيا )4900نفر( و زامبيا )4500نفر( 
زندگي مي كنند كه اين موضوع فشــار زيادي را بر جوامع ميزبان وارد 
كرده است. بسياري از پناهندگان، به دليل ناآرامي هاي سياسي كه از 
سال2015 آغاز شــد، از بوروندي گريخته اند. درحالي كه امنيت اين 
كشور به عنوان دهمين كشور اين فهرست، در سال هاي اخير ارتقا پيدا 
كرده، اما ركود اقتصادي و ناامني غذايي شديد هنوز بر سر مردم سايه 

افكنده است.

 شمار پناهندگان سياسي و اجتماعي طي 10سال گذشته 10برابر شده 
و به بيش از 26ميليون نفر رسيده است

بحران بی خانمانی در جهان

حــدود يك ميلياردو500ميليــون نفر در 
سراســر جهان ســال جديد چيني را كه 
ديروز جمعه 24بهمن )12فوريه( آغاز شد، 
جشن گرفتند. ســال چيني، قمري است. 
اكنون سال موش به پايان رسيده و سال گاو 
آغاز شده اســت. به باور چيني ها، متولدين 
ســال موش داراي شــخصيتي بامحبت و 
خوشرو، زيرك و باوفا هســتند. به باور آنها 
افرادي كه در اين ســال متولد مي شــوند 
داراي شخصيتي سختكوش، جدي، صبور 
و مسئوليت پذير هستند. جشن سال نوي 
چيني، 15 روز ادامه پيدا مي كند و با جشن 
فانوس به پايان مي رســد. در روز پانزدهم، 
مردم چين طبق رسم رديف هايی از شمع 
را در جلوی خانه های خود روشن می كنند 
و فانوس هاي بزرگي را به شكل حيوانات و 

ديگر اشكال برپا مي كنند.

هفته نامه اكونوميست ]انگليس[

روزنامه شانگهاي ديلي ]چين[

كروناي ابدي

 سال نوي چيني؛ 
موش رفت، گاو آمد

مجله اكونوميســت در گزارش اصلي خود 
به وضعيت توليد واكســن كرونا در جهان 
پرداخته و نوشــته كه اگر توليد زودهنگام 
واكســن  نبود، ايــن ويــروس ممكن بود 
جان بيــش از 150ميليون نفــر را بگيرد. 
اكونوميســت در عين حال هشــدار داده 
كــه ريشــه كن كــردن كامــل كرونا در 
فرصت كوتاه بــه هيچ وجــه امكان پذير 
نيست. اين مجله نوشــته كه حتي معجزه 
هــم محدوديت هــاي خــودش را دارد و 
نمي توان براي واكسيناسيون همه جهان 
و از بين بردن كامل ويروس، روي معجزه 
حســاب كرد، بنابراين دولت ها بايد خود 
را براي هم زيســتي با ويروس آماده كنند. 
اكونوميست نوشــته كه به اعتقاد بسياري 
از كارشناســان، ويروس كرونا »اندميك« 
)Endemic( خواهــد شــد. اندميــك 
اصطالحي است كه به معناي وجود دائمي 
يك نوع بيماري در يك منطقه جغرافيايي 
و بومي شدن آن است. به عبارت ديگر، در 
طول زمان هميشــه تعدادي از افراد يك 
منطقه به بيماري اندميــك يا بومي دچار 
هســتند. مثال در ايران، ويروس آنفلوآنزا 
در برخي مناطق به صورت اندميك وجود 
دارد. كرونا هم قرار است بعد از اين همچون 
آنفلوآنزا وجود داشته باشد. تعداد قربانيان 
كرونا در جهان به حدود 2 ميليون و 381 
هزار نفر رسيده است. تاكنون بيش از 108 

ميليون نفر به اين ويروس مبتال شده اند.

جهان نما

موج جديد كرونا، هديه گردشگران به دوبي

آنهايي كه طي ماه هاي گذشته به دوبي سفر كرده اند، مي گويند 
كه به سختي مي شد نشانه اي از همه گيري كرونا در اين شهر ديد. 
به همين دليل در هفته هاي اخير، اين شــهر مقصد جذابي براي 
گردشگران بوده است؛ به خصوص اروپايي هايي كه مي خواستند 

از زمستان وحشتناك و قرنطينه هاي طوالني مدت فرار كنند.
به گزارش ســي ان ان، اين اقبال نشــان دادن به دوبي اما براي 
اين شهر هزينه گزافي داشته اســت. همزمان با ورود ده ها هزار 
گردشگر به شــهر، با وجود اقدامات پيشگيرانه، كرونا اوج گرفته 
است. موارد ابتال، باال رفته و نســبت به 4 ماه قبل، تقريبا 4برابر 
شده است. با وجود اوج گيري كرونا، تصاويري كه از دوبي به دنيا 
ارسال مي شود، به خصوص آنهايي كه سلبريتي هاي اينستاگرامي 
به ده ها ميليون دنبال كننده خود ارائه داده اند، بهشتي رو باز در 
آفتاب گرم زمستاني بوده است؛ موضوعي كه با اعتراض بسياري 

روبه رو شده است.
در اين شرايط، دوبي با چالش هاي تازه ای مواجه شده و اين مسئله 
را مطرح كرده كه آيا بايد اقدامات مربوط به جلوگيري از انتشار 
بيشــتر كرونا بازنگري شــود يا نه. مقامات اماراتي البته از سوي 
ديگر، مصمم هستند كه اقتصاد مبتني بر گردشگري خود را زنده 
نگهدارند و معتقدند كه اقدامات آنها براي مهار همه گيري كرونا، 

مناسب و كافي بوده است.
هالل ســعيد المري، مديركل اداره گردشگري و بازرگاني دوبي 
در اين باره گفته اســت: »ما رويكردي بسيار مناسب و محتاطانه 
داريم، اما معتقديم كه كســب وكارها در دوران همه گيري بايد 
اجازه فعاليت داشته باشند. معلوم است كه اگر از همه بخواهيم 
كه 100درصد رفتارشان را تغيير بدهيم، افراد كمي درخواست ما 
را قبول خواهند كرد. از مردم خواسته ايم كه زندگي خود را تغيير 
بدهند و ياد بگيرند كه در دوران جديد زندگي كنند و آنها هم اين 

ايده را قبول كرده اند.«
المري گفته است كه اقدامات و رفتارهاي نادرست چند توريست 
نبايد اعتبار دوبي را زير سؤال ببرد؛ »اگر در خيابان هاي دوبي قدم 
بزنيد مي بينيد كه مردم ماسك زده اند. اما اگر يك نفر را ببينيد 
كه ماســك نزده ، به جاي مقامات، اين خود مردم و عابران ديگر 
هستند كه از او مي خواهند ماسك بزند چون همه ما ياد گرفته ايم 

در  دوران كرونا چطور زندگي كنيم.«

ماه گذشته، تعداد موارد ابتال نسبت به  ماه قبل 80هزار مورد رشد 
كرده و به بيش از 290هزار مورد رسيده است. ثبت 4هزار مورد 
جديد در هر روز، بيمارستان ها را تحت فشار زيادي قرار داده است. 
اين شرايط، محصول باز كردن مرزها به روي توريست ها و عمال 
دعوت از آنها براي فرار از سرما و قرنطينه هاي سفت و سخت اروپا 

به گرماي دوبي بوده است.
البته كارشناســان مي گويند: نمي توان حضور توريست ها را تنها 
عامل افزايش شمار مبتاليان دانســت. 85درصد ساكنان دوبي 
افرادي هستند كه اهل اين شهر نيستند و بسياري در تعطيالت 
سال نو و كريســمس، به شــهرها و خانه هايشــان رفته اند تا با 
خانواده هايشان مالقات كنند. آنهايي هم كه به خاطر محدوديت  
سفر نتوانستند به كشور خودشان بروند، در جشن ها و مراسمي 

كه در دوبي برگزار شد دور هم جمع شدند.
نمودار تعداد مبتاليان در امارات در  ماه آگوســت يعني در ميانه 
تابستان بسيار پايين بود، اما بعد از آن در ماه های سپتامبر و اكتبر 
)انتهاي تابستان و ابتداي پاييز( اوج گرفته و قبل از اينكه دوباره 

در ابتداي زمستان به شدت اوج بگيرد، افت داشته است.
احمد محمد عبدالحميد، متخصص داخلي در بيمارســتان زنان 
و كودكان دوبي معتقد اســت كه اوج گيري فعلــي، بدون توجه 
به حضور توريســت ها به هر حال اتفاق مي افتاد. او گفته اســت: 
»كشــورهاي زيادي از اوج گيري دوباره موارد ابتال رنج مي برند. 
حتي آنهايي كه مقررات ســخت گيرانه اي براي بازگشايي مرزها 
داشتند. من فكر مي كنم بايد واكسيناســيون را جدي بگيريم. 

بستن درها، فقط جلوي مردم را مي گيرد نه ويروس را.«
وقتي كه در ابتداي ژانويه، مشخص شد مراعات مقررات افت كرده 
و همين باعث افزايش مبتاليان شــده، مقامات وارد عمل شدند. 
تا همين هفته گذشته، ظرفيت ســاحل ها و  مال ها تا 70درصد 
كاهش پيدا كرد و ســينماها هم فقط بــا 50درصد ظرفيت كار 
مي كردند. كلوپ ها هم موقتا تعطيل شده اند و مجازات بيشتري 

براي نقض قوانين در اين زمينه درنظر گرفته شده است.
پيدا كردن تعادل بين اقدامات پيشگيرانه براي جلوگيري از انتشار 
بيشتر ويروس و برقراري جريان كسب وكارها، كار بسيار سختي 
است كه دولت ها هنوز به فرمول درستي براي آن نرسيده اند. يكي 
از داليل موفقيت نسبي دوبي، برنامه گسترده  واكسيناسيون در 
امارات است. اين كشور، يكي از باالترين نرخ هاي واكسيناسيون 
در دنيا را دارد و بيش از 4ميليون دوز واكســن براي 10ميليون 
جمعيت آن درنظر گرفته شده است. دولت برنامه دارد تا انتهاي 

مارس )اوايل بهار( نيمي از جمعيت اين كشور را واكسينه كند.
2021 براي دوبي، هم از نظر گردشــگري و هم از نظر اقتصادي، 
سالي بسيار مهم است. اين شهر قرار است در اكتبر )پاييز( ميزبان 
اكسپوي )نمايشــگاه( جهاني باشــد. اين رويداد بزرگ قرار بود 
پاييز گذشته برگزار شود كه به خاطر جهان گيري كرونا،  يك سال 
عقب افتاد. به همين خاطر است كه از نظر مقامات، تداوم جريان 

كسب وكار در اين شهر بسيار حياتي است.

انورقرقاش؛ديپلماتدرسايه
 بركنــاري انور قرقاش، وزير مشــاور در امور 
خارجي دولت امارات، واكنش هاي گسترده اي 
را در سطح داخل و خارج از اين كشور به دنبال 
داشــت. او يكي از مهم ترين ديپلمات هاي اماراتي است كه طي سال هاي 
گذشته به تريبوني براي بيان مواضع واقعي اما غيررسمي اين كشور تبديل 
شده بود. اگرچه قرقاش همزمان با بركناري از منصب پيشين به عنوان مشاور 
رئيس دولت امارات منصوب شده، اما با نگاهي به تجربيات مشابه پيشين 
مي توان حكم بركناري او را به معناي حذفش از صحنه قدرت قلمداد كرد؛ 
رخدادي كه با توجه به موقعيت ويژه قرقاش، براي بسياري از تحليلگران و 

رسانه ها سؤال برانگيز است.
انور قرقاش 61ساله متولد شهر دوبي اســت؛ شهري كه ظرف چند دهه از 
بياباني فاقد زيرساخت هاي اوليه زندگي به يكي از پيشرفته ترين نقاط دنيا 
تبديل شد. خانواده قرقاش ازجمله نخستين تجار بين المللي فعال در شهر 
دوبي بودند كه نقش مهمي در توسعه شبكه تجاري امارات ايفا كرده اند. او 
تحصيالت ابتدايي را در بهترين مدارس امارات به پايان رساند و پس از آن، 
براي تحصيالت تكميلي عازم آمريكا شــد. قرقاش در 25سالگي مدرك 
كارشناسي ارشد خود را در رشته علوم سياسي از دانشگاه جورج واشنگتن 
دريافت كرد و ســپس براي تحصيل در مقطع دكترا، دانشگاه كمبريج در 
انگليس را برگزيد. به اين ترتيب، نخستين مرحله از زندگي قرقاش كه در 
تحصيالت عالي با حضور در بهترين دانشگاه ها و مراكز علمي جهان خالصه 

مي شود در سال1990 )31سالگي( به پايان رسيد.
قرقاش برخالف بســياري از جوانان طبقات خاص و مرفه اماراتي، بالفاصه 
پس از پايان تحصيالت وارد دولت نشــد و ترجيح داد فعاليت هايش را با 
حضور در دانشگاه آغاز كند. بنابراين او به مدت 5سال، در دانشگاه امارات 
در امارت العين به عنوان استاد علوم سياســي، حقوق و البته امنيت ملي 
مشغول به تدريس شد. جالب آنكه بعد از اين مرحله هم همچنان ميلي براي 
ورود به ساختار اجرايي و دولت در قرقاش ديده نمي شد. او با ترك دانشگاه 
در سال1995 وارد بخش خصوصي شده و مانند ديگر اعضاي خانواده خود 
مشغول تجارت شد. در بســياري از روايت هاي موجود، نقطه آغاز تعامل 
قرقاش با دولت و دستگاه هاي اجرايي، عضويت او در اتاق بازرگاني دوبي 
ذكر شده است. البته بايد توجه داشت كه او طي سال هاي2000 تا 2006 به 

اصرار دولت امارات در شوراي عالي رسانه اي ابوظبي عضويت داشته است.
اما مهم ترين مرحله در زندگي قرقاش از ســال2006 )47ســالگي( آغاز 
مي شود؛ زماني كه با تأخير فراوان نسبت به ساير دولتمردان اماراتي وارد 
نظام حكومتي اين كشور شد و جايگاه خود را به عنوان يكي از تصميم سازان 
اين شيخ نشين عربي پيدا كرد. نخســتين منصب حكومتي قرقاش، وزير 
مشاور در شــوراي اتحاديه ملي بود. »وزير مشــاور« عنواني است كه در 
ساختار حكومتي برخي كشورهاي عربي، مخصوصا حوزه خليج فارس ديده 
مي شود. اگرچه اين منصب فاقد رسميت جايگاه وزير است اما اهميت آن در 
تصميم سازي  و بيان مواضع دولت، نبايد دست كم گرفته شود. گاهي »وزير 
مشاور« براي شاهزادگان جواني است كه هنوز نيازمند گذر زمان و كسب 
تجربه هســتند اما در عين حال بايد در دولت حضور داشته باشند. گاهي 
هم از اين منصب براي بيان مواضع غيررسمي اما واقعي دولت ها استفاده 
مي شود. براي مثال هم اكنون فيصل بن فرحان، وزير امور خارجه عربستان 
سعودي است و عادل الجبير، وزير مشاور در امور خارجي. اگرچه الجبير از 
مهارت و سابقه بسيار بيشتري نسبت به بن فرحان برخوردار است اما دولت 
عربستان ترجيح داده از او به عنوان وزير مشاور استفاده كند چراكه عادل 
الجبير پس از قتل خاشقجي در مجامع بين المللي به دروغگويي متهم شد 
و ديگر قادر نبود اداره دستگاه ديپلماسي عربستان را »به طور رسمي« در 
اختيار داشته باشد. انور قرقاش در سال2008 )2سال پس از ورود به دولت( 
از وزير مشاور شوراي اتحاديه ملي به وزير مشاور در امور خارجي ارتقا يافت 
و طي اين سال ها در اين سمت باقي ماند. در تركيب جديد دولت امارات كه 
در سال2016 اعالم شد نيز به رغم تغيير و تحوالت متعدد، قرقاش همچنان 
به عنوان وزير مشاور در امور خارجي باقي ماند؛ امري كه نشان از جايگاه ويژه 
قرقاش نزد حاكمان امارات داشت. گفته مي شود ارتباط با اروپا در ديپلماسي 

خارجي امارات همواره زيرنظر قرقاش بوده است.
در كارنامه قرقاش، عالوه بر اروپا پرونده ديگري نيز به چشم مي خورد. بدون 
شك نام انور قرقاش بيش از هر زمان ديگري در جريان بحران قطر مطرح 
شــد. او در جايگاه يك ديپلمات اماراتي، شديدترين حمالت را عليه قطر 
در رسانه ها و مخصوصا شــبكه اجتماعي توييتر بيان مي كرد، تا جايي كه 
بسياري او را با عنوان »سخنگوي غيررسمي ائتالف 4كشور عربي عليه قطر« 
توصيف مي كردند. قرقاش در سال2017 و به فاصله كوتاهي پس از تشديد 
تنش ها ميان كشورهاي عربي خليج فارس در توييتر خود نوشت: »ميزباني 
دوحه از سران حماس و اخوان المسلمين بيانگر حمايت اين پايتخت عربي 
از تروريسم است. اگر قطر مي خواهد محاصره اقتصادي اين كشور خاتمه 
يابد بايد به حمايت هاي خود از تروريسم پايان دهد.« قرقاش طي سال هاي 
بعد دست كم 3بار نسبت به تالش هاي قطر و عربستان براي مذاكره مستقيم 
واكنش منفي نشان داد و براي لغو محاصره قطر، شرط گذاري كرد، آن هم 
درحالي كه عبداهلل بن زايد، وزير خارجه امارات همواره از ضرورت مصالحه 
و پايان دادن به اختالفات عربي سخن مي گفت. مواضع انور قرقاش تا كنون 
نسبت به قطر تغيير چنداني نداشته است؛ او ازجمله ديپلمات هاي اماراتي 

به شمار مي رود كه از آشتي كشورهاي عربي با قطر استقبال گرمي نكرد.
اگرچه دليل بركناري غافلگير كننده انور قرقاش هنوز روشــن نيست اما 
به تدريج فرضيات مختلفي در اين باره مطرح شده است؛ فرضياتي ازجمله 
ابتالي قرقاش به سرطان. اين شــايعه از اوايل سال ميالدي جاري، توسط 
منابع مخالفين دولت امارات منتشر شد. از سوي ديگر اما برخي تحليلگران 
معتقدند بركناري انور قرقاش، يكي از نشانه هاي تغيير سياست هاي امارات 
در دوران بايدن است؛ تغييراتي كه احتماال شامل اصالح روابط با همسايگان 

عربي اين كشور، به ويژه قطر خواهد بود.

 سياوش فالح پور 
روزنامه نگار

دمكرات ها درپي پايان دادن به زندگي سياسي ترامپ
نمايندگان دمكرات در سناي آمريكا كه مسئول 

پيگيري پرونده استيضاح ترامپ هستند ديروز آمريكا
پس از ارائه ادله و مدارك خود، هشدار دادند كه 
درصورت موفق نبودن اســتيضاح، ترامپ در سال2024 بار 
ديگر قدم به انتخابات خواهد گذاشــت و هوادارانش را براي 
حمله به كنگــره ترغيب خواهد كرد؛ موضوعي كه نشــان 
مي دهد دمكرات ها با استيضاح ترامپ به دنبال جلوگيري از 
امكان بازگشت او به قدرت هستند. 9نماينده دمكرات كه از 
آنها تحت عنوان مديران اســتيضاح ياد مي شوند و در نقش 
دادستان هاي پرونده عمل مي كنند، ديروز پس از 16ساعت 
سخنراني، ارائه شواهد خود براي محكوم كردن ترامپ را به 
پايان رساندند. اكنون وكالي ترامپ فرصت دارند از او در برابر 
اتهام  هاي وارده دفاع كنند. دونالد ترامپ متهم اســت كه با 
طرح ادعاي تقلب در انتخابات سال گذشته آمريكا و اصرار بر 
آن بدون ارائه هيچ گونه شواهد محكمه پسندي، هواداران خود 

را عليه مســئوالن انتخاباتي در ايالت هاي مختلف و اعضاي 
كنگره شورانده و درنهايت هم در روز ششم ژانويه، آنها را براي 

حمله به ساختمان كنگره تحريك كرده است.
طبق قانون اساسي آمريكا، مجلس سنا در جايگاه دادگاه، به 
پرونده ترامپ رسيدگي خواهد كرد. درحالي كه دادستان ها 
در 3 روز گذشــته تالش كردند با ارائه توييت هاي ترامپ و 
نمايش ويدئوهاي حمله به ساختمان كنگره و اظهارات افراد 
دخيل در اين حمله، نشــان دهند كه رئيس جمهور پيشين 

آمريكا عامدانه حاميان خود را به آن اقدام ترغيب كنند.
وكالي مدافع ترامپ تالش دارند ضمن غيرقانوني خواندن 
اســتيضاح از خروج او از قدرت، اين نكته را يادآور شوند 
كه ترامپ با اســتفاده از حق قانوني خود مبني بر آزادي 
بيان، نبايــد به علــت اظهاراتش محكوم شــود و اينكه 
برداشت مهاجمان به كنگره از ســخنان ترامپ، مربوط 

به خود آنهاست.

تعداد افرادي كه به داليل مختلف سياسي و اجتماعي كشورهاي خود را ترك كرده  و به كشورهاي 
ديگر پناه برده اند، در يك دهه گذشته بيشتر از 10برابر شده و به بيش از 26ميليون نفر رسيده 
است؛ اينها جزو حدود 80ميليون نفري هستند كه اكنون در سراسر جهان به داليل مختلف ازجمله جنگ و بالياي طبيعي، بي خانمان شده 
و از شهر و محل زندگي خود رانده شده اند. طبق آمار سازمان ملل، نيمي از اين تعداد يعني 13ميليون و500هزار نفر مربوط به 5كشور سوريه، 
افغانستان، سودان جنوبي، ميانمار و سومالي هستند؛ كشورهايي كه يا درگير جنگ هستند يا در آنها كشتار سازماندهي شده اقليت ها 
در جريان است. فقط مردم سوريه   و افغانستان بيش از يك سوم اين 26ميليون نفر را تشكيل مي دهند. آژانس جهاني »كانسرن« اخيرا در 
گزارشي كه براساس آمار سازمان ملل متحد گردآوري شده، فهرست 10كشور جهان كه بيشترين تعداد پناهندگان را به ديگر نقاط جهان 
فرستاده اند، اعالم كرده است. آژانس »كانسرن« يك نهاد بين المللي بشردوستانه است كه از سال1968 فعاليت خود را آغاز كرده است. 
آمار اعالم شده در اين گزارش فقط مربوط به پناهندگان، يعني كساني كه با درخواست پناهندگي آنها موافقت شده و در كشور جديد ساكن 
شده اند، مي شود و آمار ديگر مهاجران ازجمله پناهجوياني كه درخواست آنها مورد تأييد قرار نگرفته را  دربرنمي گيرد. جالب اينجاست كه 

برخي از كشورهاي ميزبان، خودشان جزو فهرست كشورهاي مبدأ هستند.
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عكس:ايرنا/مجتبيمحمدي راهپيماييخودروييوموتوري22بهمن-رشت

 آقاي ملكــوت، صبح روزي كه با نشــاط در 
آشــپزخانه آپارتمان جنوبي اش لقمه هاي 
كله گربه اي املِت تازه پختش را مي خورد، 
روحش خبر نداشت كه قرار است درست 
يك ساعت و 7دقيقه بعد چه باليي سرش 

بيايد. لقمه هــا را تندتند خورد و 2ليوان آب هم پشــت بندش 
جرعه جرعه فروداد، شــال و كاله كرد و راه افتاد. قدم زنان تا سر 
خيابان رفت و سوار تاكسي هاي خطي شــد. عادت داشت سر 
500تومان چانه نزند. كرايه 4هزار و 500تومان بود و اغلب راننده ها 
به بهانه پول خرد نداشتن 5هزار تومان را ُرند مي گرفتند. بعد از 
اينكه وسط هاي خيابان انقالب پياده شد، در حاشيه خيابان منتظر 
ماند و سوار تاكسي هاي عبوري شد. نرسيده به خيابان »ايتاليا« به 
راننده گفت پياده مي شود و پياده شد. در را نيمه باز كرده بود كه 
صداي مهيب گرومپ برق از سه فازش پراند. در جلو سمند قر شد. 
قاب پايين دستگيره در هم شكست. موتورسيكلتي بدون سرنشين 
ولو شد كف خيابان. موتورسيكلت سوار تو باغچه بود؛ كنار درخت 

خشكيده چنار: »سوختم... سوختم... اي بر پدرت...«
 راننده و مسافري كه عقب نشسته بود، پياده شدند. راننده رفت 
سراغ دِر لت و پار شده اش. مسافر عقبي راهش را كشيد و رفت. 
ملكوت در نوعي نگراني غيرارادي، غم زده و حيران پا گذاشــت 
تو باغچه. موتورسيكلت سوار را  نشاند لب جدول سيماني. چند 
موش خپل و پهلودار چند متر آن طرف تر از چنار خشك دويدند 
و خودشان را فروكردند تو سوراخي كه سجاف ديوار بود. ملكوت 

پرسيد: »جايي ات درد مي كنه؟«
   داغونم. داغون. اين چه جور در بازكردنه؟

راننده صدايش را انداخت تو حلقش. صدايي كلفت  و خش دار: »از 
سمِت راست گازشو گرفتي طلب هم داري زردنبو؟«

 برو باقالِي.... واسه من راست و چپ نكن.
ملكوت ميانجي شد: »آقا خسارت با من. نگران نباش. همين كه 

نمرده خدارو شكر.«
زردنبو گفت: »آخ آخ كمرم. داغونم. پاهام.«

باقالي زير لبي ليچار بارش مي كرد.
چند رهگذر بيكار ايستاده بودند تماشا. 2نفر هم بهشان اضافه شد. 
خيل بيكاران كه زياد شد، زير كت و كول زردنبو را گرفتند و چند 
متر آن طرف تر دوباره روي جدول گذاشتندش زمين. يك نفر از 

البه الي جمعيت گفت: بلندشو ببين مي توني راه بري.
بلند شد. پاكشان چند قدم برداشت. ملكوت دست كرد تو جيب 

كت راه راهش: »آقا خسارت در چقدره؟«
  صد تومن.

ملكوت پول هايش را شمرد. 84هزار و 200تومان داد به باقالي. 
باقالي سخاوت به خرج داد. 200توماني را برگرداند. دور و برش 
را نگاه كرد و پريد پشــت فرمان و رفت. از جمعيت حلقه زده دور 
موتورسيكلت ســوار 4نفر مانده بودند. 2نفر هم درحالي كه دور 
مي شدند ســرچرخاندند به عقب و دوباره تماشا  كردند. ملكوت 
شماره  تلفن همراهش را داد به موتورسيكلت سوار. مرد كه كوتاه قد 
و الغر و لندوك بود گفت كه احتماالً پايش شكسته و كارش تمام 
است و بايد برود راديولوژي. ملكوت از كارت عابربانكش 100هزار 
تومان گرفت و داد به موتورسيكلت سوارِ زردنبو. موتورسيكلت سوار 
تكاني به كمر  باريك و اندام نحيفش داد و پريد روي زين موتور. 
چندبار هندل زد و راه افتاد. نيم ساعت بعد ملكوت هنوز به اداره اش 
نرسيده بود كه تلفنش زنگ زد. زردنبو بود: »آقاي ملكوت... الو، 
ملكوت جان، پام شكسته. 300هزار تومان خرج داره؟ چون خودت 

گفتي زنگ زدم ها... بدم شماره كارت...«

فرزامشيرزاديروايت
نويسنده و روزنامه نگار

پيرنه: صدفي حلزوني كه در غار مارسوال در فرانسه كشف 
شد درواقع  سازي  بادي است كه 18هزار سال پيش توسط 
انسان ها در آن دميده شده است. به گزارش اينديپندنت، 
اين يك كشف منحصر به فرد در ميان يافته هاي مربوط 
به دوره پارينه سنگي زبرين در اروپا )حدود 46 تا 12هزار 
سال پيش( به شــمار مي رود و ممكن اســت تنها نمونه 
ساز موسيقي در اين دوره باشد. سايت گاردين فيلمي از 

نواختن اين ساز بادي را منتشر كرده است.

لندن: تمام ويروس هاي كروناي جهان را مي توان درون 
يك قوطي نوشــابه 330ميلي ليتري جا داد، درحالي كه، 
مقداري جاي خالي هم باقي بماند. اين نتيجه محاسبات 
رياضيداني اســت كــه از او خواســته بودند شــمار كل 
ويروس هاي كروناي در گردش جهان را محاســبه كند. 
به گزارش اينديپندنت، در اين محاسبه، متوسط قطر هر 
ويروس سارس كوو-2 حدود 100نانومتر يا 100ميلياردم 

متر در نظر گرفته شده است.

لندن: ســايتي جديد با نام توربلــي )Turbli( چاله هاي 
هوايي و در كل، تالطم هاي هر مسير هوايي را از 36ساعت 
قبل پيش بيني مي كند. به گزارش ديلي ميل، مســافر ها 
مي توانند با ثبت فرودگاه مبدأ و مقصد و زمان پرواز خود از 
نتايج الگوريتم هايي بهره ببرند كه خلبان ها و سرويس هاي 
ملي هواشناسي آمريكا نيز از آن استفاده مي كنند و براي 
نمونه ميزان چاله هاي هوايي مسير خود را به اين وسيله 

متوجه مي شوند.

توكيو: كارمند هاي ژاپن از اين پس مي توانند با هماهنگي 
مديران شركت ها و اداره هاي خود كارهايشان را در باجه هايي 
كه تله كيوب Telecube نام دارد انجــام دهند. به گزارش 
آديتي ســتنرال، اين باجه ها به اندازه يك نفر جا دارند و به 
رايانه ، اينترنت و ساير مايحتاج يك كارمند و كارشناس مجهز 
هستند. پس از شيوع كرونا تا به حال 100باجه تله كيوب در 
پايتخت ژاپن نصب شــده و هزينه كار در آن هر 15دقيقه 

معادل 2دالر است.

نصبباجههاياداريدرژاپنسايتپيشبينيچالههايهواييتمامويروسهايكروناداخليكقوطيكشفساز18هزارساله

دردسرملكوت

 حضرتاميرالمؤمنينعليع:قّووا ايمانكم باليقين فانّه أفضل الّدين؛
ايمان خود را با يقين تقويت كنيد كه به راستي يقين، برترين مرتبه دين است.

  اذان ظهر:  12:19 غــروب آفتــاب: 17:44 اذان مغرب: 18:03
 نيمه شب  شــرعي: 23:36  اذان صبح: 5:28 طلوع آفتاب: 6:52

شدآنكهاهلنظربركنارهميرفتند
هزارگونهسخندردهانولب،خاموش

بهصوِتچنگبگوييمآنحكايتها
كهازنهفتنآنديِگسينهميزدجوش

حافظ مهر بر لب زده، خون مي خوَرد و خاموش اســت و با لعِل خاموِش دوست، نهاني 
صد ســخن دارد: »حافظ اين حاِل عجب با كه توان گفت كه ما / بلبالنيم كه در موسم 
گل خاموشــيم« او غلغله در گنبِد افالك مي اندازد و مي گويد: »عاقبت منزل ما وادي 

خاموشان است«
خاقاني كه هرگز لبش از ياد و خاطر يار خاموش نگرديده، مي سرايد: »گوياترم ز بلبل، 

ليكن ز غم چو باز / خاموش از آن شدم كه سخندان نيافتم«
سنايي به دوست خطاب مي كند: »بي دالن را نرگس گوياي تو خاموش كرد / عاشقان را 
كرد گويا، پسته خاموِش تو« و عطار بر آن است كه »چو خاموشي، شرابي نيست جان را« 

اينگونه است كه تخلص موالنا در غزل هاي بسيار، خاموش و خموش است.
سعدي كه باب چهارم گلستانش، در فوايِد خاموشي است، متحير و خاموش مي گويد: 

»نكوگويان نصيحت مي كنندم / ز من فرياد مي آيد كه خاموش« 
صائب، سخنْ فهِم لب هاي خاموش است و مي سرايد: »به خاموشي توان شد گوهِر اسرار 
را َمحَرم / صدف تا بست از گفتار، لب شد مخزِن دريا« و بيدل، همين دقيقه را چنين 

مي نماياند: »قفِل گنِج دل است، خاموشي / از صدف پُرس اين معما را«

»قفِلگنِجدل«

فضاي مجازي

خيزيد و خز آريد كه هنگام خزان است / باد خنك از جانب خوارزم 
وزانست

آن برگ رزان بين كه بر آن شاخ رزانســت / گويي به مثل پيرهن 
رنگ رزانست

منوچهري دامغاني، سراينده اين رباعي كه نامش به بلندآوازگي 
قله هاي شــعر ايران چون حافظ و  موالنا نيست، در دوره حياتش 
- قرن چهارم - از شاعران سرآمدي بود كه حاال نامش بر خياباني 
قديمي در تهران به يادگار مانده است. خيابان منوچهري اما به لحاظ 
معروف بودن دست كمي از خيابان هاي حافظ و سعدي ندارد. اين 
خيابان را در دوران قاجار به سبب نزديكي به باغ »ظهيرالدوله« به 
همين نام مي شناختند؛ قاجارِي اسم و رســم دار و بانفوذي كه تا 
اندازه اي دوستدار شعر و ادب پارسي بود و جز اين باغ، صاحب چند 
باغ وسيع ديگر در شمال تهران بود. منوچهري شايد عتيقه ترين 

خيابان تهران باشد. در اين خيابان سكه هاي قديمي و زيرخاكي، 
كاسه ها و سيني هاي 150 ساله و چند قرن خاك خورده، ظرف هاي 
نقره و ميز و صندلي هاي دوران قاجار را هم مي توان پيدا كرد.  در 
ابتداي منوچهري تا ميانه هايش در هر روز از سال دستفروش هاي 
عموما ســالخورده اي را مي بينيد كه ســكه هاي ايراني و خارجي 
و اسكناس هاي قديمي مي خرند و مي فروشــند. اگر موقع خريد 
دريابند كه خريدار واقعي نيستيد و فقط براي پرس وجو و كنجكاوي 
آمده ايد چندان تحويلتان نمي گيرند و درباره قدمت سكه ها بايد به 

زور انبردست حرف از دهانشان بيرون بكشيد.

خريدوفروشتاريخايران
روزگاري هم معروف بود كه باغ ظهيرالدوله خياباني اســت كه 
تاريخ ايران در آن خريد و فروش مي شــود؛ تاريخي كه در قالب 
سكه، عتيقه، كتاب هاي نســخه خطي و انگشتري هاي قديمي 
خريد و فروش مي شود. در سال هاي گذشته، رفته رفته با غيبت 
گردشگران خارجي رونق دكان هاي عتيقه فروشي منوچهري كم 
شد و بسياري از آنها مغازه هاي شان را واگذار كردند. اين روزها اما 
جز بورس »عتيقه« كه هنوز در منوچهري حضور دارد، 2بورس 
ديگر »كيف و چمدان« و »لوازم بهداشــتي و آرايشــي« جاي 

زيرخاكي ها را تنگ كرده اند.

كوچههاليوودايران
خيابان منوچهري كوچه هاي قديمــي اي دارد كه برخي از دوران 
قاجار و اوايل پهلوي به جا مانده اند. كوچه »ارباب جمشــيد« كه 
سريال ها و فيلم هاي زيادي در آن ساخته شده بين اهالي به كوچه  
هاليوود معروف است. سال ها پيش براي ساخت شهرك سينمايي 
از نماها و معماري خيابان منوچهري و كوچه هاي آن به ويژه كوچه 

ارباب جمشيد الگوبرداري شد.

طهران قديم

رويدادهاي فرهنگي و هنري

 »مردن آسان تر از دوست داشــتن است« نوشته
 احمــد آلتــان، نويســنده تركيــه اي را عليرضا 
سيف الديني به فارســي برگردانده كه به تازگي از 

سوي نشر نو منتشر شده است.
اين رمان 600صفحه اي، روايت مردگاني  است كه 
در كوشكي قديمي گرد آمده اند و ماجراهاي زندگي 

خود و زمانه شان را بازمي گويند؛ روايت انسان هايي كه شرمگينانه و 
منفعالنه از ابراز عشقشــان به يكديگر و بنا بر اين از هرگونه شــكل دادن به 
رابطه اي سالم و نشاط بخش عاجزند و اين عجز چندان ايشان را در چنبره خود 
گرفته است كه حتي پس از مرگ نيز رهايشان نمي كند، مي ميرند و سخن دل 

را نه فقط به معشوق، كه حتي به خود نيز بازنمي گويند.
در پس زمينه عجز اين آدم ها در ابراز عشق و ايجاد ارتباط عاطفي با يكديگر، 
با دوره اي پرآشوب و كوتاه از تاريخ تركيه در اواخر دوران امپراتوري عثماني 
آشــنا مي شــويم؛ به ســعي دولت هاي بزرگ دنيا و مخالفان داخلي زوال 
امپراتوري كه از درون به انحطاط رسيده نزديك است و اين نقطه آغاز جنگي 
ا ست كه حاصل آن چيزي نيست مگر فالكت و تحقير آدميان و گسيختگي 
اجتماعي و سياسي و تجزيه امپراتوري.داستان در دوره آخر امپراتوري عثماني 
و جمهوري تركيه اتفاق مي افتد. شخصيت ها در تاريخ هستند، ولي نويسنده 
با تخيل خود رمان را پيش برده است. برخي نويسندگان در نوشتن رمان ها 
همچون محقق عمل كرده و با تحقيقات خود جاهــاي خالي را پرمي كنند؛ 
براي همين رمان ها از واقعيت هم واقعي تر هستند.نشــر نو »مردن آسان تر 
از دوست داشتن است« را با شــمارگان هزار و 100نسخه به بهاي 110هزار 

تومان منتشر كرده است.

ويترين

مردنآسانتر
ازدوستداشتناست

»نگاهآفتاب«زمستانهمنتشرشد
شــماره دوم فصلنامــه »نــگاه آفتــاب« ويژه 
زمســتان99 بــا خوشنويســي اختصاصــي 
غالمحسين اميرخاني روي جلد منتشر شد. اين 
شماره گفت وگويي ويژه هم با استاد غالمحسين 
اميرخاني دارد كه طي آن، اين هنرمند شاخص 
ديدگاه خــود در حوزه عرفــان و موالنا و پيوند 
خوشنويســي ايراني با آن را مطرح كرده است. 
در بخش حكمــت، موضوع تنهايــي به عنوان 
دغدغه اي بشري و جهاني از ابعاد مختلف مورد 
توجه قرار گرفته و آموزه هاي موالنا در باب تنهايي 
به تفصيل بررسي شده است.مصطفي ملكيان، 

اميرعباس عليزماني، تقي آزاد ارمكي، سيداحمد جليلي، غالمحسين معتمدي، مهديه 
كسايي زاده، سيدماجد غروي، باقر طالبي دارابي، مهدي ميناخاني، محمد قنبري، كيميا 
هادي زاده و محمود دهقاني نويسندگان بخش حكمت در شماره دوم نگاه آفتاب هستند. 
در بخش كارنامه 75سال پس از فقدان رينولد نيكلسون كارنامه علمي او به عنوان يكي 
از مراجع اصلي موالناشناسان شرق و غرب بررسي شده است. در اين بخش محمدجعفر 
ياحقي، عبداهلل انوار، بهاءالدين خرمشاهي، نصراهلل پورجوادي، همايون همتي، جمشيد 
كيانفر، علي اشرف صادقي و رضا اشرف زاده درباره خدمات و كارنامه نيكلسون به طرح 
ديدگاه هاي خود پرداخته اند.بخش هفت اقليم به ظرفيت هاي موسيقايي شعر موالنا نگاهي 
ويژه دارد. در اين بخش عليرضا ميرعلي نقي، كيخسرو پورناظري، هوشنگ جاويد و بهزاد 
عبدي از نسبت موالنا با موسيقي اصيل ايراني گفته اند. صاحب امتياز فصلنامه نگاه آفتاب 

مؤسسه سروش موالنا و مديرمسئول آن مريم موسوي است.

واكنشهابهتوهينبهرئيسجمهوري
درمراسم22بهمن

در مراسم متفاوت امسال در سالگرد انقالب 
اســالمي، عده اي در اصفهان عليه حســن 
روحاني، رئيس جمهوري كشور شعار دادند. 
اين اقدام با واكنش هاي بســياري از ســوي 
مسئوالن روبه رو شد و فضاي مجازي به محلي 
براي نقد اين اقدام و هشدار درباره باب شدن 
آن به عنوان تضعيف جايگاه رياست جمهوري 
تبديل شد.در همين ارتباط وزير ارتباطات در 

توييترش نوشت:
مي گفتند: »دشمن ما همين جاست، دروغ 
ميگن آمريكاســت«. يه عده اي هم در پاسخ 

مرگ بر اسرائيل، پاسخ دادند »مرگ بر روحاني«
بسيجي هاي عزيز اهل بصيرت! حتما اين 2 شعار يك خاستگاه دارد.

انتقاد با توهين فرق دارد. توهين به هركسي ازجمله رئيس جمهور، محكوم است.
ويدا نوشت:

عده اي در 22بهمن با پشــت گرمی و لب خندان، شــعار مرگ بر روحاني دادند، چون 
مي دانند جرم #توهين  به رئيس_جمهور  فقط گريبان اميــن نيايي فرها را مي گيرد. 
30ضربه شالق براي دانشجوي نخبه دانشگاه تهران به دليل توهين به احمدي نژاد، آقاي 

رئيسي  #موتورسوارها هم مجازات مي شوند؟ 
هادي محمودي هم با اشاره به سخنان رهبر انقالب نوشت:

با وجود تذكرهاي مكرر رهبر انقــالب جمعي از افراد در مراســم 22بهمن اصفهان، 
شعارهايي عليه رئيس جمهور دادند كه باعث سوءاستفاده رسانه هاي بيگانه و به حاشيه 
بردن حضور پرشور مردم اين شهر در مراسم سالگرد پيروزي انقالب اسالمي شده است.

دبير ستاد امر به معروف و نهي از منكر هم به اين موضوع در توييتر واكنش نشان داده 
است:

توهين به رئيس جمهور قانوني كشــور هم حرام و هم جرم است. كساني كه از اين كار 
حمايت كرده و مي كنند نيز در جرم آنها شريك اند...

عتيقهترينخيابانتهران

شهابحسينينامزدمهمترينجوايزسينمايفنالندشد
فيلم »هر روزي اكنون« در شش شاخه از جوايز سينمايي »يوسي« در كشور فنالند ازجمله بهترين بازيگر مرد نامزد 
دريافت جايزه شد. به گزارش همشهري، فيلم »هر روزي اكنون« نخستين ساخته بلند حامي رمضان كارگردان 
ايراني - فنالندي، با بازي شهاب حسيني و شــبنم قرباني در 6بخش بهترين فيلم، بهترين كارگرداني، بهترين 
فيلمنامه، بهترين فيلمبرداري، بهترين صدا و بهترين بازيگر نقش اصلي مرد )شهاب حسيني( كانديداي جوايز 

»يوسي«، مهم ترين جوايز سينمايي در كشور فنالند شد.
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