
هدایت ترافیک شهر به بزرگراه های مجازی
 شناسايي كانون هاي طغيان 

ويروس انگليسي
 همشهري جزئيات شيوع ويروس جهش يافته كرونا در كشور 

و آخرين وضعيت خوزستان را بررسي كرده است

طرح رتبه بندي معلمان بعد از 12سال به هيأت  دولت رسيد

حناچی در مراسم رونمايي از 11پروژه جديد هوشمندسازي تهران: هوشمندسازي شهرها يك الزام  است و تهران هوشمند، ابرپروژه ماست

تهران، اهواز، قزوين، البرز و تعدادي از شهرهاي جنوبي كشور به عنوان كانون هاي طغيان ويروس جهش يافته   شناسايي شده اند.
نزديك به 50روز از شناسايي نخستين مورد كروناي انگليسي در ايران مي گذرد و حاال خبرهاي رسيده از استان هاي مختلف نشان 

مي دهد ردپاي اين ويروس در مناطقي از كشور شناسايي شده است . صفحه12 را بخوانيد.

روزانه 5 كيلومتر از مبادي ورودي شهر آســتارا از بقعه امامزادگان تا تاالب استيل و گمرك اين شهر، ميزبان تريلي هاي حمل بار 
به مقصد اوراسياست كه ترخيص آنها از اسفند سال گذشته به شيوه اي الك پشتي انجام مي شود. اتفاقي كه در كنار تمام مسائل 
و معضالت خاص خود، موجب سلب آسايش شهروندان شده و با گذشت يك ســال و شدت يافتن معطلي  كاميون ها در نيمه دوم 

امسال به نظر مي رسد پاياني بر صف طويل آنها نباشد. صفحه6  را بخوانيد.
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حجت االسالم جناب آقای سيد محمود علوي
وزير محترم اطالعات

درگذشت پدر گراميتان  را تســليت عرض مي نمايم؛  از ايزدمنان براي 
آن مرحوم رحمت و  مغفرت الهــي و براي جنابعالي و  بازماندگان صبر و 

  پيروز حناچيسالمتي مسئلت دارم.
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يادداشت
محمد كرباسي؛ دبيرگروه دانش و فناوري

 پلتفرم هوشمند
فراتر از پل و اتوبان

صفحه2

 طي 11ماه گذشته سود سرمايه گذاران بورس 140درصد
سكه 90درصد، مسكن 75درصد و دالر 60درصد  بوده است گزارش 11 ماهه بازده بازارها
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كرونا  به نویسندگان  
زمان  داد

جایزه تهران؛
ترسیم آینده  یک شهر

ديدار با بهاءالدين خرمشاهي در  
صفحه جديد»كتاب«

نفرات برگزيده هفتمين جشنواره 
جايزه تهران معرفي شدند

بهاءالدين خرمشاهي با تسلط كافي 
و وافي بــر زبان عربي، تــا به امروز 
زبان و ادبيات عــرب را به اصطالح 
براي خود زير و رو كرده است. بعيد 
است شاعر و نويســنده عرب زباني 
در آســمان ادبيات باشد و قلم بزند 
و او نشناســدش. خرمشاهي، يكي 
از زبده ترين مترجمان چيره دست 
قرآن كريم است. صفحه8 را بخوانيد.

هفتميــن جشــنواره جايــزه تهران 
به عنوان يك رويداد پژوهشي، فرهنگي، 
هنري و اجتماعــي در جمع صميمي 
تهران پژوهان برگزار شــد. جشنواره  
امسال  به خاطر دوران كرونا  بخش هاي 
ويژه اي داشت مانند تقدير از هنرمنداني 
كه تصاوير شــهداي مدافع سالمت را 

خلق كردند. صفحه3 را بخوانيد.

شــهرهاي ما تا پيش از اين، هميشــه 
روندي سنتي داشته اند؛ تعداد خودروها 
و آدم ها كه زياد   شــد، حكمرانان براي 
فلج نشدن شهر و كاهش ترافيك، سراغ 
ســاخت پل، اتوبان و زيرگذر رفته اند. 

صفحه11  را بخوانيد.

 پيام رهبر معظم انقالب 
به نشست اتحاديه انجمن های اسالمی 

دانشجويان در اروپا

 صف تريلي ها  در آستارا
 شهروندان آستارايي از توقف تريلي هاي حمل بار گاليه دارند

صفحه 10

بازگشت همه به سوي اوست
با كمال تأسف درگذشــت  مرحوم افشین آبشناسان  فرزند ارشد فرمانده 
 پرافتخار،   شهيد سرلشكر حسن آبشناســان را به بازماندگان محترم  آن مرحوم 
تســليت مي گويم. از درگاه خداوند متعال براي آن مرحــوم   علو درجات و براي 

پيروز حناچيبازماندگان صبر و شكيبايي مسئلت دارم.

بزرگ ترين  مطالبه معلمان درآستانه تصويب
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لغوتحريمهاراراستيآزماييميكنيم
مجيد تخت روانچي، سفير ايران در سازمان ملل، كه در دوران برجام عضو تيم مذاكره كننده 
هسته اي ايران بود در مصاحبه با سايت khamenei.ir با بيان اينكه درمجموع از زمان خروج 
آمريكا از برجام تا االن، 3نوع تحريم عليه ما اعمال كردند، گفت: وقتي ترامپ از برجام خارج 
شد، يك سري تحريم كه  بايد در چهارچوب برجام لغو مي شد، برگشت و يك سري تحريم ديگر 
هم اضافه شد. عالوه بر اين آمريكايي ها تحريم هاي ديگري، با عناوين جديدي )غير از هسته اي( 
اعمال كردند. اگر هركدام از اين تحريم ها لغو نشود، بازگشت آمريكا معني ندارد. روانچي يادآور 
شد: عالوه بر اين بحث  راستي آزمايي هم از بحث هاي بسيار مهمي است كه ما حتماً بر آن تأكيد 
داريم. او ادامه داد: در ارتباط با لغو تحريم هايي كه بايد آمريكايي ها انجام دهند، ما بايد به عنوان 
كشور ذي نفع راستي آزمايي كنيم؛ به طور مثال، نفت فروختن ما يك روندی دارد. شركتي كه 

مي خواهد از ايران نفت بخرد، نبايد از تحريم شدن توسط آمريكا هراس داشته باشد.

ث
مك

رئيسي:هيچكسنگرانمشاركتمردمنباشد
رئيس قوه قضاييه در بيست و  دومين سفر استاني خود، ديروز به كهگيلويه 
و بويراحمد رفت؛ بازديد از مناطق زلزله زده، ديدار با اقشار مختلف مردم 
استان، بازديد از زندان مركزي استان و برگزاري شوراي اداري و قضايي 
ازجمله برنامه هاي سفر ابراهيم رئيسي به اين استان بود. رئيسي در ديدار 
با اقشار مختلف مردم استان كهگيلويه و بويراحمد با بيان اينكه هيچ كس 
نگران مشاركت مردم نباشد، عنوان كرد: مردم چشم و گوش باز دارند، 
اوضاع و شرايط را خوب مي بينند، عرصه ها را خوب رصد مي كنند و در 
كرونا در حركت مومنانه رهبري چقدر زيبا حضور يافتند، با وجود اينكه 
دچار مشكالت مالي شده بودند. رئيسي تأكيد كرد: آنچه بايد به دنبال 
آن بود اين است كه ســازمان اداري در كشور بايد كارآمد شود و هر چه 
كارآمدتر شود و اجراي عدالت در عمل و اجرا و ميدان بيشتر شود، اميد 
هم افزون شده و دشمن دچار ياس و نااميدي خواهد شد. به گزارش ايسنا، 
رئيس قوه قضاييه ادامه داد: بايد با يك دنيا اميد و تالش كار را با قدرت 
دنبال كرد و گره ها گشوده خواهد شد و آينده بسيار روشن و درخشان 
است. نكته ديگر در سفرهاي اســتاني رئيسي، بازديد از بنگاه توليدي 
تعطيل شده و صدور دستورات قضايي الزم در راستاي احيا و راه اندازي 
دوباره آنهاست كه به روند مرسوم ســفرهاي 2 سال اخيرش بدل شده 
است؛ چنانكه در جريان سفر ديروزش به ياسوج ضمن بازديد از كارخانه 
قند اين شهر، تعطيلي 5ساله اين كارخانه را ناحق و ناروا دانست و به بحث 

احيای آن ورود كرد.

به نظر مي رســد پس از بلندشــدن 
زمزمه هاي احياي برجــام، برخي از طيف هاي 
اصولگــرا از مخالفت همه جانبه با آن دســت 

برداشتند. علت اين تغيير موضع چيست؟
بايد به اين نكته توجه كــرد كه در ميان طيف هاي 
مختلف اصولگرايان نظرات مختلفي درباره برجام 
وجود داشــت. برخي مخالف بودند و برخي معتقد 
بودند كه توافق هســته اي جــزء تصميمات نظام 
اســت و اگر مخالف بودند، مانع آن نشــدند. آنها 
معتقد بودند كه موضوع هسته اي جزو مسائل كالن 
سياست خارجي است و حوزه تصميم گيري مسائل 
كالن شــوراي عالي امنيت ملي اســت كه نهادي 
فراقوه اي محسوب مي شود. البته جريان هايي هم 
افراطي عمل مي كردند و با برجام و مذاكره كنندگان 
مخالفت كردند و ناكارآمدي و عهدشــكني آمريكا 
را داليلي براي مخالفت خود قــرار دادند. واقعيت 

اين اســت كه برجام جزو تصميمات نظام است اما 
دوپهلوگويي عادت سياســتمداران كشور ما ست. 
دليل آن هم اين اســت كه سياســتمداران سعي 
مي كنند هميشه در پيروزي ها شريك باشند و رقيب 
را عامل شكست ها بدانند. همين دوپهلوبودن باعث 
شده كه در ميان طرفداران نوسانات جدي رفتاري 
نيز شــكل بگيرد. برجام تصميم نظام بود و مجري 
آن وزارت خارجه بوده اســت. وزارت خارجه همه 
بند هاي تصميمات شوراي عالي امنيت ملي را اجرا 
مي كرد و امروز هم اگر اين شورا تصميم به احياي 
برجام بگيرد، اين تصميم در طرف ايراني فراقوه اي 

خواهد بود.
پيش از اين وزيرخارجه بارها گفته بود 
كه اين وزارتخانه فقــط مجري تصميمات نظام 
در مسائل خارجي اســت. اما اين موضع مورد 
پذيرش مخالفان قرار نمي گرفت. آيا تغيير در 

وضعيت ايجاد شده و فكر مي كنيد ممكن است 
اصولگرايان نيز به ديپلماسي روي بياورند؟

دنياي بعد از ترامپ براي ايران مســير ديپلماسي 
را انتخــاب كرده اســت. ايــن انتخاب بــه معني 

تصميم گرفتن آنها درباره سرنوشت ايران نيست، 
بلكه بخش عمــده  آن حاصــل مقاومت ملت 
ايران اســت. من معتقد م كه ساير دستگاه ها 
عملكرد مناسبي نداشتند ولي مقاومت ملت 
ايران باعث شد كه دنيا به اين نتيجه برسد كه 

راهي جز ديپلماســي پيش روي 
آنان نيست. بنابراين حتي 
برخي آشوب سازي  هاي 

منطقه اي و بحران هاي 
داخلــي نيــز 
نســته  ا نتو

مســير 

ديگري را بــه موضوع هســته اي ايــران تحميل 
كند. البته كــم و كيف اين اتفاق بــه طرف مقابل 
بســتگي دارد. من فكر مي كنم برجام احيا خواهد 
شــد و آمريكايي هــا نيز ايــن موضوع 
را مي داننــد. مواردي كه ناشــي از 
كهولــت سياســت خارجي آقاي 
بايدن است، منجر به تالش براي 
راضي نگه داشــتن همــه طرف ها 
مي شود. اما ايشان در نهايت متوجه 
خواهد شد كه طرف اصلي ايران 
اســت. ببينيد، جريان 
حاكــم بــر مجلس 
تنهــا  كنونــي 
جرياني است كه 
برخالف سايرين 
كه دچــار ركود 

هستند، شوروشوق ســتادي براي انتخابات آينده 
دارد. قرار گرفتن در موضع اجرا باعث مي شــود كه 
موضع گيري ها واقع گرايانه تر شود. بودن در جايگاه  
تصميم گيــري مقتضيات واقعــي را به تصميمات 
و مواضع تحميــل مي كند. اصولگرايــان پيش از 
اين در جايگاه نقد دولت بودند و مجلس گذشــته 
را نيز از خود نمي دانســتند. امــروز در مجلس در 
جايگاه تصميم گيري هســتند و نخستين پنجره 
واقع گرايانه اي كه به روي آنها باز شد، بودجه سال 
آينده بود. توجه كنيد كه در همين بودجه مجبور 
شدند فروش روزانه 2ميليون و300هزار بشكه نفت 
را درنظر بگيرند. درحالي كه اين عدد با واقعيت امروز 
نمي خواند و نشان مي دهد اصولگرايان نيز پذيرفتند 
كه راه سال آينده كشور ديپلماسي است. بنابراين در 
جايگاه تصميم گيري قرار گرفتن باعث شده تا موضع 

اصولگرايان واقع گرايانه تر شود.

  با گذشت حدود يك  سال از شيوع ويروس 
كرونا در كشور هنوز حرف و حديث هاي دولت

بسياري پيرامون زمان و چگونگي انتشار 
اين ويروس   و اقدامات دولت در راه مهار و كاهش تبعات 
به ويژه اقتصادي ناشــي از آن وجــود دارد كه تاكنون 
بحث هاي مفصلي هم به همراه داشته است و همزماني 
اين موضوع با تالش تمام قد دولت ترامپ براي اجراي 
سياست »فشار حداكثري« در همه عرصه ها، حتي دارو 
و سالمت، مزيد بر علت شد تا دولت ايران سال سختي 
را تجربه كند؛   اما اكنون به نظر مي رسد اوضاع درحال 
تغيير اســت و پس از روي كار آمــدن دولت بايدن در 
اياالت متحده، اميدها براي احياي برجام هم بيشتر و 
تالش دولتمردان و ديپلمات هاي كشــور بر لغو همه 

تحريم ها متمركز شده  است.
در اين ميان دولتي ها مي كوشند با دفاع از عملكرد خود 
در يك سالي كه گذشت، وضعيت بغرنجي كه كشور در 
عرصه هاي مختلف تجربه كرد را به اطالع عموم مردم 
برسانند تا هم بتوان تحليل شفاف تري از اوضاع كشور 
و مشكالت مبتالبه داشت و هم در روزهايي كه موسم 
انتخابات است و جريان هاي مختلف سياسي مي كوشند 
با نقد عملكرد دولت دوازدهم به ويژه در يك سال اخير 
بر موج انتقادات و مطالبات مردمي ســوار شده و سبد 
رأي خود را پرتر كنند، از واقعيت ها و مقدورات كشور 
بگويند. برهمين اساس ديروز رئيس جمهوري درجلسه 
ستاد ملي مقابله با كرونا و اسحاق جهانگيري، معاون 
اول وي در سفر به كردســتان به تشريح موارد مهمي 
از واقعيت هاي يك سال اخير پرداختند تا بلكه دفاعي 
باشد از عملكرد دولت در برابر انتقادات پرحجمي كه 
اين روزها ازســوي جامعه و البته احزاب و جريان هاي 
سياسي مطرح مي شود. روحاني از فعاليت ها و اقدامات 
انجام شــده در مســير مهار كرونا و تبعات آن گفت و 
جهانگيري به شكست سياست فشار حداكثري دولت 
ترامپ اشاره كرد. او معتقد اســت روزهاي خوشي در 

انتظار كشور است.

 دست ما بسته بود
 رئيس جمهوري در جلســه ديروز ســتاد كرونا گفت: 

ما تنها كشــوري بوديم كه در كنار كرونا تحريم را هم 
داشتيم. هيچ كشــور ديگري چنين وضعيتي نداشت. 

دست ما بسته بود.
 وي ادامه داد: مي خواســتيم يك واكسن بخريم با چه 
مشكالتي رفتيم پول همين كواكس را پرداخت كنيم. 
از اين كشور به آن كشــور، از اين بانك به آن بانك، با 
اين تلفن با آن تلفن، كه بتوانيم پول آن را تهيه كنيم 
و بدهيم مثل ديگر كشــورها. در كواكس شايد 170، 
180، 190كشور االن آنجا تقاضاي واكسن كردند و ما 

هم جزو يكي از آنها هستيم. 
هيچ كدام مشــكل ما را نداشــتند كه بخواهند پول 
بدهند. روحاني ادامه داد:ما پول داريم، پول ما را قفل 
كردند، نمي دهند، نمي گذارند نقــل و انتقال كنيم. 
با وجود تحريم همه در كنار هــم كار بزرگي در اين 

كشور كردند.

 بن بست فشارهاي حداكثري عليه ايران 
معاون اول رئيس جمهوري نيز در نشست ستاد اقتصاد 

مقاومتي و افتتاح همزمان طرح هاي اقتصادي و عمراني 
كردستان با اشاره به شرايط دشوار و حساسي كه اعمال 
تحريم هاي ظالمانه براي كشــور به وجود آورد، گفت: 
تهديد، تحريم و فشــار حداكثري آمريكا براي به زانو 
درآوردن ملت ايران به بن بست خورده است و نتوانستند 

اقتصاد ما را شكست دهند.
 جهانگيري افزود: اين شــرايط به ويژه درمقاطعي كه 
فشار بر زندگي مردم بيشتر شد، وظيفه اخالقي، انساني 
و شرعي مسئوالن را سنگين تر كرد تا هرآنچه در توان 

دارند، براي رفع گرفتاري مردم استفاده كنند.
 معاون اول رئيس جمهوري گفت: سياســت اقتصادي 
كشــور در جنگ و فشــار حداكثري كه رهبرمعظم 
انقالب آن را ترسيم كردند، به كارگيري راهبرد مقاومت 
بود كه دشــمنان را كه انتظار داشتند در دومين سال 
تحريم هاي شديد و همزمان با سالگرد پيروزي انقالب 
در تهران باشــند، ناكام گذارد تا جايي كه خود اروپا به 
شكست تحريم هاي ســنگين اذعان كرد. جهانگيري 
گفت: راهبرد ما در برابر دولت جديد آمريكا همان است 
كه رهبرمعظم انقالب اعالم كرده اند و آمريكا با برداشتن 
تمامي تحريم ها و راستي آزمايي از سوي ايران، مي تواند 

به برجام برگردد. 

روزهاي خوش در راه است
وي روزهاي خوشي را براي كشــور پيش بيني كرد و 
گفت: آمريكايي ها مجبور به تسليم در برابر اراده ملت 
ايران هســتند و به زودي به جايي مي رســيم كه همه 

نيازهاي اصلي و توسعه اي كشور برآورده مي شود.

  روحاني: تنها كشوري بوديم كه كرونا و تحريم را 
با هم داشتيم

  جهانگيري: به زودي به جايي مي رسيم كه همه 
نيازهاي كشور برآورده مي شود

 فالحت پيشه در گفت وگو 
اصولگراياندربارهبرجامواقعگراترشدهاندبا همشهري

گزارش سال سخت 

اميرمحمد حسيني
خبر نگار

رهبری

گزارش

پيام رهبر معظم انقالب به نشست اتحاديه 
انجمن های اسالمی دانشجويان در اروپا

حضرت آيت اهلل خامنه اي در پيامي به پنجاه وپنجمين نشســت 
اتحاديه انجمن هاي اسالمي دانشــجويان در اروپا، نشاندن نشان 
»نقش آفريني در مسائل اساسي« بر سينه جوانان برومند كشور 
را از برترين افتخارات انقالب اســالمي خواندند. به گزارش پايگاه 
اطالع رساني دفتر مقام معظم رهبري، متن پيام رهبرمعظم انقالب 
اســالمي كه صبح ديروز حجت االســالم احمد واعظي نماينده  
مقام معظم رهبري در امور دانشــجويان در اروپا آن را در نشست 

مجازي اين اتحاديه قرائت كرد، به اين شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحيم
دانشجويان عزيز

هر روز كه مي گذرد اهميت نقش جوانان در پيشــرفت كشــور و 
تضمين آينده  آن بيشتر آشكار مي شــود. بليه  عمومي كرونا هم 
اين را يك بار ديگر به اثبات رسانيد. همت و انگيزه و اميد شورانگيز 
جوانان دراين ماجرا نيز مانند بســياري از مسائل كشور، پيشران 
گشــايش هاي علمي و عملي شــد. اين يكي از برترين افتخارات 
انقالب اسالمي است كه توانسته است نشــان »نقش آفريني در 
مسائل اساسي« را بر ســينه جوانان برومند كشور بنشاند. از شما 
دانشجويان عزيز انتظار مي رود كه دراين فرصت مغتنمي كه در 
اختيار شما است، خود را هرچه بيشتر به صالحيت هاي علمي و 
ديني و اخالقي آراسته كنيد و آماده  نقش آفريني شويد و اتحاديه  
انجمن هاي اسالمي دراين باره داراي وظيفه اي سنگين تر و البته 

افتخارآميزتر است.
والسالم عليكم و رحمه اهلل
سيدعلي خامنه اي 
يك اسفند ۱3۹۹

 بازگشت رئيسي 
به جلسات وحدت اصولگرايان

بزرگان اصولگرا يك بار ديگر در قالب جلسات راهبردي شوراي وحدت 
اصولگرايان با دســتور كار انتخابات رياست جمهوري1۴00 گردهم 
آمده اند. پيش از اين در جريان انتخابات رياســت جمهوري دوازدهم 
چهره هاي شاخص اين جريان حول محور حجت االسالم ابراهيم رئيسي 
سازوكارهاي انتخاباتي خود را كليد زده بودند. به طور دقيق تر جمعي از 
اصولگرايان پس از شكست در رقابت هاي انتخابات رياست جمهوري 
سال96 به دنبال ايجاد ســاختاري براي جلب رضايت همه گروه هاي 
اصولگرايي كه رضايت و حمايت همه آنها را به همراه داشته باشد، بودند. 
نتيجه تشكيل هيأت مديره رهبري اصولگرايان ذيل نام  شخصيت هاي 

تراز اول اين جريان بود.
اين جلسات تا اسفندماه سال97 كه رئيسي به عنوان رئيس قوه قضاييه 
منصوب شد، ادامه داشت و پس از آن رئيس قوه قضاييه با درنظر گرفتن 
جايگاه رياست قوه قضاييه از ادامه حضور در جمع ريش سفيدان اصولگرا 

صرف نظر كرده بود.
طي هفته هاي اخير همزمان با درخواســت مجدد گروه هاي متعدد 
اصولگرا از رئيسي براي حضور در انتخابات 28خرداد1۴00 نام او در 
صدر نامزدهاي احتمالي اين جريان براي رقابت هاي ســال بعد قرار 
گرفت. شوراي وحدت اصولگرايان ذيل چتر حمايتي جامعه روحانيت 
مبارز رسما از حضور رئيسي براي حضور در انتخابات رياست جمهوري 
سيزدهم استقبال كرد. جبهه پايداري نيز نخستين گام را با جمع آوري 
امضا براي رئيسي در مجلس برداشــته بود. نمايندگان نزديك به اين 
جريان سياسي پيشــقدم در اعالم حمايت نسبت به نامزدي رئيسي 

شده اند.
هم اكنون براســاس آخرين اخبار منتشرشده چهره هاي اصولگرايان 
رو به سوي استمرار برگزاري اين نشست ها آورده اند. ابراهيم رئيسي، 
محمدباقر قاليباف، سعيد جليلي و محسن رضايي چهره هاي شاخص 
اين نشست ها هستند؛ جمعي كه به نظر مي رسد آينده برنامه انتخاباتي 
اصولگرايان را با تمركز بيشتري روي نام هاي ابراهيم رئيسي و محسن 
رضايي دنبال مي كنند. محفل آنان محدودتر به اســامي مقبول تر در 
جريان اصولگرايي شده اســت. غالمعلي حدادعادل، مهدي چمران، 
حميدرضا حاجي بابايي، عليرضا زاكاني، محمدحســن رحيميان و 
محمدباقر ذوالقدر نام هاي ديگري بودند كه در ابتداي تشكيل جلسات 
شوراي وحدت اصولگرايان نام شان در فهرست گزارش هاي رسانه اي 
۴سال اخير قرار داشت. به نظر مي رسد حداقل برخي از اين اسامي در 
جلسات دور جديد شوراي وحدت اصولگرايان حضور ندارند و جلسات 
در سطح نامزدهاي ادوار انتخاباتي اصولگرايان دنبال مي شود. در حاشيه 
اين هيأت مديره رهبري ائتالف هاي اصولگرايي نيز در سطح پايين تر 
فعاليت هاي خود را دنبال مي كند. هم اكنون شوراي وحدت اصولگرايان 
كار خود را با حمايت جامعه روحانيت مبارز پيش مي برد و چهره هاي 
سنتي تر جريان اصولگرايي همچون جامعه روحانيت مبارز را همراه خود 
دارد. شوراي ائتالف اصولگرايان نيز به رياست غالمعلي حدادعادل بال 
ديگر انتخاباتي اين جريان شده اند؛ هرچند كه درنهايت معلوم نيست 
منظومه فعاليت هاي تشكيالتي اين جريان منسجم با هم عمل خواهد 

كرد يا همچون انتخابات92 به تفرق آرا ميان آنان خواهد انجاميد.

تغيير مواضع سياســتمداران در ايران به 
اقتضاي شرايط كشــور موضوع جديدي 
نيست، اما  اين روزها مواضع اصولگرايان 
درباره توافق هسته اي در آستانه انتخابات رياســت جمهوري، تغيير كرده است.  در 
شرايطي كه زمزمه هاي احياي برجام در ايران و آمريكا نيز بلند شده و اين روند ممكن 
است منجر به گشــايش هاي اقتصادي در كشور شــود. الياس نادران، از چهره هاي 
شناخته شده اصولگرا كه به مخالفت با برجام در مجلس نهم  شهره بود، حاال سخن از 

اهميت برجام و حفظ آن به ميان آورده است. دفاع نادران از   برجام به عنوان دستاورد 
ملی در فضاي جديدي كه براي احياي آن در روزهاي اخير شــكل گرفته، رويكردي 
قابل تامل  است؛ اگرچه كه نادران تأكيد كرده شهره شدنش به مخالف برجام صحت 
نداشته و اشتباه رســانه ها بوده اســت. او ديروز در مصاحبه اي گفته »برجام اراده 
نظام بود« و »چيزي نبود كه كســي با آن مخالفت كند.« اين همان جمله اي است كه 
وزيرخارجه بارها در صحن مجلس و در پاســخ به مخالفان بر زبان آورد و در مقابل  با  
هجمه اصولگرايان روبه رو شد. حاال به نظر مي رسد چنين اظهارنظري از سوي نادران كه 

از ژنرال هاي اصولگراي حاضر در مجلس يازدهم است، مي تواند حاكي از تغيير موضع 
بخشي از اين جريان باشد. تغيير موضع سياستمداران در بزنگاه هاي سياسي موضوعي 
است كه چرايي و زمينه شكل گيري آن را از حشمت اهلل فالحت پيشه جويا شديم. رئيس 
اسبق كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در گفت وگو با »همشهري« در 
اين باره گفت: قرار گرفتن اصولگرايــان در جايگاه مجلس و تصميم گيري ديگر علت 
»واقع گرايانه« تر شدن مواضع و اظهارنظرهاي آنها ست. مشروح اين گفت وگو به شرح 

زير است.

 رايزني ضرب االجلي گروسي 
در تهران

 از فردا اجراي پروتكل الحاقي و بازرسي هاي سرزده سازمان 
انرژي اتمي به مراكز هسته اي ايران متوقف مي شود

در آستانه اجراي قانون توقف اجراي پروتكل الحاقي، رافائل گروسي، مديركل آژانس 
بين المللي انرژي اتمي به تهران آمد تا درباره نحوه همكاري هاي آژانس و ايران رايزني ديپلماسی

كند. ديروز علي اكبر صالحي، رئيس سازمان انرژي اتمي، درخصوص هدف سفر رافائل 
گروسي، مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي به تهران و ادعاي خبرگزاري رويترز مبني بر مشاهده 
آلودگي ذرات اورانيوم در دو نقطه در ايران گفت: بعد از اعالم ما مبني بر اجراي ماده ششم قانون مصوب 
مجلس درخصوص توقف نظارت هاي فراپادماني و ارائه نامه در اين خصوص به آژانس، رافائل گروسي 
درخواست سفر فوري به ايران و ديدار با اينجانب را مطرح كرد. وي افزود: سازمان انرژي اتمي ايران با 
درنظر گرفتن تعامالت خود با آژانس، با اين سفر موافقت كرد. صالحي در اين خصوص يادآور شد: 
متأسفانه درز اطالعات محرمانه آژانس در رسانه هاي بين المللي روند ناخوشايندي است كه از سال هاي 
گذشته همچنان ادامه دارد و در اين خصوص جمهوري اسالمي ايران بارها به صورت شفاهي و كتبي 
مراتب اعتراض خود را به آژانس ارائه كرده است. او ادامه داد: اخيرا نيز آقاي غريب آبادي، سفير و نماينده 
دائم ايران در وين، طي يادداشت رسمي، مالحظات حقوقي و سياسي حول اين موضوع را با جزئيات به 
آژانس تذكر داده اســت. وي با اشــاره به اينكه موضوعات اين چنين به صورت معمول بين آژانس و 
كشورهاي عضو در جريان است و تا زماني كه فرايند بررسي ها نهايي نشده است، نبايستي به رسانه ها 
كشيده شود، گفت: براي رسيدن به اين سازوكار آژانس مي بايست ضمن حفظ بي طرفي، با رويكردي 

حرفه اي از انتشار مطالب اين چنين جلوگيري كند. صالحي درخصوص اهداف سفر 
گروسي به تهران نيز ضمن اشاره به درخواست مديركل براي سفر به ايران اعالم كرد: 

از آنجا كه قانون اقدام راهبردي براي لغو تحريم ها و صيانت از منافع ملت ايران 
درحال اجراست و طرف مقابل هنوز تعهدات خود در زمينه لغو تحريم ها را اجرا 

نكرده اســت، نظارت هاي فراپادماني متوقف خواهد شد. در عين حال در 
جلسه يكشــنبه با آقاي گروســي مالحظات آژانس در چارچوب 
موافقتنامه پادمان و همكاري هاي دوطرف مورد بررسي و گفت وگو قرار 
خواهد گرفت. مناقشه هسته اي در شرايطي باال گرفته كه پيش بيني 
مي شد با روي كار آمدن جو بايدن، برجام به مسير قبلي خود برگردد، 
اما پــس از تعيين ضرب االجــل دوماهه از طرف مجلــس و آغاز 
غني سازي  20درصدي از يك سو و توليد فلز اورانيوم از سوي ديگر و 
حاال قطع بازرسي هاي سرزده بازرسان آژانس از تاسيسات هسته اي 
ايران و در طرف مقابل، موضع عجيب بايدن مبني بر اينكه ابتدا ايران 
بايد به تعهدات خود عمل كند، برجام عمال در حالت اغما قرار گرفته 
است. ديروز آنتوني بلينكن، وزير امورخارجه آمريكا در گفت وگو با 

شبكه بي بي  سي درباره اظهارات رئيس جمهور كشورش در كنفرانس 
امنيتي مونيخ مبني بر بازگشت واشنگتن به مذاكرات 1+5 گفت كه 

آمريكا و متحدان آمريكايي اش بار ديگر درخصوص ايران هم سو شده اند. او 
ادامه داد: آمريكا به طور شفاف مشخص كرده است كه اگر ايران به اجراي 

كامل تعهدات خود ذيل توافق هسته اي بازگردد، آمريكا نيز همان كار را انجام 
خواهد داد. وي در بخش ديگري از اين گفت وگو از موافقت واشنگتن با دعوت 3 
كشور اروپايي عضو برجام براي برگزاري يك جلسه غيررسمي با حضور ايران خبر 
داد و گفت: آمريكا بر سر ايران با 3 متحد اروپايي خود )بريتانيا، آلمان و فرانسه( 
كامال همسو است و بنا دارد پس از احياي توافق هسته اي موسوم، با كمك اروپا به 

ديگر موارد اختالف ميان تهران و واشنگتن بپردازد.

كتمانكروناتوسطدولتدروغمحضاست
روحاني در پنجاه و هشتمين جلسه ستاد ملي مقابله با كرونا ابعاد ناگفته اي از رويدادهاي ابتداي شيوع كرونا را تشريح كرد  و 
گفت: آمار كرونا در ايران هميشه بسيار دقيق و به موقع به اطالع مردم رسانده شده است. اينكه ضد انقالب ها شبهه مي افكنند كه 

دولت به خاطر انتخابات واقعيت را به مردم نگفته يا دير گفته، دروغ محض است.
وي افزود: پارسال درست نزديك اين ماه متوجه شديم كرونا وارد كشور شده است، شايد چند روز قبل  ويروس وارد شده بود، اما 
آن روز تست تشخيصي به ما گفت كه كرونا وارد كشور شده است.  از همان نخستين روز كه فهميديم اين ويروس وارد كشور شده 
است، در هيأت دولت تصميم گرفتيم به مردم اعالم شود افرادي مبتال شده اند. البته برخي ترديد داشتند كه 3روز ديگر انتخابات 
است و آيا اين را بگوييم يا نگوييم و من گفتم ترديدي نداشته باشيد چه انتخابات باشد، چه نباشد و هر مراسمي باشد، اين مسئله 

چون با جان مردم سر و كار دارد با ما شوخي ندارد و بايد اعالم كنيم.

پرونده هواپيماي اوكرايني در مرحله كيفر خواست
شكراهلل بهرامي، رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح كشور گفت: رسيدگي 

به پرونده سانحه سقوط هواپيماي اوكرايني در دادسراي نظامي به اتمام رسيده خبر
و اين پرونده هم اكنون در مرحله تدوين كيفرخواست است. به گزارش ايسنا، 
وي افزود: مراحل محاكمه پس از طي فرايند مقدماتي با حضور متهمان و اولياي دم در دادگاه 
آغاز مي شود. دي ماه سال گذشته، هواپيماي مســافري اوكراين با 176 مسافر بر اثر اصابت 
اشتباهی موشك پدافندي سقوط كرد و همه سرنشينان آن كشته شدند. دليل اين شليك 

خطاي انساني عنوان شد.
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   نفرات برگزيده
هيأت اجرايي و داوران هفتمين جشنواره جايزه تهران پيش از مراسم در بيانيه اي اعالم كرد كه يكي از مهم ترين محورهاي 
مطالعات تكوين يافته اين سال ها، توجه به موضوع ميراث فرهنگي و ملي شهر تهران اســت؛ كاري كه بايد از روش هاي 
مستندسازي و مطالعه علمي آثار فرهنگي بهره مند باشد تا آثار تاريخي را به عنوان ارزش هاي ميراث فرهنگي منطقه اي و 
جهاني معرفي كند. در ادامه مراسم، برگزيدگان هفتمين جشنواره جايزه تهران در 7بخش پيشكسوت، محيط زيست، كتاب 
و ادبيات، فيلم، رسانه، مركز فعال و بخش ويژه جشنواره معرفي شدند. به اين ترتيب، نفراتي چون محمدحسن  آل كمونه، 
نصراهلل حدادي، علي محمد مختاري، علي  بلوك باشي، پرويز دوايي، اميررضا فرهبد، فاطمه مجدنيا، همايون عبدالرحيمي، 
محمود طلوعي و سيف اهلل صمديان  به عنوان نفرات برگزيده معرفي شدند. از معيارهاي مهم انتخاب نفرات برگزيده مي توان 

به ابتكار، خالقيت، نوآوري پژوهشي و كاربردي بودن مطالعات از نظر تعميق شناخت از واقعيات شهر تهران  اشاره كرد.

  مجموعه سامانه هاي هوشمند شهرداري را 
مي توان بزرگراه هاي مجازي شــهر به شمار گزارش

آورد؛ زيــرا مي توانند به انــدازه بزرگراه ها از 
رفت وآمد در شهر كم كنند. تا چند سال پيش امور مختلف با 
مراجعه حضوري انجام مي گرفت، اما با رشــد اســتفاده از 
اينترنت، امور اداري شــهر هوشــمند شــده و به فضاي 
الكترونيكي و مجازي منتقل شده است. از اسفند سال پيش 
كه شهروندان در خانه ماندند تا انتشار بيماري كرونا كاهش 
پيدا كند، استفاده از نرم افزار ها و سامانه هاي الكترونيكي و 
اينترنتي ضرورت بيشتري پيدا كرد؛ به طور نمونه اكنون تنها 
سامانه »تهران من« كه خدمات شــهري را ارائه مي كند، 

3ميليون نفر كاربر دارد.
شــهردار تهران هــم در مراســم رونمايــي از پروژه هاي 
هوشمندســازي پايتخت بــه ضرورت حركت به ســمت 
هوشــمندي و شــهرالكترونيك اشــاره كرد و گفت: »در 
تجربيات گذشته زماني كه بحث شبكه هاي تصفيه فاضالب 
محلي بود، وزير نيرو از اصطالح سد مجازي استفاده كرد؛ به 
اين معنا كه ساخت تصفيه خانه شبيه ساختن يك سد است؛ 
زيرا استفاده از آب هاي زيرزميني را كاهش مي دهد. ما امروز 
چند سد مجازي در شهرداري داريم و با رونمايي از پروژه هاي 
هوشمند، تعداد زيادي شريان اصلي و بزرگراه براي مقابله با 

اين سدها ساخته ايم.«
پيــروز حناچي گفت: »همزمــان با افزايــش كارايي اين 
نرم افزار ها از ســفرهاي غيرضروري مردم كاســته شــده 
و اصطكاك آنهــا با بدنه اداري كم مي شــود. بــه ميزاني 
كه اين بخش ها فعال شــود، نياز به مســيرهاي جديد و 
ســرمايه گذاري هاي ســنگين تر نخواهيم داشت. توانايي 
شهر و توانمندي شهر به واســطه توسعه اين زيرساخت ها 
افزايش مي يابد و بهره وري شــهرداري از امكانات موجود 

باالتر مي رود.«
او بــا تأكيد بر اينكــه رضايت شــهروندان، ضمانت تداوم 
هوشمندسازي شهر است، ادامه داد: »امروزه هوشمندسازي 
شــهرها يك الزام و تهران هوشــمند مگاپروژه  ماســت و 
همانطور كه به مردم تهران و اعضاي شورا قول داده بوديم 
اين مهم را با جديت دنبال خواهيم كرد. توجه به يكپارچگي 
خدمات و سهولت استفاده به ويژه از طريق درگاه تهران من، 
نقشه راه شهرداري است و در اين زمينه دولت هم همراهي 
خوبي دارد و بســياري از سامانه ها را پشــتيباني مي كند. 

بســياري از ســامانه هاي دولتي مثل ثبت يا دارايي همان 
سامانه هايي است كه ما هم در پاسخگويي به شهروندان از 

آن استفاده مي كنيم.« 
حناچي تأكيد كرد: »شــاخص هاي اين برنامــه و اهداف 
شهرداري، داده محور كردن مديريت شهري و ايجاد تحول 
ديجيتال در شــهر تهران، به كارگيري فناوري هاي نوين و 
تحول ديجيتال مانند هــوش مصنوعي، پردازش تصاوير و 
اينترنت اشيا و تحليل كالن داده ها براي ارائه خدمات بهتر 
است. شهرداري توجه ويژه به زيست بوم نوآوري شهري دارد 
و همكاري با اســتارت آپ ها و شركت هاي فناوري را دنبال 
مي كند. نقش آفريني در عرصه بين المللي و كســب جوايز 
مختلف باعث شد كه در همين مدت كوتاه رنكينگ جهاني 

شهر تهران در اين زمينه افزايش پيدا كند.« 
شهردار گفت: »رويكرد شــهروندمحوري و انسان محوري 
مانند سامانه ناشنوايان براي اعالم آتش سوزي از موضوعاتي 
است كه شهرداري پيگيري مي كند. اگر بخواهيم به شرايط 
قبل برنگرديم بايد شــهروندان ببينند كه با استفاده از اين 
سامانه ها مي توانند كار خود را سالم تر، سريع تر و با كيفيت 

بهتر انجام دهند.«

شفافيت و كاهش هزينه ها؛ نتيجه هوشمندسازي
مديرعامل سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات شهرداري 
تهران هم در مراسم رونمايي از پروژه هاي هوشمند سازي  
شهرداري تهران گفت: »براي تهران هوشمند ساختارسازي 

شده اســت تا طبق زمانبندي و برنامه ريزي حركت كند. 
داده هاي شهري را بازنگري كرديم و در حوزه نرم افزار هم 

يكپارچگي و اتصال رعايت شده است.« 
محمد فرجود بــا بيان اينكــه بازخورد گرفتــن مداوم از 
شهروندان در بخش هايي مانند 137 جديد انجام مي شود، 
افزود: »وقتي مي خواهيم در يك مجموعه دولتي و عمومي 
با اين ابعاد از فناوري هاي جديد استفاده كنيم، چالش هايي 
هم ايجاد مي شود؛ با اين حال توجه به نو آوري، استفاده از 
فناوري هاي جديد، تعامل با بخش خصوصي، قانونگذاري 
و قانون زدايي از خيلي حوزه ها در هوشمندسازي اهميت 
زيادي داشته است. از هوش مصنوعي، اينترنت اشيا، تحليل 
كالن داده و پردازش تصوير ها هم در توسعه اين فناوري ها 

استفاده خواهيم كرد.« 
عضو شوراي شــهر تهران نيز در اين مراسم گفت: »پروژه 
هوشمند سازي  در دوره جديد فقط شعار نبوده است؛ زيرا 
دسترسي شهروندان به خدمات شهرداري را امكانپذير كرد. 
در شوراي تهران هوشمند، اين پروژه ها را بر طرح هايي كه 
مي تواند در اين دوره به نتيجه برسد، متمركز كرديم. شايد 
به نظر برسد سامانه شــفافيت در حد وب سايتي است كه 
مشخصات پروژه ها را نشان مي دهد، اما حذف فرايند هاي 
دستي و كاغذي نشان داد كه اين كار خيلي گسترده تر است 

و در حد شعار نيست.« 
بهاره آروين با بيان اينكه هوشمندسازي هزينه ها را كاهش 
مي دهد، افزود: »در بعضي قسمت ها نگراني هايي هم وجود 

برگزاري مراسم رونمايي از 11پروژه جديد هوشمندسازي شهر تهران با حضور مسئوالن شهري

هدايت ترافیک شهر به بزرگراه های مجازی
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  محمود مواليي
خبر نگار

پرتال جديد 
شهرداري تهران

طراحي جديد براساس خدمات رساني به شهروندان، 
گردشگران و كسب وكارها و طبقه بندي تمام امكاناتي كه 

ممكن است مورد نياز مخاطبان قرار گيرد

برگزاري الكترونيك 
مناقصه ها

ايجاد فرصت هاي برابر براي تمام متقاضيان، حذف كاغذ 
و گردش كار دستي و حفظ كامل محرمانگي در مكاتبات و 

جزئيات قرارداد ها

رديابي ناوگان 
خودرويي )سرنا(

نظارت بر تمام خودرو  هاي تعريف  شده مجهز به مكان ياب 
درمديريت پسماند، شهربان و حريم بان، آتش نشاني، 

بهشت زهرا، سازمان رفاه و...

مركز عمليات 
مديريت بحران

جمع آوري اطالعات حوادث دريافتي از منابع مختلف، پايش و 
صحت سنجي اطالعات و به اشتراك گذاري گزارش خسارات 

وارد شده با ارگان هاي مسئول

خدمات الكترونيك 
بهشت زهرا

درخواست الكترونيكي آمبوالنس براي انتقال متوفي، امكان 
رزرو مراسم و پرداخت اينترنتي هزينه ها، مشاهده فهرست 

خدمات قابل ارائه و هزينه  آن

سامانه جامع سالمت 
الكترونيك شهرداري

دسترسي به خدمات درماني مناسب مانند نوبت دهي، 
پذيرش و پرداخت الكترونيك و اتصال به سامانه هاي 

ثبت احوال، پزشكي قانوني و بيمه ها 

سامانه اطالعات 
تاريخي تهران

ثبت اطالعات 300بناي ثبت شده و 300بناي ارزشمند در 
شهر. بارگذاري همزمان اطالعات مكاني و توصيفي هر بنا و 

اتصال به سامانه هاي ميراث فرهنگي

مديريت تخلفات و 
ساماندهي مشاغل

ثبت الكترونيك شكايت شهروند از واحدهاي صنفي مزاحم 
يا آالينده و بازديد كارشناسان از آنها و پيگيري اجراي آراي 

صادرشده براي شكايت ها

 سامانه مديريت
فضاي سبز )نهال(

نمايش داده هاي جمع آوري شده از همه فضاهاي سبز 
عمومي. نمايش تصاوير بوستان ها به صورت پانوراما و 

مشخص كردن تغييرات و فعاليت پيمانكاران

مديريت كيوسك ها
ثبت تمام فرايندهاي مرتبط با ساماندهي كيوسك ها از 

مرحله قرارداد، ثبت درخواست، بازديد كارشناسي و ثبت 
نظريه كارشناسي

ساماندهي دستفروشان 
)سامان بازار(

هوشمندسازي تمام فرايندهاي مرتبط با بازارهاي تحت 
پوشش از قبيل ساماندهي غرفه داران و دستفروشان و 

ايجاد و راه اندازي انواع بازارهاي روز

جزئيات تعدادي از پروژه هاي هوشمندسازي شهرداري تهران

پيروز حناچی: امروز هوشمندسازی شهرها يك الزام به حساب می آيد و تهران هوشمند، ابرپروژه ماست

داشت، اما به عنوان مثال در زمينه مناقصه ها اطمينان داده 
شده است كه بازگشــايي پاكت ها با حفظ محرمانه بودن 

انجام مي شود.«
او با ذكر مثالي عنوان كرد: »سامانه137 كه بيش از يك دهه 
قبل شروع به كار كرد در اين مدت هيچ ارتقايي پيدا نكرده 
بود و پيام هاي آن همچنان با تلفن ثبت مي شــدند. اكنون 
تلفن هاي همراه كه مي توانند لوكيشن را ثبت و پيام صوتي 

بفرستند، نقش بيشتري در اين زمينه دارند.« 

ارزش هوشمندسازي چندبرابر بزرگراه و پل
ناهيد خداكرمي، عضو ديگر شوراي شهر در ادامه اين مراسم 
گفت: »وقتي مي خواستيم در انتخابات شوراي شهر شركت 
كنيم، مردم از فساد اداري شكايت داشتند. اين شرايط به 
اعتماد لطمه زده و باعث بدبيني هايي شده بود كه در نتيجه 
آن شهروندان هميشه نگران فســاد مخفيانه باشند. اين 
گام هايي كه برداشته و سامانه هايي كه طراحي شده است 
مي تواند به خواسته شهروندان درباره شفافيت جامه عمل 
بپوشاند.«  او افزود: »نبايد تصور كنيم كه در هوشمند سازي  
تنها توضيحاتي را روي صفحه نمايشگر و سايت ها مي بينيم، 
بلكه بايد دانست كه اين پروژه ارزشي چند برابر بزرگراه و 
پل دارد به دليل اينكه مي تواند در عين شفافيت امور، باعث 
صرفه جويي در وقت و هزينه شهروندان شود.« در پايان اين 

مراسم از نرم افزار جديد »تهران من« رونمايي شد.

رصد پيمانكاران شهرداري در سامانه اِشراف
مهدي كرمي، مشاور شهردار و رئيس حراست كل شهرداري 
تهران نيز در اين مراسم گفت: »هم اكنون بيش از 8۰درصد 
فعاليت هاي شهرداري توسط پيمانكاران انجام مي شود و 
اگر فعاليت هاي ستادي را از آن كم كنيم، شايد اين رقم به 
حدود 95درصد برسد؛ بنابراين الزم بود كه سامانه »اِشراف« 
براي اين كار راه اندازي شود. بيش از 1۰۰ميليون اطالعات 
را از ســال139۰ تاكنون جمع آوري كرده ايم كه فرصتي 
براي تحليل اطالعاتي درمــورد پيمانكارها در اختيارمان 
مي گذارد.« به گفته او همه قراردادهاي قبلي ثبت شده و بر 
اين اساس مي توانند تمام فعاليت پيمانكاران را رصد كنند. 
كرمي گفت: » در انعقــاد قراردادهاي جديد با پيمانكاران، 
فعاليت قبلي آنها را درنظر خواهيم گرفــت. عالوه بر اين 
در بحث منع مداخله مي توانيم از طريق ســامانه اي كه به 
15ســامانه و بانك اطالعاتي در داخل و بيرون شهرداري 
متصل اســت، ارتباط نســبي افراد را پيدا كنيم كه آيا با 
پيمانكاران ارتباط نسبي يا ســببي دارند يا خير. از طرف 
ديگر در معامالت خرد و متوســط با استعالم هاي صوري 
مواجه هستيم كه در اين ســامانه مي توانيم واقعي بودن يا 
نبودن استعالم ها را مشخص كنيم. شهرداري تهران تنها 
امســال 3هزار قرارداد با شركت ها و اشــخاص حقوقي و 
45۰۰قرارداد نيز با اشــخاص حقيقي داشت كه طبق اين 
قراردادها با حدود ۲۰۰هزار نفر در ارتبــاط بود؛ بنابراين 
اين سامانه كمك مي كند كه از تخلفات و سوءاستفاده هاي 

احتمالي پيشگيري كنيم.«

هفتمين دوره جايزه تهران به عنوان يك 
رويداد پژوهشــي، فرهنگــي، هنري و پژوهش

اجتماعي در جمع صميمي تهران پژوهان 
برگزار شد.

امسال براي نخســتين بار جشــنواره جايزه تهران در 
دوران كرونا برگزار شد و به همين دليل، جشنواره هفتم 
بخش هاي ويژه اي مانند تقدير از هنرمنداني كه تصاوير 
شهداي مدافع سالمت را خلق كردند، داشت. البته در 
سالن برگزاري جشــنواره تابلوهاي بزرگي از شهداي 
مدافع حرم روي برخي از صندلي ها قــرار گرفته بود و 
عالوه بر گراميداشت ياد آنها رعايت فاصله گذاري را به 
ميهمانان گوشــزد مي كرد. عبداهلل انوار، تهران شناس 
برجسته كه مهمان ويژه اين مراســم بود، در صحبتي 
كوتاه با همشهري گفت:  »3۰سال پيش، زماني كه تهران 
داشت تغيير شكل مي داد، ما شــروع به معرفي نواحي 
شهر كرديم. درباره تهران مقاله نوشتيم و گفتيم اگر در 
پايتخت ساختمان هاي جديدي ساخته مي شود، اثري 
از ساختمان هاي قديمي شهر هم باشد. اين جشنواره  به 
رياست آقاي مسجدجامعي برگزار مي شود و جايزه اي 
براي برترين های تهران پژوهی  درنظر مي گيرند. امسال 
هم چنين اتفاقي افتاده و امروز)ديروز( هم يكي از همين 

روزهاست.« 
اينطور كه دبيرخانه جشــنواره اعالم كرده، قصد بر اين 
است كه با تشويق و معرفي آثار علمي و تأثيرگذار با نگاه 
آينده نگر، مطالعات و پژوهش هاي انجام شده در توسعه 
و پيشرفت تهران نقش آفريني كنند. پيش از اين 6دوره از 
جشنواره برگزار شده  و احمد مسجدجامعي در همه اين 
سال ها در قامت عضو شوراي شهر تهران در استمرار اين 
جشنواره نقش مهمي داشته است. مسجدجامعي درباره 
اينكه جشــنواره جايزه تهران چه تأثيري در پايتخت و 
پژوهش شهر داشته است، به همشهري گفت:  »جشنواره 
جايزه تهران تأثيرات خيلي خوبي دارد. به طور كلي يك 
فضا ايجاد كرد و رقابتي صورت گرفت. به خصوص ما به 
آن وجهي از اين جشنواره پرداختيم كه كسي به آن توجه 
نمي كرد و آن جنبه نرم افزاري بود . حاال به تعبير من، اگر 
بگوييم شهر يك جسم و يك جان دارد، به بخش جان 
مي پردازيم. آثاري هم كه مي بينيد سينما، كتاب، عكس، 
فرهنگ و هنر است. يعني اينها، آن وجه تكميلي است كه 

ما به آن مي پردازيم.« 
او همچنين به عنوان يكي از سخنرانان جشنواره گفت: 
»مسئله تهران سهل و ممتنع شده و فكر مي كنيم مسئله 
ساده اي است. پيچيدگي هاي مسئله باعث مي شود به 
كندوكاو در آن نپردازيم و تصميمات سريع بگيريم. از 
سوي ديگر بين روح و جان شهر تناسب برقرار نمي كنيم. 
ساخت وساز انجام مي دهيم اما نمي دانيم شهروند چه 
آرزويي دارد. ممكن اســت شهري افسانه اي بسازيم اما 
آرامشي در آن نباشد.«  مسجدجامعي ادامه داد: »وقتي 
طرحي اجرا مي شود بايد به نسبت طرح با طبيعت، تاريخ 

و جامعه محلي پاســخ دهيم. با همه اين موارد معلوم 
نيست به آرامش شــهروندان كمك كنيم. در مديريت 
شهري نخستين مســئله حقوق و آرامش شهروندان 
است. خاطرات شهر را از بين مي بريم و شهر بدون خاطره 
مثل شهر بدون انسان است. اولويت ما به عنوان مديريت 

شهري بايد شهروند باشد.« 
عضو شوراي شهر تهران به طرح مجلس درباره انتخابات 
شورا اشاره كرد و يادآور شــد: »اولين انتخاب مدني در 
تهران كه همه گروه ها مي توانستند در آن شركت كنند 
انتخابــات بلديه بود. انتخابات مجلــس كه پيش از آن 
برگزار شد با حضور همه اقشــار جامعه و گروه ها نبود. 
تهران در آن زمان ۲5۰ هزار نفر جمعيت داشت و 3۰نفر 
عضو انجمن بلديه بودند امــا امروز تهران 8 ميليون نفر 
جمعيت دارد و در شوراي شهر،تنها ۲1 نماينده حضور 
دارند. مشكل اين است كه در نيازهاي مردم و در وضع 
گذشــته كنكاش نكرديم. قرار نيست در گذشته درجا 
بزنيم و آن را تكرار كنيم بلكه بايد پله ها را افزايش دهيم و 

روزآمد شويم تا گذشته به آينده وصل شود.« 

تهران انسان محور
رئيس شوراي شــهر تهران نيز در مراسم ديروز گفت: 
»تهران يكي از كالنشــهرها و ابرشهرهاي جهان است 
كه جمعيت روز آن به بيش از 1۰ميليون نفر مي رسد، 
گستره فيزيكي آن در حدود 7۰۰كيلومترمربع و سابقه 
تاريخي آن بيش از ۲ قرن اســت، اما بيش از اين ما چه 

داريم كه درباره تهران بگوييم؟« 
محسن هاشمي رفســنجاني افزود: »پژوهش درباره 

تهران، تاكنون عمدتا حول آثار تاريخي و ساختمان هاي 
قديمي اش انجام شده است، يعني ما در تهران پژوهي 
به دنبال تهران گذشــته رفته ايم و كمتر درباره تهران 
حال و تهران آينده انديشيده ايم. همين عدم شناخت 
از وضعيت تهران امروز و تهران آينده، موجب شــده 
تا برخي از مسئوالن نســبت به حل مشكالت تهران 
احســاس ناتواني كننــد و بخواهند با پــاك كردن 
صورت مســئله، پايتخت را به شهر ديگر انتقال دهند. 
درحالي كه مسئله تهران مســئله بيش از 1۰ميليون 
انسان اســت و نمي توان با يك تصميم كاغذي از كنار 
مشكالت اين تعداد از شهروندان به سادگي عبور كرد.«

 او ادامه داد: »يكي از پيامدهــاي ديگر، نپرداختن به 
تهران انســاني و متمركز شــدن روي تهران آجري و 
همچنين ديده نشدن نقاط قوت و سرمايه هاي اصلي 
شهر، يعني شهروندان اســت. طي دهه هاي گذشته 
زيرســاخت هاي فراواني در تهران ايجاد شده است، از 
بزرگراه تا فضاي سبز و در برخي شاخص ها نظير ساخت 
بزرگراه بيشتر از برنامه و نياز احداث شده است، اما آيا 
نيازهاي انساني ، غيرخودرويي و غيربتني شهروندان 
به همين ميزان مورد توجه قرار گرفته است؟« رئيس 
شوراي شهر تهران عنوان كرد: »به نظر مي رسد تصور ما 
از تهران، بسيار شبيه همان ضرب المثل معروف مولوي، 
يعني فيل در تاريكي است. يعني هر شخص و مسئولي 
براساس ذهنيت و دسترسي خود تصويري برساخته از 
تهران را در ذهن دارد و براســاس همان تصوير ناقص 
و شايد نادرســت، تصميمات مهم و تأثيرگذار گرفته 

مي شود.«

جايزه تهران؛ ترسيم آينده  يك شهر
نفرات برگزيده هفتمين جشنواره جايزه تهران معرفي شدند
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نبض بازار

بيــش از 1000روز از 
زمان اعــام قيمت دالر 
4200توماني براســاس 
اعــام اســحاق جهانگيري، معــاون اول 
رئيس جمهــور در 20فرورديــن1397 
مي گذرد و از فــرداي آن روز بانك مركزي 
برخاف نظــر كارشناســي اش، قيمت هر 
دالر آمريكا را 4200تومــان اعام كرد. در 
ايــن 1000روز بارها انتقــاد از رانت ارزي 
و ناكارآمدي اين سياســت مطرح شــده و 
به تدريــج با شــدت گرفتن انتقادها و عمق 
اختال ناشي از اين سياست ارزي در اقتصاد 
كشــور، به تدريــج بانك مركــزي و دولت 
سياست كاهش فهرســت كاالها و خدمات 
مشمول ارز4200 توماني را اجرا كرد، ليكن 
همچنان اصرار زيادي وجود دارد كه به دليل 
مصلحت هاي سياسي و نگراني هاي معيشتي 
مردم، تخصيص ارز بر مبناي نرخ دالر 4200 
براي برخي كاالهاي اساســي و دارو ادامه 
داشته باشد تا جايي كه سرانجام كميسيون 
تلفيق بودجه مجلس هم با نظر دولت همراه 
شــد و قرار بر اين اســت كه اين وضعيت تا 
پايان تابستان سال آينده ادامه داشته باشد. 
البته دولــت قول داده الزامــات پايان دادن 
احتمالي به دوران حيــات ارز 4200 را در 
نيمه نخست سال آينده فراهم سازد، به اين 
اميد كه در نيمه دوم ســال1400 ديگر ارز 
4200توماني توزيع نشود. اما نگراني عمده 
اين است كه با روي كارآمدن دولت جديد در 
نيمه دوم سال بعد، دولتمردان بازهم به دليل 
مصلحت  انديشي سياسي و به بهانه نگراني 

از به خطر افتادن معيشــت مردم، به ادامه 
تخصيص ارز 4200توماني رضايت دهند و 
همچنان بساط رانت ارزي پابرجا بماند. يك  
معماي اصلي در اين 1000روز اين است كه 
چرا اجازه اصاح نرخ رسمي دالر آمريكا داده 
نشــد و چرا روند اصاح نرخ دالر4200 كه 
31ارديبهشت1397 در بانك مركزي شروع 
شــد، چند روز پس از وداع ولي اهلل سيف و 
معارفه عبدالناصر همتي در 16مرداد1397، 

متوقف ماند؟
برآورد همشهري نشان مي دهد چنانچه به 
بانك مركزي اجازه داده شــده بود تا به طور 
ميانگيــن هــر روز 80تومان بر نــرخ دالر 
4200توماني اضافه كند، قيمت رسمي هر 
دالر آمريكا در روز دوم اسفندماه امسال به 
اندكي بيش از 11هزار و 850تومان مي رسيد 
و در اين صورت احتمال افزايش قيمت ارز 
در بازار آزاد و رســيدن قيمت دالر آمريكا 
به ركوردهاي تازه وجود نداشت، زيرا دست 
سياستگذار و بازارساز براي مداخله مؤثر در 
بازار ارز و عمق بخشيدن به آن و همچنين 

شفاف ترشدن قيمت ارز بازتر بود.

مخالفت، استعفا و استقالل
بانك مركزي همان زمان، يعني در فروردين 
ســال97، مخالفت كارشناســي خــود را 
با تثبيت و فريزكردن قيمت رســمي دالر 
آمريكا اعام مي كند، اما فشــار سياســي 
براي ثابت نگه داشــتن قيمــت و اصرار بر 
تامين تمام نيازهــاي خدماتي و تجاري ارز 
سرانجام باعث مي شــود تا بانك مركزي به 

جاي نقش سياســتگذار و بازارساز، در مقام 
مجري سياست ارزي ظاهر شود و سرانجام 
31ارديبهشــت97 اجازه افزايش تدريجي 
و آرام قيمــت رســمي دالر آمريــكا صادر 
می شــود و بانك مركزي قيمت را در آن روز 
4205تومان اعــام مي كند كه روند اصاح 
قيمت تا 4412تومان در 14 مرداد97 ادامه 
مي يابــد و از آن روز تا امروز سياســت فريز 
قيمت رسمي دالر آمريكا اجرايي مي شود. 
يكي از معماهاي اصلي مقاومت ها و البي ها 
براي فريزشدن نرخ رسمي دالر آمريكاست 
كه سرانجام باعث مي شود تا ولي اهلل سيف، 
رئيس كل وقت بانك مركزي، درخواســت 
استعفاي خود را تقديم رئيس جمهور كند كه 
سرانجام حسن روحاني هم موافقت مي كند. 
او در روز وداعش مي گويد: اســتقال بانك 
مركزي، يكــي از ماحظات مهــم در نظام 
اقتصادي كشور اســت كه بايد هرچه زودتر 
تصميم درستي در مورد آن گرفته شود. اشاره 
او به گونه اي نشان دهنده اعتراض به مداخله 
دولت در سياست هاي ارزي است. بازخواني 
آنچه سكاندار پيشين بانك مركزي در 6مرداد 
قبل از خروج از دفتر كارش بيان كرد، نشان 
مي دهد چرا دادن استقال به بانك مركزي و 
پرهيز از مداخله اركان سياسي نظام، ازجمله 
دولت و مجلس اهميت دارد، به ويژه در حوزه 
سياست هاي ارزي. چه اينكه همان زمان او با 
اشاره به يك نكته مهم و ثبات بازار در دولت 
روحاني تا قبل از پاييز ســال96، مي گويد: 
مجموعه اي از رويدادهاي خارجي و داخلي، 
اين روند را معكوس و بازار ارز را ملتهب كرد، 
هرچند بانك مركزي مي توانست با استفاده 
از تزريق ذخاير ارزي، براي مدتي اين التهابات 
را مهار كند، اما ترجيح داديم منافع ملي را در 
اولويت قرار دهيم و بهاي آن را با قبول فشارها 
و توهين هاي ريز و درشت تحمل و از ذخاير 
ارزي كشــور محافظت كنيم تا در ماه های 
چالشي پيِش رو، دولت و بانك مركزي براي 
مقابله با تنش هــاي بيشــتر، از اقتدار الزم 

برخوردار باشند.
او در حالي بانك مركزي را ترك مي كند كه 
مي گويد شــايد در مجالي ديگر در اين باره 
بيشــتر ســخن بگويم و تيرماه امسال در 

معماي فريز قيمت دالر 4200
همشهري راز ايستادگي دولت و مجلس بر رانت ارزي را بررسي مي كند

بازار مســكن ايران يكــي از بدترين 
دوره هــاي تاريخي خود را ســپري 
مي كنــد و بعــد از تــورم چنــد 
صددرصدي در 3ســال اخيــر، همچنــان مقاومت 
سرســختانه اي براي متناسب شــدن با واقعيت هاي 
اقتصادي نشان مي دهد. اصاح و كارآمدسازي اين بازار 
در حالي مورد بي توجهي قرار گرفته كه احتمال ظهور 
يكي از مهلك ترين عوامل اثرگذار بر بازار مسكن، يعني 
درآمدهاي نفتي تقويت شده و همين مسئله مي تواند 
به يك تنش جديد در اين بــازار دامن بزند. به گزارش 
همشــهري، مســكن به عنوان يك كاالي سرمايه اي 
سنتي و پرطرفدار در اقتصاد ايران، از يك سو اثرپذيري 
مستمري از سياست هاي پولي، نرخ بهره و رشد تورم 
مي پذيرد و از ديگر سو به شهادت تاريخ رابطه تنگاتنگي 
با كم وزياد شدن درآمدهاي نفتي كشــور دارد. با اين 
حساب، در شرايط فعلي كه احتمال بازگشت نفت ايران 
به بازارهاي جهاني قوت گرفته، بازار مسكن به صورت 
بالقوه در تيررس يك عامل مخرب ديگر قرار گرفته و 
مي تواند شرايطي بدتر از امروز را براي متقاضيان مصرفي 

و دهك هاي درآمدي متوسط رو به پايين ايجاد كند.

مسكن سوار بر تورم انتظاري
شرايط خاص اقتصاد ايران در دو سه سال اخير و زبانه 

كشيدن تنور تورم انتظاري و هراس از ونزوئايي شدن 
اقتصاد ايران در اين دوره، باعث شد رفتار بازارها نسبت 
به قبل مبهم تر و تحليل ناپذير شود و كاالهاي سرمايه اي 
نظير خودرو، مسكن، طا و ارز، رشد قيمت بي سابقه اي 
را تجربه كنند؛ اما دير يا زود اين وضعيت به پايان خواهد 
رسيد و در عصر جديد، مسير بازارها را عواملي تعيين 
خواهند كرد كــه پيش ازاين نيز اثــرات بنيادي آنها، 
توجيه كننده فراز و نشــيب قيمت كاالي سرمايه اي 
در اقتصاد ايران بوده است. يكي از اين عوامل بازگشت 
درآمدهاي نفتي به سبد منابع ارزي كشور خواهد بود 
كه اگرچه ظاهــرا چاه چندان بزرگي بــراي آن كنده 
نشده، اما به محض ورود مي تواند ساختارهاي اقتصادي 
كشور را مانند چندين دهه گذشــته تحت تأثير قرار 
دهد. به خصوص كه در شرايط فعلي نيز اگرچه بخش 
قابل توجهي از درآمدهاي نفتي از بودجه حذف شده، اما 
همچنان درآمد پايداري جاي آن را نگرفته و برداشت 
از صندوق توسعه و افزايش كسري بودجه، جايگزين 
اصلي درآمدهاي نفتي بوده اســت. در اين ميان، بازار 
مسكن كه در 3سال گذشته عمدتا سوار بر موج تورم 
انتظاري و آشفتگي دورنماي اقتصاد رشد كرده است، 
در دوره آتي اقتصاد ايران مي تواند يكي از اثرپذيرترين 
بخش ها از درآمدهاي نفتي و سياســت هاي هزينه اي 
دولت باشــد. در اين ميان اجراي قانون جهش توليد 

مسكن نيز كه در دستور كار مجلس قرار دارد، مي تواند 
به محركي مضاعف براي بهره مند شدن حوزه مسكن از 

درآمدهاي سهل الوصول نفتي باشد.

بوي نفت در مسكن
مسكن از يك سو به عنوان بخشــي كه سهم بزرگي از 
توليد ناخالص داخلي را به خود اختصاص مي دهد و از 
سوي ديگر به عنوان يك كاالي سرمايه اي كه همواره در 
حفظ ارزش ريال و سرمايه مردم موفق عمل كرده است، 
شرايط مساعدي براي اثرپذيري از درآمدهاي نفتي و 
گرفتار شــدن در دام بيماري هلندي اقتصاد دارد. در 
سال هاي گذشته يك تحقيق دانشگاهي، عوامل نوسان 
قيمت مســكن را در قالب 3متغير »شوك درآمدهاي 
نفتي«، »شوك رشد تقاضاي كل نسبت به عرضه كل« 
و »شــوك عوامل درون زاي بازار مسكن« دسته بندي 
كرد كه در اين ميان ســهم شوك نفتي بر بازار مسكن 
در كوتاه مدت 8.5درصــد و در بلندمدت 36.7درصد 
برآورد شــده بود. در اين تحقيقات اصلي ترين عامل 
اثرگذار بر قيمت مسكن، »شوك عوامل درون زاي بازار 
مسكن« معرفي شده بود كه در كوتاه مدت 91درصد و 
در بلندمدت 54.5درصد بر مناســبات اين بازار تأثير 
دارد؛ اما نكته اينجاســت كه در ايــن اثرگذاري، حق 
تقدم با شــوك بيروني يعني درآمدهاي نفتي بوده كه 
نقش كليدي را در نوسان قيمت مسكن بازي مي كند 
و در حقيقت بخشي از شــوك دروني بازار مسكن نيز 
به خاطر اثرات همين درآمدهاي نفتي بر تقاضا، تورم، 

رواج سوداگري و... ايجاد شده اســت. با اين تفاصيل، 
چنانچه بازار مســكن ايران با سازوكار فعلي كه تقريبا 
خالي از ابزاري براي شفاف ســازي و كنترل سوداگري 
و قيمت سازي است، بدون اتخاذ سياست هاي مناسب 
براي جلوگيري از انتقال آثار شــوك نفتي وارد دوره 
جديد شود، تنش دوباره آن دور از انتظار نخواهد بود و 
اين به حذف كامل تقاضاي مصرفي دهك متوسط رو به 

پايين منجر خواهد شد.

مسكن و بيماري هلندي
بجا يا نابجا، فعا اقتصاد ايران به انتظار گشــايش هاي 
قابل تأمل در حوزه سياسي نشسته كه اگر به واقعيت 
منجر شود، تقريبا همه تهديدهاي تورم ساز فعلي اقتصاد 
ايران خنثي خواهد شد اما تجربه نشان مي دهد حتي در 
اين شرايط نيز بازار كاالهاي غيرقابل مبادله، نظير زمين 
شهري و مسكن با تهديد مواجه خواهد شد و بيماري 
هلندي ناشــي از ورود بي محابــاي درآمدهاي نفتي 
به اقتصاد، اول از همه دامن گير اين بازارها مي شــود. 
به عنوان مثال، بررسي تحوالت بازار مسكن در دهه80 
و نيمه نخست دهه90 همزمان با رشد نفت از محدوده 
20دالر به باالي 100دالر نشــان مي دهد كه اين بازار 
همبستگي مشــهودي با رشــد قيمت نفت و افزايش 
درآمدهاي نفتي كشور دارد و در دوره هاي كاهش قيمت 
نفت يا افت درآمدهاي نفتي، وارد دوره ركود مي شود؛ 
ركودي كه از سال91 گريبان گير بازار مسكن شد و تا 
ميانه سال96 كه تكانه هاي تورمي در اقتصاد ايران به 

راه افتاد، ادامه پيدا كرد.
براســاس نظريه »كوردن و نيــري« در مورد بيماري 
هلندي و سازوكار تأثير درآمدهاي نفتي بر اقتصادي 
كشورهاي صادركننده نفت، رونق بخش نفت حاوي 2اثر 
»مخارج« و »حركت عوامل توليد« بر اقتصاد است و از 
همين طريق راه كاالهاي قابل مبادله و غيرقابل مبادله 
را جدا مي كند. در حقيقت افزايش قيمت نفت منجر به 
افزايش درآمدهاي ارزي كشورهاي صادركننده نفت و 
افزايش درآمد سرانه آنها مي شود كه نتيجه آن افزايش 
تقاضا براي كاالهاســت. در اين شرايط، دولت ها براي 
كنترل افزايش قيمت ها، اجازه افزايش واردات را صادر 
مي كنند؛ اما اين فقط مازاد تقاضاي كاالهاي قابل مبادله 
را پوشش مي دهد و كاالهاي غيرقابل  مبادله كه اساسا 
واردات آنها امكان پذير نيست، در روند افزايش قيمت 
قرار مي گيرند. در اين شــرايط توليد داخلي به واسطه 
تعديل مــداوم قيمت كاالهــاي قابل مبادله از طريق 
واردات به ورطه ورشكســتگي و نبود انگيزه مي افتد و 
از سوي ديگر به واسطه اينكه رشــد قيمت و بازدهي 
كاالهاي غيرقابل مبادله بيشتر از كاالهاي قابل مبادله 
است، خروج منابع از بخش قابل مبادله بيش از بخش 
غيرقابل مبادله خواهد بود كــه از آن به عنوان حركت 
ضد صنعتي شــدن تعبير مي شــود. نتيجه نهايي اين 
فرايند، بيزاري سرمايه از توليد و حوزه مولد و اشتياق 
صاحبان ســرمايه به حوزه هاي غيرمولــد و كاالهاي 
غيرقابل مبادله اســت كه باعث مي شود رؤياي توسعه 

اقتصادي هيچ گاه به مرز تحقق نرسد.

بازار روغن دوباره با كمبود مواجه شــده و اين بار در آستانه عيد 
و افزايش تقاضا اين كمبود جدي تر هم به نظر مي رســد. كمبود 
روغن، به ويژه روغن جامد بيش از سه ماه است كه بازار اين كاال را 
متشنج كرده و هربار با افزايش محدود توزيع، بحران به طور موقت 
فروكش كرده، اما باز كمتر از يك ماه بعد سربرآورده است. بيشتر 
خرده فروشي ها و سوپرماركت ها بيش از چهار ماه است كه روغن 
جامد نداشته اند و توزيع انواع روغن مايع نيز در آنها محدود شده 
است. اما حاال مشكل از كمبود فراتر رفته و بازار به مرحله نبود روغن 
رسيده است. فروشنده ها مي گويند توزيع از سوي كارخانه ها انجام 
نمي شود و مدت هاست سفارش جديدي نداشته اند. در قفسه هاي 
روغن اغلب سوپرماركت جز تعدادي از گران قيمت ترها مثل روغن 
ذرت يا كنجد، تقريبا چيزي ديده نمي شــود و روغن آفتابگردان 
كه پرمصرف ترين نوع روغن مصرفي خانوار هاســت ناياب شده. 
در بعضي محله ها كار به جايي رســيده كه مــردم براي دريافت 
روغن، سفارش ثبت مي كنند و بيعانه مي دهند. ديدن قفسه هاي 
خالي مغازه ها باعث تغيير دوباره رفتار مردم در هايپرماركت ها و 
فروشگاه هاي زنجيره اي شــده؛ خريد بيش از حد نياز و پركردن 
سبدهاي خريد با روغن. بعضي از فروشــگاه ها به ناچار روغن را 
جيره بندي كرده اند و به هر خريدار بيشتر از دوبطري نمي فروشند. 

خريداران اما ترفندهاي ديگري دارند؛ هر عضو خانواده يك سبد.

تامين يك چهارم نياز عمده فروشي ها
در ســه  ماه اخير بازار روغن هرماه يك بحران داشته و اين مشكل 
محدود به خرده فروشي ها نيست. با وجود بهبود توزيع روغن در 
فروشــگاه هاي زنجيره اي، بنكداران و عمده فروشان همچنان با 
كمبود و مشكات توزيع مواجهند. بنا بر آمار، كارخانه هاي روغن 
از 100درصــد نياز بنكداري ها رقمي حــدود 25درصد را تامين 
مي كنند و اين به هيچ عنوان جوابگوي نياز بازار نيست. قاسمعلي 
حسني، دبير كل بنكداران مواد غذايي، چندي پيش با درخواست 
از دولت براي واردات روغن مايع و جامد، نشان داد اميدي به بهبود 

شرايط توليد و توزيع در كشور ندارد.

داليل كمبود روغن
ضريب باالي وابستگي صنعت توليد روغن كشور به واردات را در 
يك جمله مي توان عامل كمبود، نبود، گراني يا هر مشــكل ديگر 
مرتبط با روغن معرفي كرد. آمارها نشــان مي دهد واردات روغن 
خام در 9 ماه امسال نسبت به مدت مشــابه سال قبل 39درصد و 
واردات انــواع دانه هاي روغني 11درصد كاهش يافته اســت كه 
اين امر كاهش 15درصدي توليد روغن و التهاب در بازار را باعث 
شد. ميزان نياز ساالنه روغن خوراكي كشور يك ميليون و500 تا 
يك ميليون و600هزار تن اســت و مطابق آمارها در 7 ماه نخست 
سال، 950هزار تن روغن به طور كلي براي مصارف خانگي و صنعت، 
توليد و عرضه شده است. مشكل تامين ارز مورد نياز براي واردات 
مثل ديگر كاالهاي وارداتي، دامن روغن خام و دانه هاي روغني را 
هم گرفت و افت واردات روغن خام تا جايي پيش رفت كه بعضي 
از كارخانه ها خط توليدشــان را در مقاطعي تا رسيدن مواداوليه 
مورد نياز متوقف كردند. كمبود ارز براي واردات در حالي بود كه 
قيمت جهاني روغن نيز افزايش يافت و بر مشكات واردات افزود. 
افزايش نرخ دانه هاي روغني در بازارهاي جهاني، رشــد تقاضاي 
جهاني و منطقه اي و افزايش كف قيمت خريد كشورهاي همسايه  
و رقباي ايران در بازار منطقه از عواملي است كه فعاالن اين عرصه 
براي قدكشــيدن ديوار مشــكات در برابر توليد برمي شمرند. 
تحريم هاي بانكي ديگر عامل تأثيرگذار در اين زمينه بود؛ تمايل 
بازارهاي جهاني به ارائه خدمات به تجار ايراني به دليل مشكات 
در پرداخت بهاي خريد باعث شد واردكنندگان با مشكل خريد و 
بازار ايران با مشكل كمبود روغن مواجه شود. حتي گراني حلب نيز 
به عنوان يكي از عوامل افزايش قيمت روغن جامد به كاهش واردات 
نسبت داده مي شود. كارشناســان و فعاالن توليد و بازار معتقدند 
ثبات در بازار روغن و ديگر كاالهاي اساسي وابسته به واردات، به 
تغيير شرايط ايران در عرصه بين المللي گره خورده و جز از مسير 
بهبود روابط سياسي و مشخصا بازگشت آمريكا به برجام كه به رفع 
تحريم هاي اقتصادي عليه ايران منجر شود نمي توان اميدي به حل 

پايدار اين مشكل داشت.

 همشهري از پيوند نامبارك بازار كاالهاي اساسي 
با مذاكرات گزارش مي دهد

ثبت سفارش روغن در سوپرماركت ها

   راه حل كوتاه مدت 
يك  ماه پيش، عرضه روغن از ذخاير شركت بازرگاني دولتي به كارخانه هاي 
روغن تا حدودي مشــكالت توليد را كاهش داد، اما استمرار آرامش اين 
بازار در گرو تخصيص و تامين به موقــع ارز واردات روغن خام و دانه هاي 
روغني است؛ چيزي كه معلوم نيســت تحقق آن امكانپذير باشد. با اين 
حال مسئوالن صنفي به حل بحران جديد اميدوارند. دبير انجمن صنفي 
روغن نباتي آمار روزانه توزيع روغن در فروشگاه و مغازه ها را ۳ تا 4هزار تن 
عنوان مي كند و از افزايش ميزان توزيع خبر مي دهد. به گفته اميرهوشنگ 
بيرشك در روزهاي منتهي به پايان سال به دليل افزايش تقاضا از سوي 
قنادي ها و ســاير صنايع، ميزان عرضه روزانه روغن به 4هزارو۵۰۰ تن 
مي رسد كه اين ميزان جوابگوي نياز بازار خواهد بود. البته يك ماه قبل نيز 
همزمان با بحران قبلي روغن مسئوالن از افزايش عرضه روزانه خبر دادند، 
اما فعاالن بازار افزايش عرضه را مقطعي و ناكافي دانستند. شايد اين بار و 

باتوجه به درپيش بودن عيد راه حل ديگري روي ميز باشد.

ارز

  استقالل بانك مركزي ضامن ثبات ارزي
به گزارش همشهري، هرچند در دوران رياست همتي بر بانك مركزي به واسطه خروج آمريكا از برجام 
و تشديد تحريم ها و آغاز يك جنگ اقتصادي، نرخ ارز نوسان شديد را تجربه كرد، اما تجربه شيرين 
و پرهزينه اي كه مردم پرداخت كردند، پايان يافتن دوران ارزپاشي و هزينه كردن از ذخاير ارزي بانك 
مركزي بود و سكاندار فعلي بانك مركزي با تكيه بر تجربه شكست خورده ارزپاشي، سياست ارزي 
متفاوتي را در پيش گرفته، به گونه اي كه قيمت ارز همســو با نرخ تورم تعديل شده و به جاي خالي 
شدن حساب ارزي بانك مركزي، يك ميليارد دالر ارز از بازار جذب شده است. اكنون وقت آن است 
كه تصميم گيري ارزي در سطح سران نظام، دور از هياهوي سياسي و با تكيه بر استقالل بيشتر بانك 
مركزي صورت گيرد و از تجربه بيشترين ارزپاشي در دوران پنج ساله محمود بهمني و كمترين در 
دوران پنج ساله سيف و دستاورد ارزي سال هاي رياست همتي، استفاده و پايان دوران ارزپاشي و 
حيات دالر42۰۰ رسمًا اعالم شــود زيرا فريز قيمت ارز، هم رانت و فساد مي آفريند و هم اختالل در 

اقتصاد را تشديد مي كند.

بازار مسكن در تله نفتی
مسكن

@hamshahrinews

hamshahrinewspaper1

t e l e g r a m

i n s t a g r a m

در دوران رياست ولی اهلل سيف كمترين ميزان تزريق ارز از سال 82 تا مرداد 97 انجام شده؛ در دوران عبدالناصر همتی هم ارزپاشی از ذخاير 
ارزی بانك مركزی صورت نگرفته اما اقتصاد ايران شاهد بيشترين ميزان ارزپاشی در دوران محمود بهمنی بوده است.

يك گفت وگوي مفصل فــاش مي كند كه 
15فروردين، يعني يك هفته قبل از اعام نرخ 
ارز4200 استعفا كرده و همان زمان هم بانك 
مركزي مخالفت خود را با فريزشدن قيمت 

ارز اعام مي كند.

استقالل سياستگذار يا مجازات مجري
بانــك مركــزي پــس از روي كارآمــدن 
عبدالناصــر همتي هــم بارهــا مخالفت 
كارشناســي خود را با تثبيــت و فريز نرخ 
رســمي ارز و تخصيص آن بــر مبناي دالر 
4200توماني اعام كرده و سياست ارزپاشي 
به بــازار براي كنترل تصنعــي قيمت ارز را 
متوقف ســاخته، زيرا به باور كارشناســان، 
ازجمله صاحب نظران پولي و بانكي، سياست 
ارزپاشي محكوم به شكست است. اكنون كه 
بيش از 1000روز از اعام دالر 4200توماني 
مي گذرد، فرصتی فراهم شده تا دست كم به 
دوران فريز قيمت رسمي دالر آمريكا پايان 
داده و بساط ارز رانتي برچيده شود. اشتباه 
سياستگذاران و تصميم ســازان در سطوح 
حاكميتي اينجاســت كه به جاي پذيرش 
اشتباه اميدوارند با تشديد نظارت ها بر روند 
مصارف ارزي با نرخ دولتي و حتي محاكمه 
و مجــازات مديــران وقت بانــك مركزي، 
سياست هاي ارزي كشور اصاح شود. تجربه 
برخورد قضايي با سياستگذاران، مديران و 
مجريان سياست ارز4200 توماني هرچند 

ممكن اســت بر مبناي انگيزه هاي سياسي 
باشد و باعث نشود تا از گذشته درس درست 
گرفته شــود و بيم آن مي رود كه تزلزل در 

مديريت سياست ارزي حاكم شود.

اصالح سياست ها به جاي برخورد سلبي
نه فقط تجربه زيستن اقتصاد ايران در عصر 
دالر4200توماني بلكه نوســان قيمت ارز و 
سياست ارزپاشي از سال1382 تاكنون پيش 
روي تصميم ســازان براي اصاحات واقعي 
ارزي قرار داشته اســت. براساس آمارهاي 
رســمي در ســال هاي 82 تــا 86 و دوران 
رياســت ابراهيم شــيباني بر بانك مركزي 
57ميليارد دالر براي كنترل بازار ارز تزريق 
شده و در دوران يكساله طهماسب مظاهري 
در ســال هاي 86 تا 87 هم 30ميليارد دالر 
ديگر هزينه شــده تا جلــوي اصاح واقعي 
قيمت ارز گرفته شــود. بيشترين ارزپاشي 
در دوران رياســت محمود بهمني در دولت 
محمود احمدي نژاد در فاصله سال هاي 87 
تا 92، به ميزان 160ميليــارد دالر صورت 
 گرفته و در 5سال رياست ولي اهلل سيف هم

35ميليارد دالر ارز به بازار تزريق شده است. 
مقايســه عملكرد ارزي در دوران رياســت 
بهمني و سيف هم نشان مي دهد قيمت دالر 
آمريكا در دوران بهمني با تزريق 160ميليارد 
دالري 3برابر شده و در دوران رياست سيف 
هم با تزريق 35ميليارد دالر در 5ســال كه 

بخشــي از آن در دوران ارز 4200تومانــي 
بوده، قيمت دالر آمريكا 2.4 برابر شده است.

حاكم شــدن جو سياســي براي برخورد با 
تزريق ارز در دوران 5ســال نخست دولت 
حســن روحاني جهت كنترل قيمت ارز در 
حالي صورت مي گيرد كه مدافعان سياست 
برخورد ســلبي و قضايي در برابــر تزريق 
160ميليــارد دالري 5ســال پاياني دولت 
محمــود احمدي نژاد ســكوت مي كنند و 
اين برخورد دوگانه به مخدوش شــدن اراده 

مجريان سياست هاي ارزي دامن مي زند.
نكته مهم اينكه براســاس آمارهاي رسمي 
بانك مركــزي، در دوران رياســت ابراهيم 
شيباني، ســاالنه اندكي بيش از 14ميليارد 
دالر، در دوران يكساله طهماسب مظاهري 
30ميليــارد دالر، در دوران محمود بهمني 
ســاالنه 32ميليارد دالر و در دوران ولي اهلل 
سيف هم ساالنه تنها 7ميليارد دالر از ذخاير 
ارزي بانك مركزي براساس اراده حاكميت 
سياســي جهت كنترل نرخ ارز در بازار آزاد 
استفاده شده است و سياست يك بام و دو هوا 
در برخورد با نحوه و ميزان ارزپاشي در 5سال 
پاياني دولت محمود احمدي نژاد و 5ســال 
ابتدايي دولت حســن روحاني يك معماي 
بزرگ به حســاب مي آيد كه نشان مي دهد 
سياســت درس گرفتن از گذشته و اصاح 
سياست هاي ارزي جاي خود را به انگيزه هاي 

غيراقتصادي و عمدتاً سياسي داده است.
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   افزايش عرضه گوشت و مرغ منجمد و تازه
معاون بازرگاني داخلــي وزير صنعت، معدن و تجــارت در گفت وگو با 
همشهري در مورد وضعيت بازار و قيمت گوشت قرمز و مرغ در روزهاي 
پاياني سال گفت: گوشت قرمز مشمول قيمت گذاري دولتي نيست و نرخ 
آن در بازار بر اساس نظام عرضه و تقاضا تعيين مي شود. همچنين براي 
عرضه مستقيم انواع گوشت گوسفندي و گوساله از تشكل هاي توليدي 
مقرر شد تا در ميادين ميوه و تره بار غرفه هاي مجاني يا با حداقل كرايه در 
اختيار توليد كنندگان قرار گيرد كه با اقبال چنداني مواجه نشد. دامداران 
انگيزه چنداني براي كشتار و عرضه دام نداشته و اعالم مي كنند اين كار در 
حيطه شغل آنها نيست. عباس قبادي، افزود: حداكثر قيمت مصرف كننده 
هر كيلوگرم گوشت الشه گوسفندي حدود 125 تا 130هزار و قيمت هر 
كيلوگرم گوشت ران گوســاله 115 تا 125هزار تومان است. هيچ نگراني 
براي تامين نياز بازار شب عيد به گوشت قرمز وجود ندارد؛ چراكه عالوه بر 
ذخاير مطمئن گوشت منجمد به اندازه كافي دام زنده نيز در كشور موجود و 
آماده عرضه به بازار است. دبير ستاد تنظيم بازار كشور گفت: عالوه بر رشد 
عرضه مرغ تازه و گوشت گرم گوساله و گوسفندي، مرغ و گوشت منجمد نيز 
با قيمت كمتر از گوشت و مرغ تازه از 15اسفند99 تا پايان ماه مبارك رمضان 
در سال1400 با قيمت مصوب در بازار عرضه خواهد شد. قيمت هر كيلوگرم 
گوشت گوساله منجمد كمتر از 90هزار و مرغ منجمد كمتر از 19هزار تومان 

خواهد بود و اين اقالم به وفور در فروشگاه هاي زنجيره اي عرضه مي شود.

آمارها تصويــري جالــب از نتايج هجوم  بورس
سرمايه گذاران به بازار سهام در سال جاري 
به نمايش مي گذارند. ارزش معامالت بازار 
سرمايه طي 11 ماه امسال به شكل بي سابقه اي رشد كرده و با 
500درصد افزايش به رقم 4450هزار ميليارد تومان، يعني 
معادل 175ميليارد دالر رسيده است. طبق آمارهاي موجود 
امسال تاكنون بورس با 140درصد بازده پيشتاز بازارهاست و 
سكه، مســكن و ارز به ترتيب با 90-75 و60درصد بازده در 

رتبه هاي بعدي قراردارند.

هجوم ميليوني به بورس
به گزارش همشــهري، افزايش ناگهاني تعــداد متقاضيان 
سرمايه گذاري در ســال جاري همه معادالت بازار سرمايه را 
دســتخوش تغييركرد. ورود ميليوني صاحبان پول به بازار 
سهام نه فقط به تزريق دســت كم 120هزار ميليارد تومان 
نقدينگي به بازار سهام و رشد شاخص هاي بورس منجر شد 
بلكه زمينه رشد ارزش معامالت بازار سرمايه را هم فراهم كرد، 
به طوري كه تازه ترين اطالعات از گردش معامالت بازار سهام، 
كه يكي از مهم ترين مولفه هاي توسعه يافتگي بازارهاي سهام 
است، نشان مي دهد: نسبت گردش معامالت در بازار سهام 
ايران از مرز 50درصد فراتر رفته است. اين رقم در طول تاريخ 
بازار سرمايه ايران بي سابقه است. اين نسبت نشان مي دهد 
چه ميزان از ســهام شــركت هاي بورس در طول يك سال 
مورد مبادله قرار مي گيرد. در بورس نيويورك اين نسبت در 
محدوده 200درصد است؛ به اين معنا كه كل سهام موجود 
در اين بورس در طول سال 2بار مورد معامله قرار مي گيرد. 
سال ها نسبت گردش معامالت در بازار سهام ايران كمتر از 
15درصد بود اما با ورود نسل جديدي از سهامداران اين نسبت 
اكنون از مرز50درصد فراتر رفته است. اين آمار نشان مي دهد 
ساالنه نيمي از كل سهام موجود در بورس و فرابورس مورد 

دادوستد قرار مي گيرد.
آمار ها نشان مي دهد طي 11 ماه امســال جمعا 4450هزار 
ميليارد تومان محصــوالت مختلف ازجمله ســهام، اوراق 
بدهــي، كاال، اوراق تســهيالت مســكن، اوراق مشــتقه و 
يونيت هاي)واحدهاي( صندوق هاي ســرمايه گذاري قابل 
معامله در بازار سرمايه دادوستد شده است كه بخش عمده 

آن مربوط به دادوستد هاي سهام بوده است.

معامالت اوراق بهادار
مطابق آمار هاي موجود 74درصد از معامالت بازار سرمايه در 
11 ماه امسال به خريد و فروش سهام اختصاص داشته است. 
سهامداران طي 11 ماه امسال 2400هزار ميليارد تومان سهام 
در بورس و 910هزار ميليارد تومان در فرابورس دادوســتد 
كرده اند. اين رقم نشــان مي دهد 72.5درصد معامالت در 
بورس و 27.5درصد در فرابورس انجام مي شود اما در مورد 
معامالت اوراق بدهي شرايط متفاوت است. طبق آمار موجود 
در 11 ماه امســال جمعا 445هزار و 800ميليــارد تومان 
اوراق بدهي در بازار ســرمايه دادوستد شده كه از اين مقدار 
432هزارو 800ميليارد تومان، يعني 97درصد معامالت، از 

طريق فرابورس انجام شده است.

استقبال از صندوق هاي سرمايه گذاري
آمار ها نشان مي دهد واحد هاي صندوق هاي سرمايه گذاري 
قابل معامله روزبه روز بيشتر مورد توجه سرمايه گذاران قرار 
مي گيرد. تا 2سال پيش، جمع ارزش معامالت اين صندوق ها 
كمتراز 2درصد كل معامالت بازار ســرمايه بــود اما اكنون 
6درصد از كل معامالت بازار سرمايه به معامالت صندوق هاي 

سرمايه گذاري قابل معامله)ETF( اختصاص يافته است.
طبق اين آمار ها طي 11 ماه امســال ســرمايه گذاران جمعا 
274هزار و 500ميليارد تومــان از واحد هاي صندوق هاي 
ســرمايه گذاري قابل معامله)ETF( را دادوســتد كرده اند 
كه نسبت به سال قبل رشد زيادي داشــته است. بخشي از 

رشد معامالت صندوق هاي ســرمايه گذاري به دليل عرضه 
يونيت هاي صندوق هــاي دارا و پااليش يكم بــود. برآورد 
مي شود در ســال هاي آينده ارزش معامالت اين صندوق ها 
با رشــد بيشــتري مواجه شــود؛ به ويژه آنكه صندوق هاي 
سرمايه گذاري كااليي نيز رفته رفته مورد توجه سرمايه گذاران 
قرار گرفته اند. در 11 ماه امســال 6هزار ميليــارد تومان از 
واحد هاي صندوق هاي سرمايه گذاري كااليي در بورس كاال 

دادوستد شده است.

مبادله كاالها
معامالت بازار ســرمايه صرفا مختص به اوراق بهادار نيست. 
بخش مهمي از معامالت بازار ســرمايه به دادوســتد كاال 
ازجمله محصوالت صنعتي و معدني، كشاورزي، پتروشيمي 
و فراورده هاي نفتي اختصاص دارد كه از طريق بورس كاال و 
انرژي دادوستد مي شود. اطالعات موجود نشان مي دهد در 
11 ماه امســال جمعا 385هزار ميليارد تومان كاال از طريق 
بازار سرمايه دادوستد شده كه از اين مقدار 265هزار ميليارد 

تومان از طريق بورس كاال و 120هزار ميليارد تومان از طريق 
بورس انرژي دادوستد شده است. امسال 140هزار ميليارد 
تومان از كاالهاي صنعتــي و معدني ازجمله فوالد در بورس 
كاال دادوستد شده كه نســبت به سال قبل 162درصد رشد 
نشان مي دهد. معامالت محصوالت پتروشيمي و فرآورده هاي 
نفتي هم در ســال جاري نسبت به مدت مشــابه سال قبل 
به ترتيب 89و 77درصد رشد داشته است. در 11 ماه امسال 
71هزار ميليارد تومان از محصوالت پتروشــيمي و52هزار 
ميليارد تومان فراورده نفتي در بورس كاال مورد مبادله قرار 

گرفته است.

دومينوي گرانــي در بــازار مواد  بازار
پروتئيني در آخرين ماه سال ادامه 
يافته اســت. با فروكش كردن تب 
گراني در بازار مرغ اين بار نوبت به بازار گوشت قرمز 
رسيده اســت. در روزهاي اخير قيمت هر كيلوگرم 
گوشت شقه گوسفندي و گوساله 5 تا 10هزار تومان 

افزايش يافته است.
به گزارش همشــهري، ديگر عاملي نمانــده كه بر 
قيمت خرده فروشي انواع گوشت و مرغ در بازار مواد 
پروتئيني اثر نگذاشته باشد. بررسي هاي خبرنگاران 
همشهري حاكي از اثر عوامل متعدد و بي ربطي نظير 
مشــكالت تامين نهاده ها، كاهش عرضه دام زنده، 
شرايط نامســاعد جوي و بارندگي در مناطق غربي 
كشور و خودداري دامداران از عرضه و دپوي دام براي 
بازار شــب عيد، بر افزايش قيمت انواع گوشت گاو، 
گوساله و گوســفندي حكايت دارد. افزايش قيمت 
گوشت در ايام شب عيد در شرايطي است كه طي چند 
روز گذشته دســت اندركاران بخش توليد و متوليان 
تنظيم بازار از بهبود روند تامين نهاده ها و رشد توليد 
دام و طيور خبر داده و تأكيد كرده بودند براي تامين 
نياز و ثبات قيمت اين فرآورده هاي پروتئيني به زودي 
مرغ و گوشت منجمد با نرخ مصوب دولتي در برخي 

مراكز عرضه مستقيم توزيع خواهد شد.

تفاوت 20هزار توماني قيمت گوشت گوسفندي
نوســان قيمت ها در بازار گوشــت و مــرغ موجب 
گرم شــدن بازار عرضه چندنرخي و شــكاف قيمت 
اين فرآورده ها در مناطق مختلف كالنشــهر تهران 
شــده اســت. اگرچه تب افزايش قيمت ها در بازار 
خرده فروشي مرغ تازه و مشتقات آن نسبت به 2هفته 
گذشته فروكش كرده اما هنوز هم نرخ هر كيلوگرم 
مرغ تازه در مناطق مختلف شهر تهران از 25هزار تا 
30هزار تومان در نوسان اســت. مشاهدات ميداني 
خبرنگاران همشهري حاكي از آن است كه قصابي ها 
و فروشــندگان مرغ در نقاط مختلف شــهر تهران 
اين اقالم را با نرخ هاي متفاوتي به مشــتريان عرضه 
مي كنند كه اين امر موجب مابه التفاوت 5 تا 20هزار 
توماني نرخ ايــن فرآورده ها در بازار مصرف شــده 
اســت. با اين روند ديروز قيمت هر كيلوگرم گوشت 
شقه گوسفندي در منطقه تهرانسر و شهرك آپادانا 
به ترتيب 117 تا 133هزار تومان، ران گوســفندي 
138 تا 158هزار، ران گوســاله 121هزار و 500 تا 
135هزار و گوشــت چرخ كرده مخلوط گوسفندي 
و گوســاله به 110 تا 130هزار تومان به مشــتريان 
عرضه شد. در بازار انواع گوشت مرغ و مشتقات آن نيز 

ديروز قيمت هر كيلوگرم مرغ تازه در مناطق مذكور 
به ترتيب از 25هزار و 500 تا 29هزار و 500تومان در 
نوسان بود. همچنين فروشندگان در مناطق مذكور 
هر كيلوگرم گوشت سينه مرغ را به نرخ 145 تا 152 
و ران مرغ را به قيمت 25 تا 29هزار تومان به مشتريان 
عرضه مي كردند و هر كيلوگرم گوشــت بوقلمون در 
بازار خرده فروشي نيز با قيمت 39 تا 43هزار تومان 
عرضه مي شــد. براســاس نرخنامه مصوب سازمان 
ميادين ميوه و تره بار نيز قيمت هر كيلوگرم ران تازه 
گوساله 121هزار، سردست تازه گوساله 119هزار، 
مخلوط يا لُخم گوساله 110هزار، چرخ كرده مخلوط 
98هزار، ران تازه گوسفندي 135هزار، سردست تازه 
گوســفندي 116هزار، كف دســت تازه گوسفندي 
129هزار و الشه كامل يا شقه گوسفندي 112هزار 
تومان اعالم شده است. همچنين قيمت هر كيلو الشه 
كامل يا شــقه بوقلمون 34هزار و 600، مرغ تنظيم 
بازاري 20هزار و 400، هر كيلوگرم تخم مرغ تنظيم 
بازاري 16هــزار و 900تومان )هر شــانه 30عددي 
تخم مرغ بــه وزن يك كيلو  و 900گــرم 32هزار و 
100تومــان( و قيمــت تخم مرغ تازه بســته بندي 
)هر شــانه 30عددي به وزن يك كيلــو و 900گرم( 

35هزار و 700تومان تعيين شده است.

هشدار درباره تداوم گراني گوشت قرمز 
تداوم بارندگي ها در مناطق غربي كشــور و كاهش 
عرضه دام در چند روز گذشته، موجب شده فعاالن 
صنفي نسبت به كاهش عرضه و كمبود انواع گوشت 
گوسفندي هشــدار دهند. چنان كه رئيس اتحاديه 
گوشت گوسفندي گفت: در هفته جاري بايد منتظر 
افزايش قيمت گوشــت قرمز در پــي كاهش عرضه 
باشــيم. علي اصغر ملكي، افزود: در هفته هاي اخير 
شاهد كاهش عرضه دام هســتيم. به گفته او اميد به 
بهبود بازار و افزايش قيمت گوشت قرمز در ايام منتهي 
به نوروز موجب شــده دامداران در عرضه دام تعلل 
كنند. ملكي توضيح داد: دامداران به خيال اينكه نوروز 
فرصت جبران زيان هاي امسال را در اختيار آنها قرار 
مي دهد عرضه دام خــود را كاهش داده اند. او قيمت 
عمده كنوني هر كيلوگرم گوشت گوسفندي را 115 
تا 118 هزار تومان دانست و افزود: با اين روند متوسط 
قيمت هر كيلوگرم شقه بدونه دنبه براي مصرف كننده 
معموال 10درصد بيشتر از قيمت عرضه عمده و بيش 
از 130هزار تومان است. به گزارش همشهري، قيمت 
مصرف كننده هر كيلوگرم گوشــت شقه بدون دنبه 
گوســفندي در ابتداي بهمن ماه 120 تا 130هزار 
تومان بود كه در نيمه اين  ماه به 125 تا 130هزار و 

اكنون به بيش از 130هزار تومان رسيده است.

كاهش قيمت مرغ در روزهاي آتي
نايب رئيس كانون انجمن صنفي مرغداران گوشتي 
در واكنش به ممنوعيت خروج مرغ از تهران و برخي 
استان ها با اشاره به اينكه تهران صادر كننده مرغ به 
ساير استان ها نيست، از كاهش قيمت مرغ در روزهاي 
آينده خبر داد و گفت: سن كشتار و تخصيص نهاده 
به هر قطعه مرغ افزايش يافته و همين امر به توليدات 
20درصد اضافه خواهد كرد. حبيب اسداهلل نژاد، افزود: 
تهران از معدود استان هايي است كه 80درصد مرغ 
مورد نياز خود را از استان هاي ديگر تامين مي كند و 
هرگز صادر كننده مرغ به ساير استان ها نبوده است. 
او گفت: قيمت مرغ زنده 17 تا 18هزار و 500تومان 
است و قيمت مرغ گرم نيز نبايد بيش از 25هزارتومان 
باشد. اسداهلل نژاد با اشاره به اينكه در روزهاي آينده 
قيمت مرغ كاهش مي يابد و متعادل تر مي شود، گفت: 
با افزايش تخصيص نهاده و افزايش ســن كشتار از 
40روز به 45روز قطعا به توليدات مرغ 20درصد اضافه 
خواهد شــد و همين امر در روزهاي آينده به كاهش 
قيمت مرغ در بازار كمــك خواهد كرد و پيش بيني 

مي شود قيمت آن را به زير 23هزار تومان برساند. 
به گفته او با افزايش 20درصدي توليد گوشت مرغ در 
پي تصميم اخير وزارت جهاد كشاورزي پيش بيني 
مي شود كه التهاب بازار مرغ به پايان برسد. او گفت: 
قيمت مرغ تغيير چنداني نســبت به روز هاي اخير 
نداشته و متوسط نرخ هر كيلو مرغ زنده در مرغداري 
18هزار تومان و مرغ گرم در خرده فروشي ها 25هزار 
تومان است. عالوه بر آن با توجه به شرايط فعلي عرضه 
و تقاضا، پيش بيني مي شود كه تغيير محسوسي طي 

روز هاي آينده در بازار مرغ رخ ندهد.

سود سرمايه گذاران بورس به 140درصد، سكه به 90درصد، مسكن به 75درصد و دالر به 60درصد رسيد
دومينوي افزايش نرخ در بازار مواد پروتئيني ادامه داردگزارش 11 ماهه بازده بازارها

گراني گوشت و ثبات نرخ مرغ

ارزش معامالت بازار سرمايه از مرز 175ميليارد دالر فراتر رفت.    عكس: همشهري / محمد عباس نژاد

قيمت انواع گوشت قرمز در حالي سير صعودي به 
خود گرفته كه نرخ مرغ بعد از افزايش شديد 2هفته 
اخير در مرز 25 تا 29هزار تومان تثبيت شده است.

بورس با 140درصد بازده در 11 ماه امسال پيشتاز 
بازارهاست؛ سكه، مسكن و ارز به ترتيب با 75-90 

و 60درصد بازده در رتبه هاي بعدي قرار دارند

معامالت انجام شده در بازار سرمايه ايران طي 11 ماه امسال به تفكيك بازار و نوع محصول-هزار ميليارد تومان
جمعبورس انرژيبورس كاالفرابورسبورس تهرانمحصول
2400910003310سهام

13432.800445.8اوراق بدهي
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2019021اوراق مشتقه
01.9001.9اوراق تسهيالت مسكن

00265120385كاال
00404اوراق سلف

00808گواهي سپرده
26001428.23021204450.2جمع

   بورس همچنان در صدر بازارها
آمار ها نشان مي دهد با وجود نزول بازار سهام طي 6 ماه گذشته، همچنان ميزان بازده سرمايه گذاري در اين بازار بيشتر از بازارهاي 
مسكن، طال و ارز بوده است. اطالعات موجود نشان مي دهد با وجود افت 50درصدي شاخص بورس از 20مرداد ماه تاكنون، ميانگين 
بازده سرمايه گذاري در بورس طي 11 ماه امسال به 140درصد مي رسد كه كماكان باالتر از همه بازارهاست. شاخص كل بورس تهران 
كه بيانگر بازده سرمايه گذاري در بورس است در ابتداي سال در محدوده 513هزار واحد بود اما اكنون به يك ميليون و 232هزار واحد 
رسيده است. در همين مدت سرمايه گذاراني كه به جاي سرمايه گذاري در بورس، سكه خريده اند توانسته اند 90درصد بازده به دست 
بياورند؛ قيمت هر سكه طرح جديد از ابتداي سال تاكنون با 5ميليون و 450هزار تومان افزايش معادل 89.3درصد رشد كرده و اكنون 
به 11ميليون و 550هزار تومان رسيده است. هر دالر آمريكا نيز در اين مدت با 9هزار و 500تومان رشد از 15هزار و 800تومان در ابتداي 
سال به 25هزار و 300تومان در پايان بهمن ماه رسيد. يعني خريد دالر فقط 60درصد بازده داشته و سرمايه گذاري در اين بازار و همين طور 
بازار طال در مقابل بازار سهام به صرفه نبوده است. در بازار مسكن هم ميزان بازده سرمايه گذاري متناسب با رشد بازارهاي طال و ارز بوده 
است؛ به طوري كه طبق اطالعات موجود قيمت هر مترمربع آپارتمان در تهران در 11 ماه امسال 75.6درصد رشد كرده كه تقريبا نصف 
بازده سرمايه گذاري در بورس است. قيمت هر متر آپارتمان در تهران امسال به طور ميانگين 11ميليون 840هزار تومان افزايش يافته 

است؛ با اين حال اين روز ها به دليل كاهش انتظارات تورمي، بازار مسكن هم مانند بسياري ديگر از بازار ها وارد دوره ركود شده است.

مقايسه بازده بازار ها طي 11 ماه امسال
درصدتغييرمقدار تغييرآخر بهمنابتداي سالبازار

5129011232761719860140.35شاخص كل - واحد
1580025300950060.13دالر-تومان

610000011550000545000089.34سكه طرح جديد-تومان
590000010900000500000084.75سكه طرح قديم-تومان

15660000275000001184000075.61مسكن)ميانگين نرخ هر مترمربع آپارتمان در تهران(- تومان
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روزانه 5 كيلومتر از مبادي 
ورودي شهر آستارا از بقعه گزارش

امامزادگان تا تاالب استيل و 
گمرك اين شهر، ميزبان تريلي هاي حمل 
بار به مقصد اوراسياست كه ترخيص آنها از 
اسفند سال گذشته به شيوه اي الك پشتي 
انجام مي شــود. اتفاقي كه در كنار تمام 
مســائل و معضالت خاص خود، موجب 
سلب آسايش شهروندان شده و با گذشت 
يكسال و شدت يافتن معطلي  كاميون ها در 
نيمه دوم امسال به نظر مي رسد پاياني بر 
صف طويل آنها نباشد. آن هم درحالي  كه 
گذرگاه مرزي آستارا ســومين مرز فعال 
كشور در زمينه صادرات و واردات است و 
بزرگ ترين گمرك زميني شــمال كشور 
هم به شمار مي رود كه بيشترين سهم از 
صادرات چمدانــي دركشــور را به خود 

اختصاص داده است.

نه مردم آسايش دارند، نه رانندگان 
مدير مؤسسه محيط زيستي زيستمان در 
آستارا با اشاره به تشكيل صف كاميون هاي 
ترانزيتي در اين شــهر و خأل پيگيري ها 
براي رفع اين مشكل، اظهار مي كند: اين 
خودروها چون مجهز به كانتينر يخچال دار 
هســتند هنگام بارگيري به جــز موتور 
تريلي ها، موتور يخچال هــا هم همزمان 
روشن مي ماند و سر و صداي بسيار بااليي 
توليد مي كند. تصور كنيد در محل زندگي 
شما به طول چندين كيلومتر تريلي با سر و 
صداي وحشتناك توقف كرده باشد، هيچ 
آسايش و آرامشي براي شــما نمي ماند. 
خانواده هايي كه اينجا هستند نمي توانند 
پنجره ها را باز كنند، عالوه بر سر و صداي 
وحشتناك، گرد و خاك هم امان هزاران 

خانوار اين منطقه را بريده است.
محمد نصرتي ادامه مي دهد: اين منطقه 
بهترين نقطه خط ساحلي شهر است و به 
جاي استفاده از ظرفيت هاي گردشگري، 
تبديل بــه پاركينگ تريلي ها شــده، آن 
هم درحالي كه خارج از شــهر يك جاده 
كمربندي وجود دارد كه مســكوني هم 
نيست. قطعا مسير مسكوني كنوني براي 
رانندگان هم مطلوب نيست چون سرويس 
بهداشتي، كارواش و حتي يك فروشگاه 

مواد غذايي ندارد و راننــدگان براي رفع 
نيازهاي خود بايد خودروهايشــان را رها 
كنند. ســرويس هاي بهداشــتي پارك 
دانشجو هم به قدري نيست كه پاسخگوي 
جمعيت رانندگان باشــد كه از اين منظر 
هم بايد خدمات رفاهي از ســوي مديران 

شهرستان براي اين افراد فراهم شود.

توقف هــاي عامدانه بــراي ترانزيت 
زميني!

تاجر گيالنــي فعال در حــوزه صادرات 
ميوه و تره بار كه نمي خواهد نامش فاش 
شــود، در اين باره به همشهري مي گويد: 
درباره مشكالت كاميون هاي ترانزيتي اين 
منطقه شايعاتي وجود دارد مبني بر اينكه 
دست هاي پشــت پرده در راه آهن كشور 
آذربايجان عامدانه اين فضاي ترافيكي را 
ايجاد كرده كه حركت خودروها به صورت 
الك پشــتي انجام شــود تا تاجر از خير 
حمل بار به صــورت زميني بگــذرد و به 
حمل بار ريلي روي بياورد. وقتي بار يك 
تاجر ۷ روز در صف بماند، خطر تخريب و 
آسيب به ويژه درباره ميوه و تره بار وجود 
دارد )مثل بار كيوي( درحالي كه مي تواند 
با حمل ونقــل ريلي بــارش را 3 روزه به 
مقصد برساند و يك هفته در صف معطل 
نشــود. مانند آنچه درباره تخته روس رخ 
داد كه از طريق دريا وارد مي شــد، اما با 
اقدام آذربايجاني ها مبني بر كاهش تعرفه 
ريلي، االن از طريق ريل صادر مي شــود. 
اگر اين اتفــاق در حال وقوع اســت بايد 
آن را يك اتفاق وحشــتناك دانست؛ زيرا 
سودش به طور صددرصد به جيب كشور 
آذربايجــان مي رود. كما اينكــه قرار بود 
مســئوالن آذربايجان طي يك فاينانس 
پروژه 5۰۰ ميليــون دالري ريل راه آهن 
آستارا )ايران( به رشــت را در ايران اجرا 

كنند و اين پروژه هنوز اجرا نشده است.

كنترل پروتكل هــاي كرونا يا داليل 
ديگر؟

پيش  از اين مسئوالن گمرك اعالم كرده 
بودند تأخيــر در تــردد تريلي ها به علت 
رعايت و كنترل  پروتكل هاي بهداشــتي 
كروناست. هادي تيزهوش تابان، رئيس 
اتــاق بازرگاني گيالن به رســانه ها گفته 
بود؛ »رصد و بازرسي اجراي پروتكل هاي 
بهداشــتي در كاميون هاي ترانزيت پل 

مرزي آســتارا موجب كندي حركت آنها 
شده و اين پل مرزي جوابگوي تردد بيش 
از 3۰۰كاميون در شبانه روز نيست.« اما 
اكنون بعد از گذشت يكسال تجربه دوران 
كرونا، كنترل و نظارت پروتكل هاي كرونا 
به روش سريع تري بايد انجام مي شد و تنها 
نمي توان به اين دليل اكتفا كرد. در همين 
زمينه هفته گذشــته حســين كاخكي، 
مديركل دفتر همكاري هــاي بين الملل 
گمرك ايران در نشســت همكاري هاي 
گمركي ايران و جمهــوري آذربايجان از 
توافق با گمرك جمهوري آذربايجان براي 
تسريع تردد و كاهش ترافيك كاميون هاي 
تجارت خارجي در دو ســوي مرز آستارا 

خبر داده بود.
كاخكــي عنــوان كــرده بــود؛ »طبق 
گزارش هاي واصله، ساخت و ســاز در مرز 
مشــترك جمهوري آذربايجان و روسيه 
از داليــل ترافيــك كاميون هــا در مرز 
آستاراست و اين موضوع از گمرك كشور 
روســيه پيگيري خواهد شد. به گفته اين 
مسئول، براي كاهش ترافيك كاميون ها 
در مرز آستارا مقرر شد با همكاري گمرك 
استان اردبيل، تعدادي از كاميون ها به مرز 

بيله سوار هدايت شوند.«

رشد صادرات غيرنفتي
در اين زمينه كريم رسولي، مدير گمرك 
آستارا در گفت  وگو با همشهري دليل اين 
افزايش تردد را رشــد صادرات غيرنفتي 
نسبت به ســال گذشــته عنوان و اظهار 
مي كنــد: صادرات ما نســبت به ســال 
گذشته 5۰ درصد رشــد داشته است، اما 
طبق قوانين، روزانــه بيش از ۲5۰ تريلي 
نمي تواند از گلوگاه مرزي خارج شــود؛ 
بنابراين زماني كه خودروهاي حمل ونقل 
زيادتر مي شــوند اين ترافيــك به وجود 
مي آيد. همچنين با توجه به اينكه ۲ كشور 
ايران و آذربايجان توافقي در تهران امضا 
كردند كه كاميون هــاي ايراني به صورت 
حمل يكسره و مستقيم كاال را به هر جاي 
كشــور آذربايجان انتقال بدهند، تقاضا 
براي حمل بار زياد شده است. دليل ديگر، 
پيمان نامه اوراسياســت كه موجب رشد 
صادرات بين كشــورهاي عضو از جمله 
ايران به روسيه از اين مرز شده است. اينها 
همه داليلي هستند كه باعث افزايش تردد 

در مرز آستارا شده است.

رد شيطنت آذربايجاني ها
مدير گمرك آســتارا درباره اين ســؤال 
كه »حركت كند تريلي ها ممكن اســت 
به دليل فشار آذربايجاني ها براي ترغيب 
تجار به حمل ونقل ريلي باشد« مي گويد: 
نه اينگونه نيســت، بلكه از كشور مقصد 
پذيرش كاميون هاي ترانزيت نســبت به 
سال گذشته ۲ برابر شده است، بنابراين 
دليل كنــدي تردد وجود يــك گلوگاه و 

افزايش تردد است.
رسولي تنها راه حل موجود را احداث پل 
جديد و تقويت اســكله و راه آهن عنوان 
مي كنــد و مي افزايد: با توجــه به اينكه 
زير ساخت هاي گمرك براي راه آهن كم 
است، نمي شــود در اين زمينه خدمات 
ارائه بدهيــم و ناگزيريم بيشــتر از مرز 
زميني استفاده كنيم. در اين شرايط اگر 
هيچ مشــكلي هم نباشد نهايتا مي توانيم 
۲5۰ تريلي را خارج كنيــم؛ درحالي كه 
درخواست هاي ما از كشــور آذربايجان 

روزانه ۴۰۰ تردد است.
اين مسئول درباره ايجاد امكانات رفاهي 
براي رانندگان اظهار مي كند: اين مشكل 
مربوط به گمرك آستارا نيست و بايد خود 
دولت يــا پايانه اقدام به ايجــاد تيرپارك 
)محلي براي اســتقرار راننــدگان تريلي 
و امكانات( كند. ايــن تيرپارك ها باعث 
مي شود تا تريلي ها به جاي جاده و مبادي 
گمركي در داخل محوطه پارك شــوند و 

براي مردم مشكل ايجاد نشود.
  

ســهم 83 درصــدي ايــران از صادرات 
محصــوالت كشــاورزي به اوراســيا در 
رونق تجــارت خارجــي مؤثر اســت و 
روسيه بزرگ ترين بازار تقاضاي اوراسيا 
را دارد. در اين بين روابط حســنه ايران 
با اين كشور و ساير همسايگان شمالي و 
اعضاي اتحاديه اوراسيا در توسعه اقتصاد 
فرامرزي بي تأثير نيســت. همــه اينها 
سبب شده تا 8۰ درصد صادرات گيالن 
از مرزهاي زميني، دريايي و ريلي آستارا 
محقق شــود؛ اما در كنار همه اين مزايا و 
امتيازها، انتظار مي رود با پيگيري مجدد و 
مستمر مسئوالن محلي و استاني از طريق 
وزارت امور خارجه، رويه هاي گمركي در 
گمرك جمهوري آذربايجان تســريع و 
معضل صف هاي كيلومتري كاميون ها در 

آستارا حل شود.

 شهروندان آستارايي از توقف تريلي هاي حمل بار گاليه دارند 

 ترافيك، آلودگي صوتي، افزايش تصادفات و برهم ريختن آرامش شهر ازجمله معضالت توقف طوالني مدت تريلي ها 
در پشت مرز آذربايجان و دليل نارضايتي شهروندان آستارايي است 

 تريلي ها؛ مهمان ناخوانده شهروندان آستارا

فرشته رضايی
خبر نگار

پيگيري

اسكان موقت زلزله زدگان سي سخت 
از 2 روز آينده

چهارروز از زلزله 5/6ريشتري در سي سخت، مركز شهرستان دنا 
در استان كهگيلويه و بويراحمد مي گذرد. اين زلزله هرچند تلفات 
جاني نداشت، اما خســارت هاي زيادي به خانه و زندگي مردم 

سي سخت و 8۷روستاي اطراف وارد كرد.

تصويب وام بالعوض براي زلزله زدگان 
خرابي صددرصدي 1۰ تا 15درصد از واحدهاي مسكوني و آسيب 
به 8۰درصد خانه ها و همزماني اين اتفاق با سرماي زير صفر درجه، 
مشــكالت زيادي براي زلزله زدگان ايجاد كرده است. مديركل 
مديريت بحران كهگيلويه وبويراحمد با اشاره به آمار تخريب ها از 
آغاز اسكان موقت زلزله زدگان از يكي دو روز آينده خبر مي دهد و 
به همشهري مي گويد: »قرار است براي اسكان موقت افرادي كه 
خانه شان صددرصد آسيب ديده، مبلغي به عنوان اجاره اختصاص 
يابد تا بازسازي خانه ها انجام شود«. وحيد محمدي با بيان اينكه 
ارزيابي خســارت ها همچنان ادامه دارد، مي افزايد: »بيشترين 
خرابي مربوط به شهر سي سخت اســت و در روستاهاي اطراف 
به ندرت شاهد تخريب صددرصدي هستيم«. او همچنين با اشاره 
به برخي مشكالت در توزيع چادر و وســايل گرمايشي توضيح 
مي دهد: »برخي مشــكالت، ازجمله ازدحــام جمعيت موجب 
شد توزيع چادر و امكانات عادالنه نباشــد، اما با كمك نيروهاي 
امدادي توزيع چادر ادامه دارد و روز گذشته )شنبه( با مراجعه به 
دِر منازل اين كار را پي گرفتيم«. بنابر اعالم وزير راه و شهرسازي، 
وام بالعوض براساس برآورد ستاد بحران تدوين و در هفته پيش رو 
ابالغ مي شود تا كار بازسازي مناطق زلزله زده سي سخت سريع تر 
آغاز شود. رئيس بنياد مسكن انقالب اسالمي هم در صحبت هاي 
خود در ســفر به كهگيلويه وبويراحمد خبر داده بود براي اسكان 
موقت، مبلغ ۲۰ميليون تومان براي هر خانــواده درنظر گرفته 
مي شود و ساخت و بازسازي خانه ها هم ظرف دو تا سه ماه انجام 
خواهد شد. همچنين سيد ابراهيم رئيسی، رئيس قوه قضاييه در 
بازديد از مناطق زلزله زده سی سخت  ضمن ابراز همدردی با مردم، 
دادستان و سازمان بازرســی را موظف به نظارت و پيگيری رفع 
نيازمندی های مردم دانست و تاكيد كرد مشكالت زلزله زدگان را 

با اولويت در شورای اداری استان پيگيری می كند.

سركشي خانه به خانه
هوا در دنا كمي نسبت به روزهاي گذشــته گرم تر شده و ديگر 
شاهد بارش برف و باران نيستيم. اما ازدحام جمعيت جلوي هالل 
احمر، كار را براي امدادرسانان سخت كرده است. هرچند توزيع 
نامناسب اقالم امدادي، ازجمله چادر و وسايل گرمايشي مردم 
را رنجانده اســت، اما فرماندار دنا تأكيد مي كند مسئوالن ستاد 
بحران در شهرستان، محله به محله و خانه به خانه در حال بررسي 
اوضاع هستند و اگر مردم كمبودي داشته باشند، در اختيارشان 
قرار مي دهند. عبدالحميد پناهي با اعالم اين خبر به همشهري 
مي گويد: »متأسفانه برخي از مردم هنوز چادر ندارند و به همين 
دليل توزيع چادر ادامه دارد. قبول داريم مردم مشــكل دارند، 
زندگي شان از بين رفته و اسباب و اثاثيه شان با بارش برف و باران 
آسيب جدي ديده اســت، اما نيروهاي امدادي در حال بازديد 
خانه به خانه هستند تا به مردم كمك كنند«. او توضيح مي دهد: 
»شهر بعد از زلزله به 9بلوك تقسيم شد و هر بلوك در اختيار يك 
سرگروه قرار گرفت تا مديريت كار بهتر انجام شود. توزيع اقالم 
اساسي ميان مردم با حضور سرگروه ها و معتمدان محلي كه مردم 
را می شناسند، انجام مي شود. گروه ها در حال بازديد خانه  به خانه 

هستند و كافي است مردم كمي صبور باشند«.  

پايان ارزيابي خسارت واحدهاي تجاري
آواربرداري و پاك ســازي خيابان ها و كوچه ها در سي سخت و 
روستاهاي اطراف به پايان رسيده و از روز گذشته )شنبه( با كمك 
شهرداري و ساير دستگاه ها آواربرداري از خانه هاي تخريبي آغاز 
شده است. فرماندار دنا از پايان ارزيابي خسارت واحدهاي تجاري 
از سوي اداره صنعت، معدن و تجارت هم خبر مي دهد و مي گويد: 
»با پايان ارزيابي خســارت واحدهاي تجاري به مغازه هايي كه 
خسارت جزئي ديده اند دســتور بازگشــايي داده شد و حدود 
35درصد مغازه ها كه آسيب  ديده اند تا نوسازي غيرفعال خواهند 
بود. از روز گذشته 35كارشناس در بازديد خانه به خانه مشغول 
بررسي خسارت  واحدهاي مسكوني هستند. پيش بيني  ما حاكي 

از خسارت به 8۰درصد واحدهاي مسكوني است«.
  

به گزارش گروه ايرانشهر، در مرحله اسكان اضطراري 95۲۰نفر 
از زلزله زدگان سي ســخت با تحويل چــادر  در نزديكي منازل، 
اسكان اضطراري يافته اند.  تا صبح ديروز ۴5۰۰ كيلوگرم نايلون 
پوششي، 5۰۰بسته غذايي )۷۲ ساعته(، ۲۰۰تخته پتو، ۷۰تخته 

موكت، وسايل گرمايشي    و ... در اين مناطق توزيع شده است.
بيشتر مدارس شهرســتان دنا در زلزله چهارشنبه شب آسيب 
نديده اند و مدارس ايمن و نوساز به محل اسكان مردم و استقرار 

نيروهاي امدادي تبديل شده است.

سيده زهرا عباسي
خبرنگار 

مشكالت زيادي بابت تردد و ترافيك كاميون ها در شهر 
مرزي آستارا از سوي شــهروندان مطرح مي شود، اما 
شهردار آستارا معتقد اســت كه پويايي و فعال تر شدن 
چرخه اقتصادي كشور به واسطه ظرفيت هاي مرزي اين 
شهرســتان در ايام تحريم و كرونا ارزش تحمل چنين 
مشكالتي را دارد. سيدجواد معيتي درباره مشكالت ناشي 
از توقف تريلي هاي حمل بار در مرز اين شهرســتان به 
سؤاالت همشهري پاسخ داده است كه در ادامه مي خوانيد: 

طي يكسال گذشته شاهد افزايش ترافيك و 
تشكيل صف هاي طويل كاميون ها در مرز آستارا هستيم، 
چه اتفاقي منجر به شدت گرفتن اين مشكالت شده است؟

۷۰درصد صادرات كشور به صورت زميني و از طريق مرز شهرستان 
مرزي و بندري آستارا صورت مي گيرد و با توجه به شيوع كرونا و 
بسته شدن اكثر مرزهاي كشــور تنها مرز فعال، بندر آستارا بود. 
با توجه به ضوابط جديدي كه نسبت به رعايت پروتكل ها وجود 
داشت، مشكل ترافيك و افزايش ترددها را داشتيم اما نقطه قوت 
اين اتفاق اين اســت كه با وجود بحران كرونا و با مديريت خوب 
مســئوالن منطقه، چرخه اقتصادي صادرات و واردات همچنان 

فعال ماند. طي اين مدت همشــهريان ما با مشكالتي هم مواجه 
شدند اما شاهد صبر و سعه صدر آنها بوديم و با توجه به برگزاري 

جلسات متعدد اين مشكل به زودي برطرف خواهد شد.
  اين ترافيك و ترددها هر سال وجود داشته، 

چرا امسال پررنگ تر از قبل شد؟
آستارا با داشــتن 3 مرز زميني، دريايي و ريلي يكي از مهم ترين 
تامين  كنندگان اقتصادي كشور است. بخش زيادي از فعاليت هاي 
اقتصادي در آستارا صورت مي گيرد و در اين زمينه شاهد هستيم 
كه بسياري از تجار از شــهرهاي گيالن، اردبيل و تهران در اين 
منطقه ساكن شده و در همين حوزه هم سرمايه گذاري كرده اند. 
عالوه بر آن صادرات هم رونق گرفته و در اين باره شاهد افزايش 
صــادرات صيفي جات، مركبــات و برخي اقالم ديگر هســتيم. 
همچنين برخي كارهاي اداري هم بايد از ســوي كشور همسايه 

يعني آذربايجان انجام شود تا ترانزيت صورت بگيرد.
  افزايش تردد كاميون ها در كنار مشكالتي كه 
براي ساكنان به وجود آورده، آسيب هاي ديگري از جمله 
آلودگي هوا و تخريب آسفالت شهري را هم به همراه داشته 

است، در اين باره چه اقداماتي انجام شده است؟ 
طي اين مدت و به دليل تردد ماشــين هاي ســنگين، آسفالت 

شهري تخريب شده اســت و در اين زمينه از مسئوالن استاني و 
كشوري درخواســت مي كنيم كه در بحث تامين قير مورد نياز 
شهر، ما را همراهي كنند. همچنين با توجه به برنامه ريزي هاي 
صورت گرفته سال آينده اين مشكل به طور قطع برطرف خواهد 
شد و اين اطمينان را به همشهريان مي دهيم كه طی 3 ماه آينده 
ديگر شاهد چنين صف هاي طويلي از تريلي ها در شهر نخواهند 
بود. در اين زمينه ۲ هكتار زمين در خارج از شهر به پايانه مرزي 
افزوده شــده اســت كه در آينده اي نزديك بهره برداري خواهد 
شد. براي ساماندهي كاميون ها هم شاهد تالش بي وقفه شوراي 
تامين، پليس راه و نيروي انتظامي هستيم تا در نهايت به كاهش 

ترافيك منجر شود.

ث
مك

   توزيع اقالم خوراكي بين زلزله زدگان
رئيس سازمان صمت كهگيلويه وبويراحمد با بيان اينكه ۱۷۰تن كاالي 
اساســي، ازجمله برنج، مرغ و آرد ميان زلزله زدگان سي سخت توزيع 
مي شود، گفت: »سازمان ۵۰تن مرغ منجمد دولتي، ۱۰۰تن برنج دانه بلند 
و 2۰تن آرد، تأمين كرده و با هماهنگي دستگاه هاي نظارتي توزيع خواهد 
كرد«. ساالر حسين پور با بيان اينكه نظارت دقيق بر نحوه توزيع اين كاالها 
انجام خواهد شد، افزود: »سهميه آرد تخصيص يافته توسط شركت غله و 
خدمات بازرگاني استان فقط براي توزيع بين واحدهاي نانوايي شهرستان 
دنا خواهد بود«. به گفته وي، نان پخته شــده به مدت ۷روز بين مردم 

زلزله زده شهرستان دنا به صورت رايگان توزيع خواهد شد. 

 شهردار آستارا در گفت وگو با همشهری: 

مشکل ترافیک کامیون ها 3 ماه دیگر حل می شود 

احداث نخستين پارک كشاورزی در تبريز
شهردار منطقه ۷ تبريز: نمونه پارك باغی الله با ظرفيت گردشگری، اشتغالزايی 

و توليد ميوه و صيفی در هيچ يك از استان های كشور اجرا نشده است

اولين پارک كشــاورزي در 
قالب باغ ميوه تا خرداد سال 
آينده در تبريز عملياتي و 
بهره برداري مي شود. شهردار منطقه ۷ تبريز با اعالم اين خبر به همشهري 
گفت: اين باغ كشاورزي در محله الله تبريز احداث خواهد شد كه يكي از 

مناطق حاصلخيز شهر است و ظرفيت هاي ويژه كشاورزي دارد.
محمدعلي سليمي به تأكيد مقام معظم رهبري 
براي حفظ و كاشت درختان مثمر اشاره كرد و 
افزود: محله الله يكــي از قديمي ترين مناطق 
شهري است كه آب كافي و خاک زراعي مرغوبي 
دارد. به اعتقاد ما تمركز بر كاشت چمن و گلكاري 
در اين منطقه براي احــداث يك پارک جديد با 
ظرفيت هاي ويژه اين منطقه همخواني نداشــت. بر اين اساس بخشي از 
زمين هاي تملك شده منطقه كه اكنون 3۵هزار مترمربع است و در آينده اي 
نزديك به ۱۵۰هزار مترمربع خواهد رسيد تبديل به پارک باغي خواهد شد.
اين مسئول تأكيد كرد: از سوي ديگر محصوالت توليد شده در محله الله 
ازجمله گوجه و فلفل كيفيت خوبي دارد و مورد توجه مردم تبريز و البته 
اولويت آنها براي خريد اين محصوالت است. به صورتي كه گاهي اوقات 
مردم خريد اين محصوالت از محله باغ الله را حتي با قيمت باالتر به خريد از 

ميادين ميوه و تره بار ترجيح مي دهند.
سليمي با بيان اينكه حدود ۱۰تا 2۰گونه ميوه، سبزي  و صيفي   در اين پارک 
كاشته خواهد شد كه به صورت عمومي در اختيار مردم قرار مي گيرد، اظهار 
كرد: بنا داريم قيمت محصوالت توليدي در اين باغ را مصوبه خود ميادين 
ميوه و تره بار تعيين كنيم كه يك بخش درآمدزا باشد و صرف هزينه هاي 
نگهداري از خود پارک شود. از سوي ديگر هر سال در اين منطقه شاهد 
حضور دستفروشان براي عرضه محصوالت كشاورزي محله الله هستيم و 
با احداث اين پارک، ساماندهي اين دستفروشان هم صورت خواهد گرفت.

وي با بيان اينكه باغ محله الله فرصتي براي گردشگري، توليد و اشتغالزايي 
براي منطقه و شهر خواهد بود، ادامه داد: پارک باغي الله نخستين پارک 
كشاورزي شهري خواهد بود كه نمونه آن هنوز در هيچ يك از استان هاي 
كشور اجرا نشده و براساس برنامه ريزي ها براي تمام فصول مورد استفاده 
قرار مي گيرد، تابستان ها روباز و زمستان ها سرپوشيده. براي احداث اين 
فضاي سبز ويژه، مزايده برگزار خواهيم كرد كه درصورت ورود پيمانكار 
با مشــاركت بخش خصوصي انجام مي شود اما اگر پيمانكار مناسبي هم 
نباشد، بودجه احداث پارک در اين منطقه را داريم و خودمان اجراي طرح 
را برعهده مي گيريم. شهردار منطقه ۷تبريز درباره زمان تكميل اين باغ 
بيان كرد: عمليات خاكي پارک آغاز شده است اماساخت پروژه اصلي خود 
پارک پس از تأييد بهترين طرح ارائه شده از سوي نهادي مرتبط آغازشده  
و تا خرداد سال آينده به پايان خواهد رسيد. درصورت اجراي موفق اين باغ 
ميوه، اجراي اين طرح را در پارک هاي جنگلي تبريز كه مساحتي بيش از 
۷۰هكتار دارند در دستور كار داريم و احتماال ۵۰درصد اين مناطق به كاشت 

درختان مثمر اختصاص خواهد يافت.

مريم سرخوش 
خبر نگار
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اسكندر مختاري
 استاد معماري

بزرگراه ها كه احداث شــد، 
يكباره خط عريض سياهي گزارش

روي روح محله ها كشــيده 
شــد. محله هاي قديمي دوپاره شــدند، 
ارتباط و تعامالت اجتماعي همسايه ها و 
ساكنان محله قطع شــد، نيمي شان اين 
ســوي معبر عريض و طوالنــي و پرتردد 
ماندند و نيم ديگرشان آن سو. تعدادي هم 
به خاطر تخريب خانه هايشــان مجبور به 
كوچ اجباري شدند و ســال ها خاطرات و 
هويت شكل گرفته در محله  شان را با خود 
به نقطه جديــدي بردند. حاال ســاكنان 
محــالِت پاره پــاره تهــران ماندنــد و 
بزرگراه هايي كه تردد پر ســرعت را براي 
خودروهــا لذتبخــش كردنــد. بعــد از 
رنگ باختن تعامالت اجتماعي و برهم زدن 
ساختار محله، آنچه حاال نصيب ساكنان 
اطراف بزرگراه ها شــده آلودگي صوتي و 
زيست محيطي اســت كه در برخي نقاط 
انواع آسيب هاي اجتماعي هم به جمع شان 
اضافه مي شود و كناره بزرگراه همجوار با 
يك محله را به مكاني ناامن تبديل كرده 
اســت. اثرات ســوء ســاخت و توســعه 
بزرگراه ها در ايران كه بيش از 3دهه قبل 
آغاز شد و در سال هاي ابتدايي تا نيمه دهه 
90 هــم پررنگ تر هــم شــد،  راه رفته و 
امتحان شده بسياري از كشورهاي اروپايي 
و آمريكاســت. همان ســال ها كه توسعه 
بزرگراه ها به خصوص در پايتخت اوج گرفته 
بود و نماد عملكرد مثبت مديران شــهر 
قلمداد مي شد، اروپايي ها درصدد جبران 
خسارت هاي شهري، اجتماعي و فرهنگي 
ناشــي از احداث بزرگراه هايشان برآمده 

بودند اما انگار كسي آن را نديد.

بزرگراه هايي كه تنها فيزيك شــهر را 
ديدند 

شهرهاي پيشرفته دنيا از آغاز قرن بيستم 
با عالقه فراواني به ســمت خودرومحوري 
حركت كردند. گســترش شــبكه معابر و 

نگاهي به تاثيرات منفي بزرگراه سازي دهه هاي گذشته در پايتخت

هويت و فرهنگ محالت زير سلطه بزرگراه ها 
نگاه

تهران كهن را ويران نكنيم

پور
يد 
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به مناسبت سالروز تولد حضرت علي)ع( 
شهرداري تهران برنامه هاي مختلفي را مناسبت

براي اين روز فرخنده و گراميداشت روز 
پدر و باهدف افزايش نشاط اجرا مي  كند. به گزارش 
همشهري، اين برنامه با رعايت پروتكل هاي بهداشتي 
و در سطح محله هاي شهر برگزار خواهد شد. در همين 
ارتباط قــرار اســت برنامه هاي مختلفــي در قالب 
شاداب سازي  محيط شــهري و همچنين مسابقات 
فرهنگي و هنري با همكاري معاونت خدمات شهري 
و محيط زيست شهرداري ها اجرا شود. به طور نمونه در 
منطقه مســابقات فرهنگي حكمت علــوي برگزار 
مي شود. يوسف مزارعي، معاون اجتماعي و فرهنگي 
شــهرداري منطقه2 تهــران در ايــن رابطه گفت: 
»مسابقات حكمت علوي با هدف آشنايي شهروندان 
با متون ارزشمند نهج البالغه طراحي شده است و در 
چند بخش پادكست، شعر، داستان نويسي، خطاطي، 
نقاشي و همچنين كتابخواني اجرا مي شود. فراخوان 
اين مســابقات از طريق فضاي مجــازي و همچنين 
سراي محالت اعالم مي شود و شهروندان مي توانند در 
بســتر فضاي مجــازي در اين مســابقات فرهنگي 
مشــاركت كنند.« او افزود: »به منظور شاداب سازي  

فضاي شهري در ايام فرخنده والدت حضرت علي)ع( 
»كمپين نور، شهر، اميد« با مشاركت معاونت خدمات 
شهري و محيط زيست منطقه اجرا مي شود كه در اين 
كمپين ضمن آذين بندي و فضاسازي محيطي معابر و 
بزرگراه ها، از شهروندان دعوت مي شود تا با چراغاني، 
آذين بندي و رنگ بندي بالكن ها و پنجره هاي مشرف 

به خيابان در اين كمپين مشاركت كنند.«
امسال برنامه هاي اعتكاف و سالمت به منظور ترويج 
برگزاري مراســم اعتكاف در خانه ها با شــعار »خدا 
هميشه همه جا« برگزار مي شود. در همين خصوص 

معاونت هاي فرهنگــي - اجتماعي مناطق به منظور 
تشويق شهروندان به رعايت اصول بهداشتي در اجراي 
برنامه هاي معنوي، از شهروندان در خواست كرده اند 
شهروندان تصاوير قرائت زيارت امين اهلل را در منازل 

از طريق فضاي مجازي به اشتراك بگذارند.
نورافشاني در ميادين بزرگ و اماكني مثل برج ميالد 
و پل طبيعت، حركت كاروان خودرويي و همچنين 
اجراي زيارت امين اهلل در معابر و گذرگاه هاي اصلي 
از ديگر برنامه هاي اين ايام اســت. سركشي به ايتام، 
بازديد از خانواده شــهدا، حضور در مناطق محروم 
و توزيع بسته هاي بهداشــتي ميان افراد كم بضاعت 
در جنوب شهر نيز از سوي ســازمان ها و شركت ها 
و مناطــق 22گانه تهران انجام مي شــود.  ارســال 
بســته هاي حمايتي و كمك هاي مومنانه خيرين، 
گروه هاي جهادي و نهادهاي مردمي به خانواده هاي 
بي سرپرست در روز والدت حضرت اميرالمومنين)ع( 
 از ديگر برنامه هاست. براســاس اين گزارش، جدا از 
برنامه هايي كه قرار است به مناسبت ميالد حضرت 
علي)ع( در هفته جاري برگزار شود، بعد از آن تهران 
آماده اســتقبال از نوروز و اعياد شــعبانيه مي شود. 
رنگ آميزي، گلكاري، نوروزخوانــي در برخي نقاط 
شهر  از ديگر برنامه هايي است كه به مناسبت ورود به 
سال 1400 و قرن جديد در پايتخت با نزديك شدن به 

روزهاي پاياني سال به مرور انجام مي شود. 

الهام مصدقي راد
خبر نگار

  ايجاد نگاه اميدوارانه 
جديد در مديران شهري

بعــد از دهه70 احــداث بزرگراه ها 
همچنان ادامه يافت؛ تقريبا مصادف 
با همان زماني كه كشورهاي اروپايي 
درصدد برآمدند تا اثــرات منفي و 
مضرات احداث بزرگراه هايشان را از 

چهره شهر بزدايند. 
نخســتين جنبش  ها عليه احداث 
معابر بزرگراهي در 1960 آغاز شد تا 
جايي كه منتقدي همانند خانم جين  
جيكوبز كه ازجملــه نظريه پردازان 
شناخته شده شــهري است، به دليل 
مخالفت هايش به زندان افتاد. بعد از 
آن برخي بزرگراه هاي ساخته شــده 
در اروپا و آمريكا مورد بازنگري قرار 
گرفتند و با كمك راهكارهايي تالش 
شد ارتباط قطع شده ميان محالت و 
معابر،  دوباره به حالت قبل از احداث 

بزرگراه برگردد. 
يكي از بزرگراه هاي ســه طبقه شهر 
بوستون، به زير زمين انتقال يافت و 
ســطح روي آن به مكاني براي تردد 
عابران پياده تبديل شــد؛ راهكاري 
كه به گفته بهزادفــر در بخش هايي 
از 2بزرگراه امام علــي و نيايش كه 
پايين تر از سطح قرار دارند نيز شدني 
اســت. او مي گويد: »طرح پوشاندن 
بخشــي از بزرگراه امام علي كه چند 
ســال قبل ارائه كرديم، به تازگي در 
شرف اجراست. در بخشــي از اين 
بزرگراه كه در منطقــه8 و محدوده 
ســبالن قرار دارد، دو سوي بزرگراه 
به يكديگر متصل شــده و با احداث 
سطحي با عرض حداقل 50متر،  معبري 
مناســب براي ارتباط و تردد عابران 
پياده و ســاكنان دو سوي بزرگراه و 
شكل گيري دوباره تعامالت اجتماعي 
فراهم خواهد شد؛ اقدامي كه بيانگر 
نگاهي جديد در ميان مديران شهري 

است.«
 اين متخصص شهرسازي با تأكيد بر 
اينكه شهرهاي اروپايي كه عرصه هاي 
پياده محور را توسعه داده و به سمت 
انســان محوري حركــت كردند، با 
افزايش ميزان رضايــت از زندگي 
شهروندان و افزايش شادي در آنها 
مواجه شدند تأكيد مي كند: »بهترين 
نوع،  تركيب ســواره و پياده در كنار 
يكديگر اســت تا از حالت جزيره اي 
خارج شود؛ شبيه به همان راهكاري 
كه كشور هلند از اواخر دهه70ميالدي 

دنبال كرد.« 

»مهر پدري« بر دل تهران مي نشيند

شهر زنده به مثابه انسان زنده است. كودكي 
دارد. ميانسالي را مي گذارند و به كهنسالي 
مي رسد اما زنده اســت و چون هر موجود 
زنده اي نيازمند توجه. نمي توان اين موجود 
كهنسال را به حال خود رها كرد. نمي توان در عين حيات، تخريبش 
كرد و شهر ديگري به جاي آن ساخت. بايد به سراغش رفت، احوالش 
را پرســيد، پاي صحبتش نشســت و از او آرامش گرفت. شهر كهن، 
قصه گوســت و حكايت ها در دل دارد. شــهر كهن زيباست و چون 
محصول ذهن خالق معماران و هنرمندان، گوهرافشان همين مرز و بوم 
است. شهر كهن سازگار است؛ سازگار با اقليم و ساكنانش. شهر كهن 
شاهدي است بر ناماليماتي چون جنگ، زلزله، خشكسالي، قحطي، 

شكست و پيروزي و... در نهايت شهر كهن پايدار است و ماندگار.
شهر كهن مولد فرهنگ است و ارتقاي جوامع انساني را فراهم كرده است 
و اگر جوامع انساني در روزگار معاصر به اين درجه از قدرت براي فهم و 
ادراك جهان هستي رسيده اند و هرروز دستاوردهاي نويني را به جامعه 
بشري عرضه مي كنند، تنها حاصل رشد و توسعه شهرنشيني برخاسته 
از كهن شهرهاست. شهر كهن بستر همان تمدني است كه ما امروز به آن 
مي باليم اما با كهن شهرمان چه كرده ايم؟ الله زار را به صنعت الكترونيك 
واگذار كرده ايم. خيابان اميركبير و اكباتان را با وجود اعتبار نامشان به 
صنف لوازم يدكي اتومبيل واگذار كرده ايم. سه راه امين حضور و خيابان 
ري در اختيار صنف لوازم خانگي است. خانه هاي محله عودالجان شرقي 
كه يادگاري از اليه تاريخي دوران صفويه است انباري شده اند. ميدان 
بهارستان كه دايره المعارف تاريخ معاصر شهرست به ميدانگاه سواره رو 
تبديل شده است. چه شد چنين رفت بر شهر و چنين رفت بر ما؟ اگر 
شهر تاريخي نمايانگر يك زيستگاه كهن است و اگر هويت شهر كهن 
هويت ماست؛ الحق كه بايد گفت فرزندان شايسته اي براي يادگاري هاي 
گذشته خود نيستيم. رفتاري كه ما امروز با شهر پيش گرفته ايم از سر 
ناآگاهي است. اگر شناخت كافي از شهر داشته باشيم، اراده ها مصمم 
مي شوند و قوانين هم رعايت و نسيم فرهنگ مي وزد و شهر به شهروندان 
تعلق مي گيرد. در يك كالم بايد گفت كهن شهر تهران را بايد دوست 

داشت و با او ماند و از تخريب و نابودي اش جلوگيري كرد.

سلســله مراتــب شــريان ها از نمادهاي 
پيشــرفت و توســعه در كشــورهاي 
مختلف محســوب شد و ســواره محوري 
بر انسان محوري چيره شــد. شبكه هاي 
بزرگراهي فقط كالبد فيزيكي شهر را درنظر 
گرفتند و بي  توجه به روح انساني،  اجتماعي 
و فرهنگي شهر،  محالت و معابرش پيش 
رفتند. ايــن اتفاق در ايــران بعد از جنگ 
جهانــي اول روي داد. توســعه معابــر و 
خيابان كشي ها بدون توجه به روح محله ها 
در شــهرهاي بزرگ ايران آغاز شد. بافت 
برخي شــهرها ازجمله همدان،  اصفهان، 
 تبريز و شــيراز از همان ابتدا تكه و بريده 
شــد. در تهران اما ابتدا دور تا دور شــهر 
صاحب خيابان شــد و بعد تخريب بافت و 
پاره پاره شدن در دل شــهر رخ داد و آنچه 
اين ميان ديده نشد، انسان بود. اين نگاه با 
تدوين طرح جامع در دهه 40 قوت و قدرت 
بيشتري يافت و توسعه شهر و معابرش تنها 
از نظر كاربري و كالبدي ديده شدند. برخي 
صاحب نظران معتقدند اين نگاه ادامه پيدا 

كرد تا جايي كه در مديريت شهري اينگونه 
تصور مي شد كه شهرسازي يعني راه براي 
ســوار گان ســاختن، نگاهي كه تا همين 
يك دهه قبــل هم ادامه داشــت و تصور 
مي شد مشــكل تردد را با ساختن راه هاي 
جديد مي توان رفع كرد. مصطفي بهزاد فر، 
 استاد شهرسازي دانشــگاه علم و صنعت 
معتقد است اين نگاه كه در ميان مديران 
شهري قدرت يافته بود، تاشهرداري دوره 
دهه60 ، فشــار زيادي بر مديريت شهري 
وارد مي كــرد؛ چراكه به رغم فشــار اين 
ذهنيت، بودجه اي براي به اجرا درآوردنش 
نداشتند اما شهرداري در اوايل دهه 70 با 
راهكار ايجاد كاربري مسكوني و تجاري در 
جداره بزرگراه ها، كلنــگ احداث بزرگراه 
نواب را بر زمين زد و بودجه مورد نياز اين 
پروژه را هم تامين كرد. بزرگراه نواب با آن 
مجتمع سازي  هاي پر از اما واگر حاشيه اش 
ساخته شــد اما به گفته بهزاد فر 2 اتفاق 
افتاد. او به همشهري مي گويد: »با احداث 
نواب، محله ها تكه تكه شدند، يعني همان 

اتفاقي كه در برخــي محله هاي آمريكايي 
در دهه20 رخ داد در تهران در ســال70 
به وقوع پيوســت. محله هاي دامپزشكي، 
سلســبيل و بريانك كه همگي از محالت 
قديمي بودند، تكه تكه شدند. ديگر اينكه 
خانه هايي كه در حاشيه نواب درنظر گرفته 
شدند فقط از نظر كالبدي طراحي شدند و 
روح در آنها شــكل نگرفت به همين دليل 
هم اكنون در حال فرســودگي و تخريب 
هستند.« احداث برخي بزرگراه ها هم بافت 
مســكوني و محالت را مورد تهاجم قرار 
ندادند اما در عوض دارايي ارزشمند ديگري 
را نابود كردند. بزرگراه چمران يكي از اين 
موارد اســت كه با بافت محلي و مسكوني 
فاصله داشــته اما به جاي آن فضاي سبز و 

سبزينگي شهر را تخريب كرده است.

تخريب محله ها براي ساخت بزرگراه، 
تخريب فرهنگ است

تخريب خانه و كوچه و معبري كه سال ها و 
قرن ها از عمرشان مي گذرد، فقط تخريب 

آجر و سنگ نيســت، تخريب فرهنگ و 
قدمت و هويتي اســت كه طي سال ها در 
البه الي آجر خانه هــاي يك كوچه رخنه 
كرده، در فضــاي كوچــه و خيابان يك 
محله پيچيده و   تعامالت و وابســتگي ها 
و دلبستگي ها و ارتباطات ساكنان محله 
را شكل داده اســت. هرچه تاريخ و قدمت 
محل و منطقه اي به عقب تر بازگردد، هزينه 
و خسارت فرهنگي ناشي از تخريب آن هم 
بيشتر خواهد شد. شــبكه هاي اجتماعي 
شــكل گرفته در يك محله كه ســرمايه 
اجتماعي آن را تشكيل مي دهند با ساخت 
بزرگراه از بين رفته و كاركردشــان تغيير 
مي كند. اعظم آهنگر،  مدرس دانشــگاه و 
مدير بخش مطالعات شهري و منطقه اي 
مؤسسه تحقيقات اجتماعي دانشگاه تهران 
با تأكيد بر اينكه احداث پل يا بزرگراه در 
ســطح يك محله،  تمام كاركردهاي آن 
محله را به عنوان موقعيتي كه داراي رابطه 
ارگانيك با اطراف است از بين مي برد، به 
همشهري مي گويد: »شهر موجودي زنده 
است كه وجودش به ما آدم ها بستگي دارد 
اما وقتي ابزار و ماشين ها را ارجح دانسته و 
محله را تقديمشان مي كنيم و ساختارش 
را از بين مي بريم، محيط اطراف محله را به 

محيطي مرده تبديل كرده ايم.«
 او معتقد اســت بــا تخريــب محله هاي 
قديمي كه حافظه تاريخي شهر محسوب 
مي شوند، نوع تعامالت همسايگي تغيير 
كرده و مفهومي همچون بچه محل از بين 
مي  رود به همين دليل داشــتن پيوست 
اجتماعي را از ملزومات طرح ها و پروژه هاي 
شهري مي داند. آهنگر به تصميم برچيدن 
پل ري در چند سال قبل اشــاره كرده و 
مي  گويد:  »نتايج بررســي هاي اجتماعي 
اين پروژه نشــان داد در صورت تخريب و 
برچيدن پل ري، صنف فروش لوازم خانگي 
امين حضور تا پايين ادامه پيدا خواهد كرد 
و خانه هايي كه به انبار تبديل شــده اند، 
بيشــتر خواهد شــد،  به همين دليل پل 

جمع آوري نشد.« 
به گفته اين جامعه شــناس شــهري، اين 
مثال نشــان مي دهد نه تنها احداث پل يا 
بزرگراه مي تواند آسيب زا باشد بلكه گاهي 
جمع آوري و تخريب آن هم مسئله ســاز 
خواهد شــد و اگر شــهر را موجود زنده 
ببينيم، هر بــار نقطــه اي از آن را بدون 
مطالعات دقيق اجتماعي تغيير نمي دهيم.
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رويداد

تجليل از برگزيدگان جايزه كتاب سال
آيين اختتاميه سي وهشتمين 
دوره جايــزه كتــاب ســال 
بيست وهشــتمين دوره جايزه 
جهاني كتاب ســال جمهوري 
اســامي ايران برگزار شد. به 
گــزارش همشــهري، در اين 
مراســم كه به صورت محدود و 
با حفظ شــيوه نامه ها و حضور 
تصويري رئيس جمهوري برگزار 
شد، حســن روحاني، كتاب را 
منشأ تحوالت اجتماعي معرفي 

كرد و گفت: انتقال سلســله نظرات علمــي در طول تاريخ بدون 
كتاب ميسر نبوده است. 

برگزيدگان و شايستگان تقدير سي و هشــتمين دوره جايزه كتاب سال 
جمهوري اسامي ايران در برخي حوزه ها بدين شرح بودند:

دايره المعارف ها و فرهنگنامه ها: دانشــنامه 6جلدي فرهنگ مردم ايران، 
تأليف گروه نويسندگان، زيرنظر: سيدمحمدكاظم موسوي بجنوردي، 
ويراســتاران علمي: اصغر كريمــي و محمــد جعفري قنواتي، مركز 

دايره المعارف بزرگ اسامي.
 فلسفه: تناهي استعايي: پژوهشي درباره هستي شناسي بنيادين هايدگر، 

تأليف احمد رجبي، هرمس.
دين: مصباح السالكين لنهج الباغه من كام اميرالمؤمنين عليه السام، 
تأليف كمال الدين ميثم بن علي بن ميثم البحراني، تحقيق مؤسسه آل البيت 

عليهم السام إلحياء التراث، 6جلدي.
موسيقي: فرهيختگي در محيط مردمي: غزل خواني تهراني و بسترهاي 

فرهنگي - اجتماعي آن، تأليف ساسان فاطمي، ماهور.
فلسفه اسالمي: 2كتاب زير به صورت مشترك انتخاب شدند: تبارنامه 
اشراقيان، تأليف زهرا زارع، هرمس. كتاب وجود و ذات: تفسيري از صدرا در 

سياق تاريخي، تأليف داوود حسيني، حكمت اسامي.
كليات هنر: پرسپكتيو به منزله صورت سمبليك، تأليف اروين پانوفسكي، 

ترجمه محمد سپاهي، چشمه.
 هنرهاي نمايشــي: ســينماي تئــو آنجلوپولوس، تأليــف آنگلوس 

كوتسوراكيس و مارك استيون، ترجمه وحيد روزبهاني، ديبايه.
 هنرهاي تجسمي: سفالينه گونه موسوم به كوباچه، تأليف فيروز مهجور، 

علمي و فرهنگي.
 نمايشنامه: افسانه رستا، نوشته فرشاد فرشته حكمت، دانشگاه تهران.

داستان: اوراد نيمروز، نوشته منصور عليمرادي، نيماژ
كودك و نوجوان: غايب، روايت داستاني از زندگي امام زمان )عج(، تأليف 

حسن بيانلو، طراح گرافيك و تصويرگر: عليرضا پورحنيفه، سوره مهر.
تو يك جهانگردي، نوشته شهرزاد شهرجردي، تصويرگر: غزل فتح اللهي، 

طراح گرافيك: الهه جوانمرد، فاطمي، كتاب طوطي.
عكس يادگاري بگيريم، نوشته محمدرضا يوسفي، كانون پرورش فكري 

كودكان و نوجوانان.
طعم سيب زرد، نوشته ناصر يوسفي، پيدايش.

يادداشت

در پـــــــرتــو 
نظريه پردازي هاي 
ر تـــــــوي  تو د
جديد كه بي گمان دســتاوردهايي است 
پر اعتبــار از خردورزي و فرهنگســازي 
انساني، بسياري از قطعيت هاي به ظاهر 
برگشــت ناپذير كنــار زده شــده اند، 
 امــا ايــن قطعيت، كمــاكان بــه قوت 
خود باقي و پايدار  است كه انسان بي بهره 
از »كتاب« - هر قدر هم هوشمند باشد - 
به تعبيري، بيرون و بر كنار از تاريخ خواهد 
ماند و به مثابه موجودي بي»گذشته«، در 
غفلتي غم انگيز، »آينده« اي هم نخواهد 

داشت.
اين فرض، چه بســا درباره فرد يا شماري 
از افراد مصداق هايي عيني پيدا كند، ولي 
هنگامي كه به موجوديــت ملي و حيات 
مســتدام ملت ها مي رسيم، سهم و نقش 
مطالعه شــهروندان و اهميت به كتاب را 
چون كليِد رستگاري آن ملت مي يابيم. 
با تأملي بر اين مفهــوم، مي توانيم ارج و 
اهميت و نقش كتاب را در توسعه جوامع 

مختلف دريابيم.
روزنامه همشهري كه حدود 2دهه پيش 
نيز از نخستين روزنامه هايي بود كه روزانه 
صفحه اي را براي كتاب منتشر مي كرد، 
از امروز يك صفحه  بــه كتاب اختصاص 
مي دهد. با اين نگاه كه كليِد رســتگاري 
و ســرافرازي هر جامعه اي در گرو دانش 
جمعي آن اســت. در اين صفحه، عاوه 
بر گفت وگو با نويســندگان و شاعران، به 
نقد و معرفــي كتاب هاي روز مي پردازيم 
و گزارش هــا و مطالبي خواهيم داشــت 
درباره هر آنچه به كتاب و كتابخواني در 
عرصه هاي مختلف مربوط است. با نظرات 
و انتقادهايتــان ما را در بهتر شــدن اين 

صفحه نوپا ياري كنيد.

ارج و نقِش كتاب در توسعه 
جوامع

فرزام شيرزادي
دبير صفحه كتاب

ديداري زمستاني با بهاءالدين خرمشاهي درباره كتاب، كرونا و شمارگان اين روزهاي كاالي سرد

كرونا به نويسندگان »زمان« داد
بهاءالدين خرمشاهي با تسلط كافي و وافي بر زبان عربي، تا به امروز زبان و 
ادبيات عرب را به اصطالح براي خود زير و رو كرده است. بعيد است شاعر 
و نويسنده عرب زباني در آسمان ادبيات باشد و قلم بزند و او نشناسدش. 
خرمشاهي، يكي از زبده ترين مترجمان چيره دست قرآن كريم است. در زمستان كرونايي امسال، 
»كرونا« را براي خواندن و نوشتن و چاپ اثر ارزشمند ادبي فرصت مي داند و در يك كالم مختصر، 
معتقد است كه كرونا فرصت را براي اهل انديشه چندين برابر كرده است. وي از حافظ پژوهان سرآمد 
كشورمان است و در اين قلمرو يكي از كساني است كه حرف اول و آخر را مي زند. در زمستان كرونايي 
امسال با اين نويسنده و مترجم و پژوهشگر شاخص به بحث و گفت وگو نشستيم؛ كسي كه خود نيز 
طعم تلخ درگير شدن جسمي با كرونا را چشــيد. آخرين كتابش، فرهنگ »كارا« است كه آخرين 

نسخه هايش در كتابفروشي ها موجود است.

پيش از شيوع كرونا كتابگردي داشتيم. 
مردم به كتابفروشي ها ســر مي زدند. حدود يكي ، 
دو ماه از آغاز محدوديت هاي كرونايي مي گذرد. با 
اين وصف، در فضاي جديد موجود، براي رونق دوباره 
كتاب و زنده نگه داشــتن اين صنعت آگاهي بخش، 

چه بايد كرد؟
كتاب جزو »كاالهاي ســرد« محســوب مي شــود. ما 
الجرم در جهاني چندرسانه اي زندگي مي كنيم. طبعاً 
مِن نويســنده و مترجم قبول نمي كنــم كه اين فضاي 
چندرسانه اي جايگزين كتاب شــود، اما مردم اين را تا 
حدودي مي پذيرند. فرهنگ  دانشنامه اي به نام »كارا« 
نوشته ام كه آن را نشــر معين و نگاه و شباهنگ منتشر 
كرده اند. البته هم اكنون آخرين نسخه هايش به فروش 
مــي رود. قيمت چنداني هم نداشــت، چيــزي حدود 
250هزار تومان كه اگر اكنون منتشر مي شد، قيمتش 
بالغ بر 500هزار تومان تخمين زده مي  شــد. اين كتاب 
البته 2سال پيش چاپ شــده. مردم با خود مي گويند، 
ما چرا چنيــن كتابي را بخريم، هميــن اطاعات را در 
گوشي هاي لمسي خود به دست مي آوريم. نمي خواهم 
بگويم كه اين كتاب يا امثالهم چه مزيت هايي دارند، اما 
بايد بدانيم كه چه تفاوت هايي با آنچه در اينترنت مي توان 
يافت، خواهد داشــت. به نظرم امروز جهان براي توليد 

آماده است. عرضه تقريباً مقوله اي آني است. اگر بخواهيم 
كتاب بخريم چه آناين و چه حضوري آني است. با توجه 
به تغيير حروفچيني و فيلم و زينك، شرايط چاپي تغيير 
كرده اســت. آن موقع ليتوگرافي مي كردند، اما امروز 
مراحل انتشار سريع تر و مدرن تر انجام مي شود. به نظرم 
هم اكنون، وقت، وقت كتاب هاي بزرگ است. نمي خواهم 
خودم را مثال بزنم، اما هم اكنون كتابي 12جلدي از من 
زيرچاپ است. اگر قرار  بود كه اين فرصت را در اختيار 
نداشته باشم هر قدر هم ناشر چاالك باشد  2سال مراحل 
چاپ طول مي كشيد. اين در حالي است كه ناشر امروز 
به من مي گويد ظرف مدتي كمتر از 8 ماه آن را منتشر 

خواهم كرد.
پس معتقديد كه كتاب يا به قول شــما 

»كاالي سرد« هنوز رونق دارد؟
هم تقريباً بله و هم خير! خب، جملگي اينها به نظرم رونق 

كتاب و كتابخواني را معنا مي كند. 
من عمــرم را با نشــر ســپري 

كــرده ام و فقط به 

كتاب هاي خودم هم نمي پــردازم و نپرداخته ام. از آغاز 
ويراستار بوده ام و هنوز هم ويراستارم و زير و باالي نشر 
و كتاب را مي شناسم. به اين ترتيب حرف آخرم همان 
حرف نخستم اســت. مضاف بر اينكه فعاليت بسياري 
از كتابفروشــي ها امروز به واســطه يك نفر مي چرخد؛ 
مگر كتابفروشــي هايي كه نادر و بزرگنــد؛ مثل مولي 
و نياز دارند كه 4-3نفر آن را بگردانند، اما بســياري از 
انتشاراتي ها مانند نيلوفر، ناهيد، دوستان، مركز يا نگاه 
كه آخري كتابفروشــي بزرگي دارد، باز هم با يك نفر 
مي چرخد. در يك كام بايد بگويم كــه توليد زمان بر 
اســت و در دوران كرونايي موجود ما زمــان در اختيار 

داريم. هم اكنون زمانمان 10برابر شده است.
همه جاي جهــان پِيِپر بوك وجود دارد، 
اما امروز بخشــي از تيراژ كتاب ما را فضاي مجازي 
و چندرسانه اي گرفته است. از نگاه و نظر شما اين 

جزو آفت هاست؟ 
براي آموختن فرهنگ، چه كســي از آناين اســتفاده 
و چه خودش جســت وجو كند 
و چه به مــدد گوگل و 
ويكي پديــا دنبال 
موضوعــي بگردد و 
چه كتــاب كاغذي 
و گويا بخــرد يكي 
است. كســاني كه با 
خودروي شــخصي به 
مسافرت مي روند، كتاب 

گويا را در ضبط و پخــش اتومبيل خود مي گذارند. يك 
كتاب 400صفحه اي را از تهران تا همدان يا از تهران تا 
رشــت مي توانند گوش بدهند. به گونه اي هم هست كه 
صداها حواس پرت كن نيســت و اتفاقاً حواس جمع كن 
است. در مسائل و مواردي كه مورد بحث است، ما مانند 
جهان تغيير كرده ايم. اما در مجموع، از زاويه ديگر، تيراژ 
كتاب ما از 60سال پيش كاما به هم ريخته. همين كه 
ناشر شك داشــت چه تعداد تيراژ بزند، مي گفتند حاال 
5هزار نسخه تيراژ بزنيد تا ببينيم چه مي شود. هم اكنون 
»حافظ حافظه ماســت«، كتاب من به چاپ دوازدهم 
رسيده است، اما با تيراژ 200نسخه. درحالي كه 12چاپ 

200نسخه اي به 3هزار نسخه هم نمي رسد.
پيشنهاد نهايي تان براي ترويج اين كاالي 

سرد دانش افزا چيست؟
كسي كه هميشــه كتاب باز و دوســتدار كتاب باشد و 
دوست داشته باشد زير سطرها خط بكشد و بين صفحات 
كتاب چوق الــف بگذارد، دنبال كتاب اســت و كتاب و 
خواندن كاغذي را به گمانم هيــچ گاه فراموش نخواهد 
كرد. فراموش نكنيم كه با PDF و CD نمي توان كتابخانه 
ساخت. كتابخانه به خودي خود در خانه ها ايجاد روحيه 
مي كند. امروز همه در زندگي آپارتماني از كمبود جا در 
عذابند، اما در عين حال غافليــم از اينكه فضاي اندك 
كتابخانه به خودي خــود روحيه را باال مي بــرد. اما در 
عين حال آنهايي كه كتاب مي خوانند به خود مي بالند. 
به شخصه به خود مي بالم كه 60-50سال است كه كتاب 
مي خرم و مي خوانم. اگر بخواهم كتاب هايم را بفروشم يا 
به كساني ببخشم، واقعا بيمار مي شوم. اما يك نكته را هم 
با شما در ميان بگذارم كه خانواده را آزاد گذاشته ام كه 
پس از فوتم، كتاب هايم را به ناشري فرهنگي ببخشند يا 
بفروشند. البته باز روش اول را ترجيح مي دهم. كتابخانه 
شــخصي من روح واحدي دارد كه براي حافظ شناسي 
و ادب فارسي ضروري اســت و من با اين كتاب هاست 
كه تا به امروز حدود 1400مقاله نوشته ام. گويي روح و 
روحيه ام با اين كتابخانه يكي است. حتي بيشتر از ايرج 
افشار! شايد يادداشت هاي كوچك را هم مقاله به جاي 
آورند، اما من پرنوشته ام. البته اين را هم با تواضع بگويم 
كه پرنويسي هنر نيســت، اما دست كم الف هم نزده ام؛ 
گزارشي داده ام. همين كه شــما به كتاب مي پردازيد و 
غيراز من هم از كسان ديگری كه صاحب نظرند، درباره 
كتاب سؤال مي كنيد به خودي خود باعث توجه به كتاب 
مي شود و به خواننده شــما ديد وسيع تري مي بخشد. 
دانش در يك كام، خواه و ناخواه ديدگاه ايجاد مي كند. 
هم اكنون، همين كه شــما و خبرنگاراني مانند شما در 
عرصه كتاب فعاليت مي كنند، نشان مي دهد كه شمع 
كتاب در محافل زنده است. خبرنگاران هم كار سنگين 
و ســترگي را در اين بين به دوش مي كشند. آنها شمع 

كتاب را همچنان روشن نگاه داشته اند.

فرشاد شيرزادي
روزنامه نگار

همين كه شما به كتاب مي پردازيد و غيراز من هم از كسان ديگری 
كه صاحب نظرند، درباره كتاب سؤال مي كنيد به خودي خود باعث 

توجه به كتاب مي شود و به خواننده شما ديد وسيع تري مي بخشد

عكس: همشهري/ امير ادهم
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  بیش از يك سال است كه به دلیل شیوع 
پاندمي كرونا در ايران و جهان، موضوع گردشگري

سفر از اذهان ايراني هاي همیشه تشنه 
گشــت وگذار پاك شــده اســت. اما اين بــار نوروز 
متفاوت تري در راه اســت. نوروز تا همین 2سال قبل، 
پیك اصلي سفرهاي داخلي و خارجي ايراني ها بود و 
دست كم 20میلیون ايراني را راهي جاده ها و میلیون ها 
مسافر ديگر را نیز عازم كشــورهاي خارجي مي كرد. 
پاندمي كرونا اما درست در آســتانه نوروز 1400 نیاز 
ايراني ها بــراي ســفر را در بــرزخ دوبــاره ويروس 
جهش يافته و تصمیم ستاد ملي مقابله كرونا قرار داده 

است.
معاون گردشــگري وزارت میراث فرهنگي 2روز قبل 
از ارائه 2پیشنهاد براي بازگشــايي سفرهاي نوروزي 
در كشور به ســتاد ملي كرونا خبر داد. ولي تیموري 
گفته بود، اين 2مدل يكي الزام ايراني ها براي ســفر با 
تور با رعايت پروتكل هاي بهداشتي و اقامت در مراكز 
مجوزدار زيرنظر وزارت میراث فرهنگي و ديگري الزام 
مسافران انفرادي يا همان عالقه مندان به سفر با خودرو 
شخصي به رزرو و اقامت در مراكز اقامتي مجوزدار پیش 
از انجام سفر است. چون نوروز 1400 نیز ديگر امكان 
برقراري كمپ و اقامت در چادر و مســاجد و مدارس 

وجود ندارد.
معاون گردشــگري وزارت میراث فرهنگي در خبري 
ديگر حتي اعالم كرد كه ستاد ملي مقابله با كرونا براي 
بازگشايي سفرها براساس پیشنهادهاي وزارت میراث 
فرهنگي اقناع شده است. اين اعالم در شرايطي صورت 
گرفته است كه هنوز ســتاد ملي مقابله با كرونا هیچ 
سخني از بازگشايي ســفرهاي برنامه ريزي شده براي 
مسافران نوروزي نگفته و حتي سرانجام پیشنهادهاي 
وزارت میراث فرهنگي در آن ستاد نیز مشخص نشده 

است.

پيشبينيافزايشسفرهاينوروزي
امســال و در آســتانه تعطیالت نوروز اما پیش بیني 
مي شود كه ايراني هاي خســته از 13 ماه خانه نشیني 
به دلیل شیوع كرونا، حجم سفرهاي جاده اي در نوروز را 
باال ببرند و در اين میان فعاالن صنعت گردشگري هنوز 

در پیچ و خم اداري فروش تورهاي نوروزي گیر كرده اند.
امیرپويان رفیعي شــاد، رئیس انجمــن صنفي دفاتر 
خدمات مســافرت هوايــي و جهانگردي ايــران به 
همشهري گفته اســت كه هنوز هیچ نامه اي از سوي 
وزارت میــراث فرهنگي مبني بر امــكان فروختن يا 
نفروختــن تورهاي نوروزي به شــركت هاي خدمات 

مسافرتي كشور ارسال نشده است.
او نیز تأكید مي كند كه نــوروز1400 عطش ايراني ها 
براي سفر با توجه به تعطیلي طوالني مدت سفر به دلیل 
شیوع كرونا بیشتر شده است و با توجه به آنكه تغییر 
رفتار در مواجهه با پاندمي كرونا ايجاد شــده و ترس 
مردم از ويروس كرونا اندكي كاهش يافته است، بايد 
ديد آيا اين تغییر رفتار در برابــر بیماري كرونا منجر 
به افزايش ســفر در نوروز 1400 خواهد شد يا خیر؟ 
همچنین بحث ترددهاي جاده اي در سفرهاي نوروزي 
بسیار اهمیت دارد و باز هم بايد در انتظار تصمیم ستاد 

ملي مقابله با كرونا در موضوع سفرهاي نوروزي ماند.
به گفته امیرپويان رفیعي شــاد، هم اكنون مجوز پرواز 

براي سفرهاي خارجي به برخي كشورهاي همسايه 
همچون تركیه و ارمنســتان صادر شده است، اما در 
مورد سفرهاي داخلي هنوز هیچ چیز قابل پیش بیني 

نیست.
رئیس انجمن صنفي دفاتر خدمات مسافرتي استان 
تهران درخصوص پیشــنهاد وزارت میراث فرهنگي 
به ســتاد ملي كرونا براي مدل هاي ســفر در نوروز با 
هدف بازگشايي ســفرها گفت: بايد توجه داشت كه 
ترددهاي جاده اي در گردشگري جايي ندارد و افرادي 
كه اينگونه ســفر مي كنند نیز نه توريست هستند نه 

ماهیت جابه جايي شان مشخص است.
او تأكید كرد: هم اكنون اشتیاق براي سفر زياد است و 
اگر در نوروز 1400 نیز سفر با محدوديت مواجه شود، 
اشتیاق تشديد شده مردم براي سفر سركوب مي شود.

به گفته او، هنوز با قطعیــت كامل نمي توان اعالم كرد 
كه وضعیت ســفرهاي نوروزي امسال چگونه خواهد 
بود، چون در شــرايط نرمال قرار نداريم و نمي دانیم 
فرجام ســفرهاي نوروزي 1400 چه مي شود؟ با اين 

حال، بايد دانست كه فنر فشرده شــده سفر در ايران 
آماده جهش است. با اين حال، انجام سفرهاي نوروزي 
به عوامل مختلف بستگي دارد كه براي فعاالن صنعت 
گردشگري و حتي مردم قابل پیش بیني نیست. ورود 
موج چهارم كرونا يا شــرايط متزلــزل در زرد و قرمز 
و آبي شــدن اســتان ها و البته ايجاد جو رواني براي 
سفر نرفتن توسط رسانه ملي و در رأس آن ستاد ملي 
مقابله با كرونا ست، همگي عوامل تأثیرگذار در حجم 

سفرهاي سفر1400 است.
پويان رفیعي شاد، رئیس انجمن صنفي دفاتر خدمات 
مسافرتي اســتان تهران البته موافق تأيید پیشنهاد 
وزارت میراث فرهنگي در ستاد ملي مقابله با كرونا براي 
آزادسازي سفرهاي نوروزي برنامه ريزي شده است. او 
به همشهري مي گويد: كماكان اعتقاد داريم سفرهاي 
هوشمند در قالب تور با رعايت پروتكل هاي بهداشتي 
و اقامت مشخص و رزرو شــده بسیار بهتر از آن چیزي 
اســت كه ندانیم مردم به كدام نقطه از كشــور سفر 
مي كنند و كجا اقامت دارند؟ به همین دلیل پیشنهاد 

سفر هوشمند در نوروز تنها راه برون رفت از دغدغه  سفر 
در نوروز 1400 است.

چالش1400برايگردشگريايران
سال 98 كه نوروز ايران دستخوش سیالب هاي ويرانگر 
شد، 18میلیون ايراني براساس آمارهاي نهادهاي ناظر 
و مسئول در ايران سفر كردند. ســال 99 اما كه سال 
جوالن كرونا در كشــور بود و نوروز آن با شوك ورود 
پاندمي آغاز شد، سفرهاي نوروزي از 28اسفندماه تا 
13فروردين ماه با 55درصد كاهش مواجه شد و تنها 
8.5میلیون ايراني به روايت آمار، به دل جاده هاي ايران 
زدند و برخي شان يا بیمار شدند يا حامل كوويد-19به 

شهرهاي مسیر بودند.
در آغاز سال سیاه كرونا، سفر با قطار 94درصد كاهش 
يافت، مسافران حمل ونقل جاده اي 75درصد ريزش 
كردند و حمل ونقل هوايي نیز با كاهش 70درصدي 
سفر مواجه شد؛ شــرايطي كه نه تنها زيرساخت هاي 
حمل ونقل در گردشــگري را به مرز ورشكســتگي 
كشاند بلكه تاسیسات گردشگري و فعاالن گردشگري 
را به مدت يك سال با سیاه ترين وضعیت مواجه كرد و 
حاال كه مهم ترين فصل سفر در ايران آغاز شده است، 
اگر ستاد ملي مقابله با كرونا تصمیم به مسدود كردن 
مسیر سفر حتي سفرهاي هوشمند در قالب تورهاي 
گردشــگري با رعايت پروتكل هاي بهداشتي بگیرد، 
آخرين ضربه به گردشــگري ايران وارد مي شــود و 
خســارت 3هزار میلیارد توماني نوروز 99 به صنعت 
گردشــگري ايران بار ديگر تكرار خواهد شد. با اين 
تفاوت كه اين بار تاسیسات و شــركت هاي خدمات 
مسافرتي كشــور تبديل به بدهكاران بانكي وام هاي 
حمايتي شده اند و همان يك ســوم نیروي باقیمانده 
در صنعت گردشــگري كشــور از جمع يك میلیون 
و 300هزار شاغل مســتقیم صنعت گردشگري نیز 
عطاي فعالیت در اين صنعت را بــه لقايش خواهند 
بخشید و فاتحه نیروي انساني صنعت گردشگري نیز 
خوانده مي شود. حتی آرزوي اشتغال زايي اين صنعت 
نیز به باد مي رود. تا پیش از جــوالن پاندومی كرونا 
تأسیسات گردشــگري ايران 2میلیون و 300هزار 
شاغل مستقیم داشت كه تا امروز و براساس آمارهاي 
رســمي بیش از 800هزار نیرو و براساس آمارهاي 
غیررســمي بیش از يك میلیون شاغل مستقیم اين 

صنعت بیكار شده اند.

فعاالن گردشگري: عطش مردم براي سفر در نوروز1400 افزايش يافته است  وزارت میراث فرهنگي مي گويد ستاد ملي مقابله با كرونا با سفرهاي هوشمند نوروزي موافق است       
ستاد ملي مقابله با كرونا تاكنون هیچ اعالم نظري درخصوص آزادسازي سفر هوشمند در نوروز 1400 نداشته است 

سفرهاي نوروزي در برزخ کرونا و تصميم ستاد ملي خبرهای كوتاه

گرمترينبهمنقرن
طي بهمن ماه میانگین دماي هواي كشور 3 درجه سانتیگراد بیشتر 
از میانگین بلندمــدت بود. طي اين ماه اســتان هاي كرمان، فارس و 
خراســان رضوي به ترتیب با 67، 43 و 56 درصد كم بارشي مواجه 
شدند. همچنین از ابتداي زمســتان تاكنون نیز دماي هوا در كشور 
به طور متوسط 1.4درجه سانتیگراد فراتر از نرمال بوده است. رئیس 
مركز ملي خشكسالي و مديريت بحران سازمان هواشناسي با اشاره 
به اينكه كم بارشي ها در كشور تا آخر سال جبران نمي شود، به ايسنا 
گفت: بارش ها در كل كشور از ابتداي مهرماه تاكنون 31درصد كمتر 
از میانگین قرن اخیر كشور بوده است. البته با بارش هاي خوب چند 
روز اخیر توانستیم حدود 39درصد از بارش ساالنه كشور را دريافت 
كنیم و وضعیت نسبت به قبل كمي بهتر شــده است. احد وظیفه با 
بیان اينكه به طور كلي بارش ها در كشور تاكنون 41 میلي متر كمتر از 
حد نرمال بوده است، گفت: برخي استان ها ازجمله هرمزگان، كرمان، 
فارس، سیستان و بلوچستان و خراسان رضوي با كاهش شديد بارش ها 
مواجه بوده اند؛ براي مثال بارش ها در استان هرمزگان حدود 90درصد 
و در سیستان و بلوچستان 91درصد كمتر از حد نرمال گزارش شده 
است. وظیفه با اشاره به اينكه به احتمال زياد كم بارشي ها در كشور تا 
آخر سال جبران نمي شود، گفت: اين شرايط به ويژه در جنوب شرق 
كشور محسوس خواهد بود؛البته بارش ها در 5 استان البرز، تهران، قم، 
كهگیلويه و بوير احمد و همدان درمحدوده نرمال بوده است، اما اين 
مسئله به معناي آن نیست كه در اين مناطق كمبود آب نداريم چراكه 
در كشور ما همواره نیاز آبي بیش از حد توان بارش ها و تامین آن است.

رصد5پرندهكميابدرتاالبهورالعظيم
5گونه  پرنده كمیاب در پايش هاي اخیر هورالعظیم به ثبت رســیدند. 
كرامت حافظي، نماينده كمیته ثبت پرندگان در خوزستان به ايرنا گفت: 
پرندگان فراواني در اين تاالب ارزشمند زيست مي كنند كه برخي بومي 
و برخي مهاجر زمســتان گذران يا تابســتان گذران هستند و برخي نیز 
براي عبور مدتي در اين زيستگاه اقامت مي كنند. در رصد پرندگان اخیر، 
گونه هاي كمیاب اردك سرسفید، اردك دم دراز، دو گونه و يك زير گونه از 
خانواده سسك ها شامل سسك تاالبي زيتوني، سسك چیف چاف كوهي 
و سســك نیزار هندي، در پايش هاي اخیر هورالعظیم به ثبت رسیدند. 
وي با اشاره به اينكه در اين استان 389 گونه پرنده به ثبت رسیده، گقت: 
گونه هاي ارزشمند ديگري مانند اردك مرمري، گونه در معرض تهديد 
جهاني )VU( و گونه هاي كمیاب مانند غول حواصیل، اكراس آفريقايي، 
باكالن مارگردن نیز در نیزارهاي هورالعظیم زادآوري دارند و مراقبت از 

زيستگاه هاي زادآوري اين گونه ها بسیار حائز اهمیت است.

افتتاحسامانهپيشبينيقطعيسيلدركشور
رئیس پژوهشگاه هواشناسي و علوم جو كشور از بهره برداري آزمايشي 
سامانه پیش بیني و هشدار سیل در كل كشــور خبر داد. به گزارش 
پژوهشــگاه هواشناسي، مهدي رهنما گفت: اين ســامانه قادر است 
حداقل 3 تا 4 روز قبل از زمان رخداد سیل، امكان وقوع و مشخصه هاي 
سیل آتي را كه شامل تمامي مشخصه هاي مورد نیاز مديريت و هشدار 

سیل است، پیش بیني، به روز رساني و تدقیق كند.

محمدباريکانی
خبر نگار
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طرح رتبه بندي معلمان بعد از 12سال به هيأت  دولت رسيد 

 بزرگ ترين مطالبه صنفي معلمان در آستانه تصويب
طبق طرح، معلمان به 5رتبه تقسيم بندي مي شوند 

خبر

 داروي گياهي ترك اعتياد 
در انتظار مجوز وزارت بهداشت 

دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر از افزايش 100درصدي توليد 
ماده مخدر شيشه در كشــور خبر داد و گفت: ترياك، حشيش، 
شيشه و هروئين به ترتيب بيشترين مقدار مصرف مواد مخدر در 
كشور را به خود اختصاص داده اند. به گزارش همشهري، اسكندر 
مومني با اشاره به رويكردهاي ســتاد مبارزه با مواد مخدر، بيان 
داشت: مقابله هدفمند براساس شــواهد علمي و انسجام در كار 
با آسيب شناسي، مقابله هدفمند و ضربه زدن به بنيان اقتصادي 
قاچاقچيان، ايجاد ظرفيــت درمان مؤثر و شــيوه نوين درماني 
از جمله اين رويكرد هاســت. وي با بيان اينكه استفاده از برخي 
داروهاي گياهي براي مقابله با اعتياد در دستور كار ستاد مبارزه 
با مواد مخدر قرار دارد، افزود: داروي گياهي جيد در حال بررسي 
است تا درصورت تأييد وزارت بهداشت از آن براي مقابله با اعتياد 
استفاده شود. در ســاخت اين دارو تنها از 20درصد مواد مخدر 
استفاده شده اســت و 80درصد ديگر از مواد تشكيل دهنده آن 
به گونه اي است كه اشتياق فرد مصرف كننده به مصرف مواد مخدر 
به شدت كاهش مي دهد. وي تأكيد كرد: ســازمان غذا و داروي 
وزارت بهداشت بايد مجوز نهايي براي اســتفاده از اين دارو را به 
ستاد مبارزه با مواد مخدر بدهد تا بتوان از آن استفاده كرد. دبيركل 
ستاد مبارزه با مواد مخدر، به اختالف نظر ميان وزارت بهداشت 
و كانون درمانگران اعتياد درباره توزيــع متادون در داروخانه ها 
يا مراكز ترك اعتياد نيز واكنش نشــان داد و گفت: مرجع نهايي 
صدور مجوز براي عرضه متادون در كلينيك هاي ترك اعتياد يا 

داروخانه ها، وزارت بهداشت است. 
مومني با بيان اينكه قانون فعلي مبــارزه با مواد مخدر نمي تواند 
نيازهاي امروز در اين حوزه را تاميــن و برطرف كند، بر ضرورت 
اصالح اين قانون تأكيد كرد و گفــت: درصورتي كه قانون فعلي 
اصالح شود، در مدت 3سال مي توان وضعيت معتادان در كشور 
را ساماندهي كرد. دبيركل ســتاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به 
ضربه اقتصادي 12هزار ميلياردتوماني به بنيان مالي قاچاقچيان 
در 10ماهه ســال جاري يادآور شــد:بيش از ۷0درصد موضوع 
معتادان متجاهر در كشور ســاماندهي شده و در سال آينده 90 

درصد معتادان ساماندهي مي شوند. 
مومنــي از راه اندازي 2۷مركــز جامع توانمندســازي  و درمان 
معتادان توسط بهزيســتي خبر داد و افزود: در سال 96، حدود 
۴600 ظرفيت نگهــداري معتادان متجاهر داشــتيم اما اكنون 
اين ظرفيت به 15هزار نفر فقط در تهران رســيده است. مومني 
از تشكيل كميته ســاماندهي فضاي مجازي درخصوص توزيع 
مواد مخدر در اين فضا خبــرداد و گفت: آمريكا حتي درخصوص 
ارائه دارو در حوزه درمان معتادان ما را تحريم كرده است و با اين 

موضوع نيز برخورد سياسي مي كند.

»طــرح رتبه بنــدي معلمــان« از آن 
موضوعاتــي اســت كه 12ســال تهيه گزارش

دستورالعمل اجرايي و تامين منابع مالي 
آن در وزارت آمــوزش و پرورش و ســپس دولت طول 
كشيد؛ طرحي كه مطالبه صنفي بخش بزرگي از جامعه 
معلمان اســت كه مي خواهند نظام ارزشيابي كاري و 
حقوقي خود را در بدنه مدارس ســامان دهند و  شأن و 
جايگاه شغلي خود را هم تراز استادان دانشگاه افزايش 
دهند. اين هفته اگر اتفاقي نيفتد و باد مخالفي از اين سو 
و آن ســو وزيدن نگيرد، اليحه رتبه بنــدي معلمان در 
هيأت دولت تصويب و براي تأييد نهايي و تامين منابع 
مالي به مجلس مي رود و از سال 1۴00هم اجرا مي شود.

معاون حقوقي و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش 
در آخرين روز بهمن ســال 99، اين خبر را داده و گفته 
است: براساس ماده 63 برنامه ششم توسعه مجلس، بايد 
نظام رتبه بندي اجرا شود. در سال هاي گذشته مبالغي 
به حقوق معلمان اضافه شد كه در اصل رتبه بندي نبود. 
اخيرا اقدامات خوبي براي اليحــه رتبه بندي در حال 
انجام است؛ چون وزير آموزش و پرورش بيش از 6سال 
دبير هيأت دولت بوده، از ابزارهاي ارتباطاتش با دولت 
به خوبي استفاده كرده اســت. اگر قرار بود اليحه اي را 
عادي به صحن دولت ببريم يك سال طول مي كشيد، 

اما اكنون همه مسير را طي كرده ايم.
قاسم احمدي الشكي سپس اظهار اميدواري كرده كه 
اليحه ظرف هفته پيش رو يا هفتــه آينده در دولت به 
نتيجه برسد و راهي مجلس شــود. هرچند مجلس در 
كوران تصويب بودجه اســت، اما اكنون بهترين زمان 
ارائه اين اليحه اســت؛ چون رتبه بندي بايد در بودجه 

سنواتي لحاظ شود.

جزئيات اليحه رتبه بندي معلمان
12ســال كش و قوس براي تدوين اليحــه رتبه بندي 
معلمان باعث شد كه جزئيات آن چندين بار دستخوش 
تغيير شــود، اما آنطور كه پيش از اين احمد عابديني، 
معاون دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش كه يكي 
از طراحان نظام رتبه بندي معلمان است، به همشهري 

گفته، ايــن طرح پــس از مطالعات تطبيقــي از نظام 
آموزشي ۴0كشور دنيا نوشته شــده و سازوكار اجراي 
طرح در كشورهاي مختلف، تدوين مالك ها، شاخص ها، 

 نظام مالي و پاداش مورد توجه قرار گرفته است.
 عابديني در توضيح شــاخص هاي جديــد رتبه بندي 
معلمان گفت: براي تعيين شاخص ها ۴00مالك اوليه 
ارزيابي شد و درنهايت 12مالك اصلي براي رتبه بندي 
معلمان درنظر گرفتيم و عمدتا تأكيــد بر اين بود كه 
صالحيت هاي كسب شــدني را مورد توجه قرار دهيم. 
همچنين شــاخص ها به گونه اي درنظر گرفته شده اند 
كه افراد امكان دســتيابي به آن را داشته باشند. عالوه 
بر شاخص هاي درنظر گرفته شــده، آزموني سراسري 
براي ســنجش صالحيت هاي علمي و حرفه اي هم در 

طرح آمده است.
معاون دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش، نگارش 
مقاله، خالقيت و نوآوري در روش تدريس را نيز در نظام 
جديد رتبه بندي حائز اهميت دانست و گفت: در طرح 
رتبه بندي معلمان، افراد در 5رتبه طبقه بندي مي شوند 
كه هر 5سال يك بار اتفاق مي افتد و ترفيع از يك رتبه به 
رتبه باالتر صرفا در همين بازه زماني ميسر است؛ البته 

در شرايط خاص استثنائاتي ممكن است قائل شويم.
او افزود: رتبه 5با نام »معلم پايه«، رتبه ۴»معلم مربي«، 
رتبه 3»معلم حرفه اي«، رتبه 2»معلم سرآمد« و رتبه 
يك »معلم راهبر« اســت. معلمان پس از دستيابي به 
هر كــدام از اين رتبه ها، ضريبي بــراي افزايش حقوق 
را كسب مي كنند كه براي اين منظور 2مدل پيشنهاد 
داده ايم؛ مــدل اول با تأثير ضريــب افزايش حقوق در 
اعدادي مشخص براي هر رتبه است و مدل ديگر اعمال 
ضرايب نيم تا 3درصدي در حق شغل و شاغل براي هر 

رتبه است.

چگونگي تأمين اعتبار مالي طرح رتبه بندي معلمان 
يكي از مسائلي كه باعث شده طرح رتبه بندي معلمان 
12سال مسكوت بماند، تامين منابع مالي براي اجراي 
آن بود. ۷00هزار معلم شــامل اين طرح مي شوند كه 
افزايش حقوق آنها نياز به اعتبارات بااليي دارد. معاون 
حقوقي و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش در اين باره 
گفت: آموزش و پرورش نمي تواند رديف اعتباري براي 
خودش تأمين كند؛ به همين علت بود كه اصرار داشتيم 

اين طرح به دولت و پس از آن به مجلس برود تا رديف 
بودجه جداگانه بگيرد.

احمدي الشكي عدد اول پيش بيني شده براي اجراي 
نظام رتبه بندي را 5200 ميليــارد تومان عنوان كرد و 
گفت: اميدوارم بتوانيم رتبه بنــدي را براي بهار 1۴00 
عملياتي كنيم. بــه جز چگونگي تاميــن منابع مالي، 
كارشناســان و فعاالن صنفــي معلمان دربــاره نحوه 
اجراي رتبه بندي نيز نگراني هايي دارند. يكي از دغدغه 
آنها نبود تيم هاي حرفه اي ارزيابــي عملكرد معلمان 
اســت كه مي تواند اجــراي كل رتبه بنــدي را مختل 
كند. علي پورســليمان، معلم و كارشناس آموزشي در 
اين باره گفت: چه كسي در آموزش و پرورش قرار است 
معيارهاي كيفيت بخشــي فعاليت معلمــان را رصد و 
ارزيابي كند؟ كدام نهاد را مسئول اين كار قرار مي دهند 
كه در تخصصش باشــد؟ ارزيابان ميداني چه كساني 
هستند و صالحيت آنها را چه كسي تعيين مي كند؟ اينها 
مواردي است كه همچنان طراحان به آن پاسخ نداده اند.

پورسليمان ســپس به موضوع معلمان خريد خدماتي 
اشاره كرد و گفت: وقتي مي توان جايگاه معلمان را در 
نظام رتبه بندي مشخص كرد كه حقوق آنها به يك تراز 
نسبي رسيده باشــد؛ درحالي كه االن حقوق بسياري 

از آنها از مصوبه حداقلي وزارت كار هم پايين تر اســت. 
اينجا سؤال پيش مي آيد كه مسئوالن آموزش و پرورش 
چگونه مي خواهند اين معلمان را در نظام رتبه بندي قرار 
دهند و بگويند كه مثال رتبه شما از رتبه فعلي تان 2پله 
كمتر شده؛ پس بنابراين حقوقتان هم كمتر مي شود. 
قطعا بخشي از جامعه معلمي به ويژه خريد خدمتي ها 
اين موضوع را برنمي تابنــد و آموزش و پرورش را ترك 
مي كنند. اينها مواردي هستند كه طراحان رتبه بندي 

معلمان بايد به آن پاسخ شفاف و دقيقي بدهند.
فرج كميجاني، دبيركل مجمع فرهنگيان ايران اسالمي 
يكي از كســاني اســت كه در چندين جلســه تدوين 
پيش نويس اليحه رتبه بندي معلمان حضور و در بدنه 
دولت نيز جلســاتي در اين باره داشــته است. او درباره 
پرسش هايي كه پورسليمان مطرح كرد، گفت: در سند 
تحول بنيادين، شاخص هايي كه معلمان بايد طبق آن 
رتبه بندي شوند، به طور كامل آمده است. همچنين قرار 
اســت در ادارات آموزش و پرورش هر استان، چند تيم 
متخصص تشكيل شوند كه فعاليت معلمان را به شكل 

ميداني و دقيق رصد كنند و براساس آن نمره دهند.
او افزود: فلسفه اصلي طرح رتبه بندي معلمان، افزايش 
حقوق آنها نيست، بلكه قرار است جايگاه هر معلم بعد از 

ارزيابي مشخص شود كه مطابق آن از مزاياي مالي نيز 
بهره مند خواهند شد.

تاريخچه طرح رتبه بندي معلمان
عليرضا علي احمدي، وزير آموزش و پرورش در دولت 
نهم نخستين مقام رسمي و دولتي بود كه خواهان ايجاد 
سازمان نظام معلمي شد. او معتقد بود كه معلمان نيز 
بايد مانند مهندسان و پزشكان يك نهاد مستقل داشته 
باشند كه فعاليت هاي حرفه اي و اخالقي آنها را ارزيابي و 
برايشان مجوز تدريس و حضور در مدرسه را صادر كند؛ 
ايده اي كه در شوراي عالي آموزش و پرورش هم مطرح 

شد و قرار بود در سند تحول بنيادين گنجانده شود.
اين ايده در سال 1388توسط حميدرضا حاجي بابايي، 
وزير آموزش و پرورش در دولت دهم به طور كلي كنار 
گذاشته شد و حتي رد پاي آن را در سند تحول بنيادين 
پاك كردند. او ســپس طرح رتبه بندي معلمان را براي 
نخستين بار مطرح كرد و خواست آن را جايگزين سازمان 
نظام معلمي كند؛ طرحي كه حاجي بابايي تا پايان دوره 

مديريتش، آن را اجرا نكرد.
در دوره علي اصغر فاني، وزيــر آموزش و پرورش دولت 
يازدهم، رتبه بندي معلمان دوباره مطرح شد و فعاالن 
صنفي خواهان اجراي آن شدند. فاني فاز اول آن را در 
ســال 9۴با رقم هزار و 350ميليارد تومان اجرا كرد كه 
باعث شــد حقوق اغلب معلمان بين 500تا ۷00هزار 
تومان افزايش يابد. قرار بود براي سال 1395هم 3هزار 
و 500ميليــارد تومان براي اين طــرح اختصاص يابد 
كه اينگونه نشد و طرح دوباره مســكوت ماند. البته در 
اجراي فاز اول نيز نمايندگان مجلس عنوان كردند كه 
افزايش حقوق معلمان ربطي به طرح رتبه بندي ندارد 
و از ظرفيت قانون مديريت خدمات كشــوري استفاده 

شده است.
اين طرح در دوره فخرالدين آشــتياني و ســيدمحمد 
بطحايي،  2وزير بعدي آموزش و پرورش دوباره مسكوت 
شد تا آخر بهمن امســال كه حاجي ميرزايي، از بررسي 

آن در جلسه هيأت دولت و ارسال به مجلس خبر داد.
حاال معلمــان بايد ببيننــد كه آيا اليحــه رتبه بندي 
معلمان اين هفتــه در هيأت دولت و ســپس مجلس 
تصويب مي شود و معلمان مي توانند در سال 1۴00به 

بزرگ ترين مطالبه صنفي خود برسند يا نه ؟
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 با افزايش قيمت بيت كوين به رقمي 
حدود 55هزار و 800دالر، ارزش كل رمزارز

اين رمــزارز مهم در بــازار به يك 
تريليون دالر رسيده است. اين موضوع باعث شده 
كه بسياري از مردم كه حتي تخصصي در اين زمينه 
ندارند، ســرمايه خود را به بازار بيت كوين و ساير 
رمزارزهــا منتقل كنند. بــا اين حــال، بعضي از 
كارشناسان از صعود و دوام قيمت رمزارزها اطمينان 
ندارند و نسبت به كاهش قيمت ها هشدار مي دهند. 
روند افزايش قيمت بيت كوين به گونه اي بوده كه 
اين رمــزارز طــي 6 ماه اخيــر، افزايــش حدود 
360درصدي را تجربه كرده است. البته اين صعود تا 
حدي به پذيرش بيت كوين از سوي سرمايه گذاران 
و شركت هاي بزرگ نسبت داده مي شود؛ به عنوان 
مثال، شركت تسال كه متعلق به ايالن ماسك است، 
در اوايل ســال ميالدي جاري، مقــداري از پول 

فيزيكي خود را به بيت كوين تبديل كرد. 
همچنيــن بانــك نيويــورك ملــون به عنوان 
قديمي ترين بانك آمريكا اعالم كرده اســت كه 
از بيت كوين با آغوش گرم اســتقبال مي كند. با 
اين حال، بسياري از بازيگران وال استريت درباره 
آينده بيت كوين متقاعد نشده اند. كن گريفين، 
بنيانگــذار Citadel Securities مي گويــد 
كه عالقــه اي به رمــزارز ندارد و پژوهشــگران 
جي پي مورگان گفته اند كه اين مسابقه ادامه دار 

نخواهد بود.

هشدارهاي قابل توجه
رئيس بانك فدرال رزرو بوســتون مي گويد كه 
انتظار دارد در نهايت روند رو به رشد بيت كوين 

پايان يابد.
اريــك روزنگــرن مي گويــد: »من شــخصاً 
از اينكــه بيت كوين همچنان در حال رشــد 
است، شگفت زده شــده ام. من تصور مي كنم 
كه تعدادي از بانك هاي مركزي ارز ديجيتال 
را در كنار ساير گزينه ها درنظر خواهند داشت. 
به جز معامالت زيرزميني چــرا مردم بايد از 
بيت كوين اســتفاده كننــد؛ بنابراين گمان 
مي كنم كــه در درازمدت قيمــت بيت كوين 

كاهش خواهد يافت«.
تحليل گران بانك سرمايه گذاري جي پي مورگان 
هم معتقدنــد كه كانال 50 هــزار دالري قيمت 
بيت كوين مســدود خواهد شــد و به زودي اين 
رمزارز قديمي وارد روند كاهشي خواهد شد. اين 
در حالي اســت كه آناليزورهاي جي پي مورگان 
حدودا 2 مــاه پيش اعــالم كرده بودنــد كه در 
درازمدت ارزش بيت كوين به بيش از 140هزار 

دالر افزايش خواهد يافت.
همچنيــن، آناليزورهاي بانــك جي پي مورگان 
تأكيد مي كنند كه حجم بيت كوين با محدوديت 
روبه روســت و ماينرها فقط ميزان مشخصي از 

بيت كوين را مي توانند عرضه كنند.

توصيه هاي يك بيت كوينر
ســهيل نيكــزاد، عضو هيــأت مديــره انجمن 
بالك چين ايــران در گفت وگو با همشــهري به 
كساني كه تمايل به خريد رمزارزهاي ديجيتال، 
ازجمله بيت كوين دارند توصيه مي كند كه »در 
ابتدا امنيــت پول خود را حفــظ كنند؛ به عنوان 
مثال، بياموزند كه چگونه والت بسازند و بك آپ 

بگيرند«.
ســهيل نيكــزاد ادامــه مي دهــد: »خريداران 
بايــد مواظــب كالهبــرداران باشــند و آنها را 

شناســايي كنند. در واقع به كســاني كه رمزارز 
را به قيمت هاي پايين عرضه مي كنند اطمينان 
نكنند. همچنين از كســاني كه پــول را دريافت 
مي كنند، اما واگــذاري آن را بــه زمان ديگري 
موكــول مي كنند بپرهيزند. همچنين كســاني 
كه ســكه ها و پروژه هاي ناشناس را به خريداران 
پيشنهاد مي كنند، مشكوك هستند و الزم است 

كه با افراد خبره مشورت شود«.
نيكزاد كه بيشــتر عالقه مند اســت بــا عنوان 
»بيت كوينــر« معرفي شــود تا عناويــن ديگر، 
مي گويد: »كســاني كه قصد خريــد بيت كوين 
و نگهــداري آن به عنــوان يك ســرمايه گذاري 
كوتاه مدت و بلندمدت دارند، نيازي به تخصص 
خاصي ندارنــد و فقط كافي اســت كه از صحت 
معامله اطمينان داشــته باشــند، اما اگر كسي 
به صورت حرفه اي مي خواهد وارد اين كار شــود 
حتما نياز به آموزش و تخصــص دارد. اين افراد 
همان كساني هستند كه متناسب با نوسانات بازار 
اقدام به خريد و فروش ارزهاي مختلف ديجيتال 

مي كنند«.
پيش بينــي او از رونــد قيمــت بيت كويــن 
در درازمدت افزايشــي اســت، امــا مي گويد 
»در كوتاه مدت ممكن اســت كه بــازار دچار 
ريزش هاي خطرناك هم بشود.« نيكزاد بر اين 
باور است كه »بازار رمزارزها را بايد به عنوان يك 
بازار پرخطر درنظر گرفت. همچنين مردم نبايد 
بيش از حد روي اين نوع سرمايه گذاري ريسك 
كنند. درواقع ممكن اســت كه اين افزايش و 
رشــد قيمت در جايي متوقف شــود و برخي 

متضرر شوند«.
به گفته او اگر مردم قصد سرمايه گذاري در بازار 
رمزارزها را دارند، همه سرمايه خود را وارد بازار 

نكنند يا زير بار قرض نروند.

عمادالدين قاسمي پناه
خبر نگار

نگاه ديگر

پلتفرم هوشمند، فراتر از پل و اتوبان 
مريخ نورد perseverance يا پشتكار در ســاعت هاي پاياني روز صفر مريخي فعاليت خود 

تصاوير جديدي به زمين ارسال كرده است كه بار ديگر دانشمندان را هيجان زده كند. در تاريخ فضا
18فوريه كاوشگر و مريخ نورد ناسا به نام Perseverance يا پشتكار با گذشت ۷ ماه از زمان 
پرتاب سرانجام به سطح مريخ رسيد و موفق شد تصاوير شگفت انگيزي در قالب عكس و فيلم از سطح سياره 
سرخ به زمين ارسال كند؛ اتفاقي كه نقطه عطفي در تاريخ ناسا به حساب مي آيد. پشتكار برنامه شلوغي طي 
مدت حضورش روي مريخ دارد. البته زمان بندي ماموريت هاي بين سياره اي هميشه بسته به نحوه پيشرفت 
اوضاع تغيير مي كند، اما جدول زماني براي 100روز اول Perseverance در مريخ از قبل آماده است. درنظر 

داشته باشيد كه يك شبانه روز در مريخ مشهور به سول حدود 40دقيقه بيشتر از يك شبانه روز زمين است. 

جنيفر تروسپر، معاون مدير پروژه براي 
 از روز

 صفر تا ۱۰
آزمايش در آزمايشگاه پيشرانش جت 
ناســا در كاليفرنيا درباره عملكرد روز 
اول Perseverance  مــي گويــد: 
نخستين كاري كه اين كاوشگر پس از فرود انجام داد، اين 
بود كه برخي از وسايل توليد مواد شيميايي را شليك كرد 
و باعث شد تا پوشش دوربين هاي روي مريخ نورد آزاد شود. 
سپس تصاوير را از جلو و پشت مريخ نورد گرفته و آنها را از 
 Orbiter طريق فضاپيماي مريخ اديســه در مدار ناسا و
Trace Gas اروپا به زمين بازگرداند. سپس يك استراحت 
سريع براي شارژ مجدد باتري ها تا روز بعد مريخي داشت. 
براي اطمينان از عملكرد مطلوب اين مريخ نورد چندين كار 
مهم انجام خواهد شــد. تيم هدايت كننده از زمين تالش 
مي كند عملكردهــاي پايه خــودرو - بــرق، حرارتي و 
ارتباطاتي را بررسي كند؛ چراكه اگر هر يك از عملكردهاي 
پايه كار نكند، مريخ نورد را دچار آسيب مي كند. همچنين 
از موقعيت سربار خورشيد براي تعيين محل دقيق زمين 
براي برقراري ارتباط مستقيم استفاده خواهد شد و سپس 
از طريق بررسي ابزارها و سيستم هاي آن اجرا مي شود و در 
همين حين همچنان به پخش عكس هــاي اطراف خود 
ادامه مي دهد. تروســپر مي گويد: حــدود 4يا 5روز طول 
مي كشد تا همه كارها انجام شود. مريخ نورد سپس بازوي 
روباتيك خود را كه براي جمع آوري و ذخيره نمونه ها در 
سطح زمين مورد اســتفاده قرار خواهد گرفت، آزمايش 
مي كند و همچنين يك رانندگي كوتاه را روي 6چرخ خود 

روي سطحي ناهموار انجام مي دهد.

يك دستگاه كوچك با ارتفاع نيم متر به 
 روز

 ۱۱ تا ۶۰ 
نام Ingenuity در داخل اســتقامت 
وجود دارد كه مربــوط به هلي كوپتر 
مريخ با  4تيغه در حال چرخش است. 
اين هلي كوپتر، براي نخســتين بار پرواز آيروديناميكي را 
روي آسمان ســياره اي ديگر انجام مي دهد. اين ماموريت 
منحصربه فرد يك نمايش فناوري اســت كــه مي تواند 
مقدمه اي براي پــرواز هواپيماهاي بدون سرنشــين در 

ماموريت هاي انســاني آينده باشد. جوشــوا راويچ، رهبر 
مهندسي مكانيك هلي كوپتر مي گويد: 30روز براي انجام 
حداكثر 5پرواز مستقل در مريخ با زمان 90ثانيه براي اين 
هلي كوپتر درنظر گرفته شده است. پروازها كم و كوتاه آغاز 
مي شوند، اما در نهايت بايد تا ارتفاعات باالتر و مسافت بالقوه 
چند صد متري پيش بروند. حداكثر فقط يك پرواز در روز 
مي تواند انجام شود كه در اين بين هلي كوپتر شارژ مي شود. 
كاوشــگر اســتقامت نيز در اين حين به گرفتن عكس و 

احتماال حتي فيلم از هلي كوپتر مشغول خواهد بود.

ماموريت اســتقامت فقط عكاســي 
 روز 

۶۰ تا ۱۰۰ 
نيســت؛ بــه زودي بايد نخســتين 
نمونه هاي خاك را جمع كرده و آنها را 
در انبارهــاي كوچك طراحي شــده 
ذخيره كند تا در ماموريت ديگري كه براي بازگرداندن اين 
نمونه ها به زمين انجام مي شــود، برداشــته شود. پس از 
60 روز اگر همه كارها خوب پيش برود، تيم علمي به جاي 
تيم مهندسي مسئوليت اصلي را برعهده خواهد گرفت. در 
همين زمان است كه مريخ نورد بايد با استفاده از دريل هاي 
خود نمونه هايي از ســطح مريخ را براي ارســال به زمين 

بردارد.
مريخ نورد استقامت پس از 100روز اول حضور در مريخ، 
احتماالً در يكي از روزهاي  مــاه ژوئن، يكي از جالب ترين 
جست وجوها براي كشــف زندگي در مريخ را آغاز خواهد 
كرد و چه كسي مي داند چه رازهايي را مي تواند كشف كند؟

100 روز شلوغ براي »پشتكار«
مريخ نورد perseverance تصاوير جديدي به زمين ارسال كرده است تا نشان دهد 

وقتي را در سياره سرخ تلف نمي كند 

محمد كرباسي 
دبير گروه دانش و فناوري

شهرهاي ما تا پيش 
از اين هميشه روندي 
ســنتي داشــته اند؛ 
تعداد خودروها و آدم ها كه زياد   شد، حكمرانان براي فلج نشدن شهر 
و كاهش ترافيك، سراغ ساخت پل، اتوبان و زيرگذر رفته اند. اكنون 
اما سال هاست كه  كشورهاي ديگر ســراغ راه حل ديگري رفته اند. 
شهرهاي هوشــمند ديگر در دنياي امروز مفهومي انتزاعي و دور از 
ذهن به حســاب نمي آيند. شهرهاي جديد با اســتفاده از فناوري و 
اســتارت آپ ها آمده اند تا زندگي را براي مردم ســاده تر كنند. طي 
روزهاي اخير پروژه هاي هوشمندسازي شــهرداري تهران بار ديگر 
مورد توجه مردم قرار گرفته است. شايد خيلي ها به خاطر تجربه هاي 
گذشــته هر وقت صحبت از هوشمند سازي مي شــود در ذهن شان 
همايش و كنگره هايي نقش مي بندد كــه هيچ وقت تئوري هاي آنها 
به عمل تبديل نمي شود. پلتفرم هاي شــهر هوشمند اما وقتي براي 
مردم فهميده مي شوند كه ســاده، كاربردي و براي عموم قابل درك 
باشــند. با تامين زيرســاخت هاي الزم و اجراي درست پروژه هاي 
هوشمندسازي ديگر كمتر وقت مردم در ترافيك تلف مي شود و آن 
زمان است كه مشخص مي شود ارزش آنها از پل ها و اتوبان ها بيشتر 
است. شــريان هاي ارتباطاتي و حمل ونقل شهرها بدون شك الزم و 
حياتي هستند اما چقدر در شهري كه هر روز شلوغ تر مي شود مي توان 
همه  چيز را براي خودروهايي كه روزبه روز تعدادشان بيشتر مي شود 

خراب كرد تا جاده و اتوبان ساخت؟
شهر هوشــمند عالوه بر ســاده كردن زندگي، شــفاف است. مثل 
اتاقي شيشــه اي هيچ چيز در آن مخفي نيســت. بــا الكترونيكي 
شدن فرايندها ديگر كســي نمي تواند امضاي طاليي داشته باشد. 
همه  چيز وارد چارچوب و ســاختارهايي مي شــود كه خروج از آنها 
يا همان فســاد اداري خيلي ساده نمايان مي شــود. اگر نهادي هم 
در مقابــل هوشمند ســازي مقاومت مي كند و روي ســازوكارهاي 
سنتي خودش پافشاري دارد بايد ريشــه آن را در همين ماجرا پيدا 
كرد. حاكميــت هوشــمند )Smart Governance(، جا به جايي 
Smart Environ�( محيط هوشمند ،)Smart Mobility )هوشمند 
 ment(، مردم هوشــمند )Smart People(، زندگي هوشــمند
)Smart Living( و اقتصاد هوشمند )Smart Economy( 6مولفه 
اصلي شهر هوشمند براســاس تعريف اتحاديه اروپا هستند. در اين 
ميان مردم هوشمند مهم ترين بخش از دنياي جديد هستند؛ مردمي 
كه مهارت هاي فناوري دارند، در فضاي فناورانه زندگي مي كنند، به 
فضاي تحصيل و يادگيري مجازي دسترسي دارند و توانمندي هاي 
آنها با هدف ابتكار و خالقيت بيشتر مديريت مي شود. در فضايي كه 
مردم هوشــمند قرار دارند،  تأكيد بر منابع انساني، مديريت ظرفيت 
و پردازش و تحليل داده توســط خود مردم با هدف تصميم گيري و 
توليد محصول و خدمات صورت مي گيرد. شهر هوشمند با شهروندان 

هوشمند جان و شكل تازه  اي مي گيرد.

هر واحد رمز  ارز مشهور دنيا روز گذشته به قيمت بي سابقه 
 بيشتر از 55هزار دالر معامله شد اما آيا سرمايه گذاري 

در اين حوزه براي مردم عادي مطمئن است؟

ركوردشكني تاريخي 
بيت كوين
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نايب رئيس انجمن داروسازان ايران نسبت به خطر خريد 
و فروش واكسن كروناي تقلبي در بازار سياه هشدار داد 
و گفت: »در بازار غيررسمي اوال احتمال دارد چيزي كه 
به عنوان واكســن كرونا به افراد فروخته مي شود، واقعا 
واكسن نباشد و آب يا محلول هاي ديگري باشد و دوما 
اگر هم واكسن واقعي باشد، در ناصرخسرو يا بازارهاي 
غيررسمي ديگر امكان نگهداري اين واكسن ها وجود 
ندارد و از آنجايي كه واكســن يك فرآورده بيولوژيك 
اســت، زود از بين مي رود و تزريق آن فايده اي ندارد و 
ممكن است فرد را دچار عارضه كند.« علي فاطمي به 
ايسنا گفت كه براي نگهداري بلندمدت واكسن كرونا 
هم مانند ساير واكسن ها به فريزر منفي 18درجه نياز 
است، به طور كلي زنجيره سرمايي براي نگهداري يك 
واكسن بسيار مهم اســت؛ حتي اگر مدت كوتاهي از 
يخچال يا فريزر خارج شود، واكســن كارايي اش را از 
دست مي دهد. تاكنون ديده شده جاهايي كه در خارج از 
كشور فرآورده اي را با عنوان واكسن كروناي فايزر خريد و 
فروش كرده بودند، همه تقلبي بودند. او در ادامه بر لزوم 
بهره گيري از ظرفيت داروخانه ها در زمان واكسيناسيون 
عمومي كرونا و توزيع و عرضه اين واكسن تأكيد كرد و 
گفت: »قرار است اين واكسن در  4فاز زمانبندي شده 
در جامعه عرضه شــود كه فازهاي اول و دوم آن عمدتا 
براي كادر پزشكي و گروه هاي پرخطر است. در فاز آخر 
واكسيناسيون كرونا كه احتماال نيمه دوم سال1400 
است، قرار است واكسيناســيون عمومي اتفاق بيفتد؛ 
بنابراين بخش هاي اول واكسن كرونا كه براي كادر درمان 
و گروه هاي پرخطر است، در اختيار سيستم معاونت هاي 
بهداشتي دانشگاه هاي علوم پزشكي و شبكه بهداشتي 
قرار مي گيرد و از همان طريق توزيع شده و مورد نظارت 
هم واقع مي شود؛ بنابراين در اين فاز واكسني در اختيار 
داروخانه ها قرار نمي گيــرد.« به گفته او، در برنامه ملي 
استقرار و گسترش واكسيناســيون كرونا كه از سوي 
معاونت بهداشتي تدوين شــده است، 4فاز زمانبندي 
براي واكسيناسيون مشخص شده است؛ فاز اول شامل 
كاركنان خط اول مقابله با كرونا ، فاز دوم شــامل افراد 
مسن باالي 65سال است. فاز سوم شامل افرادي است 
كه در مراكز جمعي مانند زندان ها، افراد نظامي، مراكز 
نگهداري افراد بي سرپرست و مهاجران و مشاغلي كه 
بيشترين تماس را با مردم دارند، زندگي مي كنند. فاز 
چهارم شامل ساير افراد جامعه براساس اولويت سني 

است كه همان واكسيناسيون عمومي به شمار مي رود.

خطر فروش واكسن هاي 
تقلبي كرونا در بازار سياه

خبر

نزديك به 50روز از شناسايي نخستين مورد 
كروناي انگليســي در ايران مي گذرد و حاال 
خبرهاي رسيده از استان هاي مختلف نشان 
مي دهد ردپاي اين ويــروس در مناطقي از 
كشور شناسايي شده اســت. براساس اعالم 
 رئيــس كميتــه كشــوري اپيدميولوژي 
كوويد-19كانون هاي طغيان ويروس انگليسي 
در شهرهاي جنوبي اســتان خوزستان مثل 
اهواز و شادگان،  آبيك قزوين و همچنين در 
چند شهر جنوبي كشور شناسايي شده است. 
پيش از اين محمد جزايري، رئيس شــبكه 
بيماري هاي ويروسي ايران هم به همشهري 
گفته بود مواردي از اين بيمــاري در تهران، 
شهرهاي شمالي و اســتان هاي شرقي ديده 
شده كه اغلب مسافران انگليس بوده اند. از آن 

طرف، سخنگوي ستاد ملي مقابله با كرونا هم 
اعالم كرده كه تهران،  اهواز و البرز، به عنوان 
كانون هاي اين ويروس  شــناخته شــده اند. 
متخصصان مي گويند هنــوز اين ويروس به 
مرحله همه گيري در كشــور نرسيده است. 
جزايري تأكيــد مي كند كه تــا چند هفته 
ديگر مي توان نظــر قطعي تري درباره ميزان 
شيوع اين ويروس داد و حميد سوري، رئيس 
كميته كشوري اپيدميولوژي كوويد- 19به 
همشــهري مي گويد كه تاكنــون 20مورد 
ابتال به اين ويروس شناسايي شــده ، با اين 
حال هنوز نمي توان گفت كــه اين بيماري 
در كشور پراكنده شده  اســت. همه اينها در 
شرايطي اســت كه آزمايشگاه هاي معمولي 
توانايي تشخيص ابتال به اين نوع جهش يافته 

از ويروس را ندارند. چرا كه گفته مي شود تنها 
آزمايشگاه هاي دانشگاه علوم بهزيستي، مركز 
ملي آنفلوآنزا در تهران و انســتيتو پاستور، 
تجهيزاتي براي تشــخيص تغييرات ژنتيك 
ويروس را دارند و به گفته ســوري، قرار است 
تعداد اين آزمايشــگاه ها در كشــور افزايش 
پيدا كند. سخنگوي ستاد ملي مقابله با كرونا 
مي گويد قدرت ســرايت ويروس انگليسي 
باالست، افراد كم سن و سال را بيشتر درگير 
مي كند و ريه را بيشتر از ويروس معمولي كرونا 
درگير مي كند. بررسي ها نشان مي دهد ميزان 
كشندگي اين ويروس 30درصد بيشتر است.

 خبرهاي نگران  كننده  اي از ويروس انگليسي 
مخابره مي شود، مثل صحبت هاي مينو محرز، 
متخصص عفوني درباره مرگ آوري اين بيماري 

در 3 روز. همه اينها در شرايطي است كه پيش 
از اين درباره قدرت سرايت اين بيماري هشدار 
داده شده بود نه شدت آن. سوري اما مي گويد 
كه هنوز هيچ تحقيق علمي و مســتندي اين 
موضــوع را تأييد نكرده اســت:» هنوز معلوم 
نيســت كه الگوهاي اپيدمي و باليني ويروس 
جهش يافته در همه گروه ها و جمعيت ها يكسان 
باشد، ممكن است در كشوري تابلوي بيماري با 
كشور ديگر متفاوت باشــد. اين مسائل نياز به 
مطالعات بيشتر دارد، اما آنچه مسلم است، نبايد 
از ابتال به اين بيماري وحشت زده شويم، افراد 
با ديدن عالئم كرونا، تصور نكنند كه كروناي 
انگليسي است، تنها اقدامي كه بايد انجام دهند 
اين است كه با تشديد نشــانه ها، به سرعت به 
مراكز درماني مراجعه كنند.« سوري مي گويد 
تعداد نمونه هاي تأييد شده ويروس انگليسي 
در كشــور، به اندازه اي نيست كه مردم نگران 
شــوند، هر چند كه مواردي از اين بيماري در 
خوزستان شناسايي شده و مردم نگران شده اند. 
به هرحال آن منطقه جزو كانون هاي طغيان 
است:»قرار اســت محدوديت هايي براي اين 
مناطق درنظر گرفته شود و براي خوزستان هم 
مقررات سختگيرانه اي تعيين شده و در حال 
اجراست. اگر هم در روزهاي آينده رعايت نشود، 
اقدامات شديدتر مي شود.« اين اپيدميولوژيست 
كه اخيرا در سفري به استان خوزستان، موضوع 
شــيوع كروناي جهش يافته را بررسي كرده 
مي گويد كانون هاي طغيان اين ويروس هنوز در 
كشور باال نرفته، هر چند كه نگراني هايي در اين 

زمينه وجود دارد. 

اعمالمحدوديتهايجديد
با باال رفتن مــوارد ابتال و شناســايي موارد 
بيشــتري از كروناي انگليسي، رئيس كميته 
كشوري اپيدميولوژي كوويد- 19مي گويد كه 
پيشنهاد تعطيلی اصناف و اعمال محدوديت ها 
مطرح شده و در حال بررسي است. درصورتي 
كه در اين مــورد توافقاتي با ســازمان هاي 
مربوطه صورت گيرد و وزارت بهداشــت هم 
آن را تأييد كند، اين موضوع تا چند روز آينده 
اعالم مي شود تا مردم براي نوروز و سال آينده، 
مشكل كمتري داشته باشند.  آمارهاي شيوع 
ويروس در هفته هاي گذشته نوساناتي داشته. 
با اينكه آمــار ابتال بيش از 7هــزار و حتي به 
باالي 8هزار مورد هم رســيد اما آمار فوتي ها 
همچنان دو رقمي است. سوري مي گويد كه 
موارد شناسايي بيماران باال رفته و مردم هم 
زودتر براي درمان مراجعه مي كنند. اما مسئله 

اينجاســت كه نبايد خيلــي زود درباره آمار 
فوتي ها قضاوت كرد.

ممنوعیتورودوخروجبهخوزستان
ســوري خبر از اعالم اعمــال محدوديت ها 
در روزهاي آينده مي دهد و وزير كشــور روز 
گذشته، بخشي از اين محدوديت ها را با تمركز 
بر استان خوزستان اعالم كرد. به گفته عبدالرضا 
رحماني فضلي، ورود و خروج به اين اســتان و 
همچنين ترددهاي بين شهري به آن ممنوع و 
مرزهاي آن بسته شد و قرار است طرح ويژه اي 
براي كنترل ترددها در جاده هاي كشور براي 
تعطيالت نوروز اعمال شود:»اخيرا ورود روزانه 
300تا 400نفر از مرز خوزستان به كشور، باعث 

تشديد كرونا در اين استان شده است.« 

گردشويروسانگلیسيدرخوزستان
 روز گذشته تنها وزير كشور نبود كه نسبت به 
وضعيت شيوع كرونا در خوزستان اعالم نگراني 
كرد، سخنگوي ستاد ملي مقابله با كرونا هم از 
گردش ويروس جهش يافته انگليسي در اين 
اســتان خبر داد. به گزارش ايسنا و به گفته 
عليرضا رئيســي، استان خوزســتان يكي از 
استان هايي اســت كه باالترين ميزان شيوع 
بيماري را دارد. گردش ويروس انگليسي در 
اين استان مشاهده شــده و چندين مورد از 
بيماران بستري به ويژه در اهواز و جنوب اهواز 
گزارش شدند و اين مي تواند يك زنگ خطر و 
هشدار باشد:» براساس آخرين آمار اكنون 11 
شهر قرمز داريم كه همگي در استان خوزستان 
هستند، 52 شهر نارنجي، 217 شهر زرد و 168 
شــهر آبي داريم و به تعداد شهرهاي نارنجي 
اضافه شده است. اگرچه 11 شهر قرمز هفته 
گذشته همچنان قرمز هستند. شهرهاي قرمز 
شامل آبادان، اهواز، بندر ماهشهر، خرمشهر، 
رامهرمز، دزفول، دشــت آزادگان، شوشتر، 
كارون، هويزه و شــادگان قرمز هستند و نياز 
به رعايت جدي پروتكل هاست.« به گفته او، 
در كنار خوزستان، موارد ابتال در استان هاي 
آذربايجان غربي و چهارمحال وبختياري هم 

باال رفته است.

افزايشچشمگیرابتالدراهواز
روز جمعــه بود كــه رئيس دانشــگاه علوم 
پزشــكي جندي شــاپور خبر داد 2 كودك 
يك و 9ساله بر اثر ابتال به كرونا در خوزستان 
جانشان را از دســت دادند. او اين خبر را در 
صفحه شــخصي اش در توييتر اعالم كرد و 

نوشت كه برخالف پيك هاي قبل كه درگيري 
بيشتر در گروه هاي ســني باالتر رخ مي داد 
اما در پيك اخير با انتشــار كروناي انگليسي، 
كــودكان و نوجوانان هم قرباني مي شــوند. 
فرهاد ابول نژاديان، همــان روز هم اعالم كرد 
كه در يك شبانه روز، يك هزار مورد كروناي 
مثبت در اين استان شناســايي شدند كه از 
ميان آنها 110نفر بســتري شدند. پرستاران 
و پزشكان خوزســتان كه در بيمارستان هاي 
پذيرش كننده كرونــا فعالند بــاال رفتن بار 
مراجعه را تأييد مي كننــد. يكي از آنها مريم 
نيكوصفت، پرستار بخش  آي سي يو كروناي 
بيمارستان گلستان اهواز است. او مي گويد از 
حدود 10روز پيش ميزان مراجعه افراد مبتال 
به كرونا، بسيار باال رفته و حتي از دوره اي كه 
اهواز در اوج شيوع بود هم بيشتر است:» تنها 
در شيفت عصر يكي از روزهاي قبل، 3مورد 
فوتي كرونا در اين بيمارســتان ثبت شد.« او 
به همشــهري مي گويد:» از بعد از ظهر روز 
پنجشنبه بخش سي ســي يو بيمارستان را 
تبديل به  آي ســي يو كرونا كردند. هم اكنون 
40تخت ويژه و 40تخت بخش داخلي، براي 
اين بيمــاران درنظر گرفته شــده كه بخش 
داخلي براي بيماران مبتال به كرونايي اســت 
كه وضعيــت بهبودي را طــي مي كنند.« او 
مي گويد تمام تخت هاي بيمارســتان رازي 
اهواز كه مركز كروناست، پر شده و بيماران از 
آنجا به بيمارستان گلستان منتقل مي شوند. 
نيكوصفت مي گويد از 10روز پيش وضعيت 
اهــواز تبديل بــه نارنجي و قرمز شــد: »در 
اهواز مردم پروتكل هاي بهداشــتي را رعايت 
نمي كنند، تا وضعيت ســفيد شــد تاالرها 
فعاليت شان را از سر گرفتند، نزديك عيد است 
و بازارها پر از مردم اســت، در حاشيه كارون، 
افراد زيادي تجمع مي كنند و اصاًل پروتكل ها 
را رعايت نمي كنند.« مواردي از ابتال در ميان 
كودكان خوزستاني ديده شده، اما اين پرستار 
مي گويد كه هنوز آمار ابتــال و فوت كودكان 
در بيمارســتان گلستان مشــاهده نشده اما 
متخصصان اعالم كرده اند اگر كودكي با نشانه 
دو بيني مراجعه كرد، مشكوك به كروناست. 
نيكوصفت مي گويد شــرايط طوري شده كه 
كادر درمان نسبت به ماه هاي گذشته خسته تر 
شــده اند، آنها در خانه هــم، در كنار اعضاي 
خانواده شان نيســتند، مجبورند خودشان را 
در اتاقي قرنطينه كنند، چرا كه نگران انتقال 
ويروس انگليسي به خانواده هايشان هستند. 

پوشش بخش كرونا، آزار دهنده است. 

 شناسايي كانون هاي 
طغيان ويروس انگليسي

تهران، اهــواز، قزويــن، البــرز و تعــدادي از شــهرهاي جنوبي كشــور 
به عنــوان كانون هاي طغيــان ويروس جهش يافته   شناســايي شــده اند

زهراجعفرزاده
خبرنگار
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چکيده سينماي عامه پسند
سري فيلم هاي جيمزباند همه مولفه هاي مورد 

نياز گيشه را يك جا دارد
25فيلم ساخته شــده درباره مأمور 
007در طــول قريب به 60ســال، 
طوالني ترين ســريال تاريخ سينما 
را رقم زده است و اين ركورد منحصر به فرد جز گارانتي گيشه، با هيچ ضمانتي 
به دست نمي آمد. جيمز باند را بايد محصول استوديو و تهيه كننده دانست؛ چراكه 
جز دو ساخته سام مندس، جيمزباندها را كارگرداناني، اغلب تكنسين – و نه مولف 
– جلوي دوربين بردند. گرچه اين ويژگي در بسياري از آثار هاليوود وجود دارد 
اما تداوم آن براي يك كاراكتر خاص، نشان مي دهد اين برند، چه ارزش خاصي 
براي صاحبان آن دارد؛ مثال مي توان آن را با رقيب دست به نقدي مثل »بتمن« 
مقايسه كرد. بتمن در گذر زمان و عبور از گيشه، سر از سينماي هنري درآورد و 
حتي به چنگ كارگردان پرآوازه اي چون كريستوفر نوالن افتاد اما جيمزباند بعيد 
است دم به چنين تله اي بدهد. دليل آن را مي توان در ويژگي هايي جست كه در 
مجموعه فيلم هاي جيمز باند، باوجود تفاوت بازيگران و يا كارگردانان، به صورت 
مولفه هاي مشترك و گاه پررنگ تر در برخي آثار، ديده مي شوند. اين ويژگي ها 
خالصه و چكيده همه خصوصياتي است كه در تاريخ سينماي قصه گو و عامه پسند 

و گيشه دار به كار گرفته شده است؛ گويي جيمز باند خود سينماست.

مرد مطلوب، زن مطلوب تر
كارخانه رؤيابافي عالقه زيادي به قهرمانان دارد و شــمايلي كه از اين قهرمانان 
مي سازد در اوج كمال است اما جيمز باند به عنوان يك جنتلمن انگليسي، تشخصي 
به مراتب باالتر از اين دســت قهرمانان دارد. افزون بر ورزيدگي و خوش پوشي، 
جاافتاده و مردانه است؛ نه خامي جوانانه دارد و نه بي رمقي پا به سن گذاشتگان. 
مرد مطلوبي اســت كه فراتر از خوش قيافگي، استايلي مردانه دارد؛ شمايلي كه 
مي توان پيكره آن را به عنوان مرد امروزي ساخت. شوخ طبعي، صفت ديگري است 
كه جيمز باند از آن برخوردار است و با همين خصوصيت، صحنه هاي طنازانه اي 
در فيلم خلق مي شود؛ هرچند برخي بازيگران باند، در استفاده از آن زياده روي 
مي كنند. در مقابل او، اما زناني وي را همراهي مي كنند كه در عين زيبايي، عمدتا 
باهوش اند؛ باوجود آمادگي بدني، خوش لباس اند و افزون بر اينها، لوندي مي كنند. 
جيمز باند كه مفتون زنان است، مجذوب اين زنان و متقابال اين زنان اغواگر، جذب 
جناب باند مي شوند؛ ماحصل اين عالقه، كششي است كه تماشاگر فيلم را به دنبال 
خود مي كشاند. جالب اينجاست كه آرايش، مدل مو و لباس ها، به فراخور سال 
ساخت، تطابق با آخرين مد روز دارد تا خوش پوشي آالمد، زيبايي و خوش اندامي را 
تكميل كند. توجه به گيشه و درجه بندي سني در سري فيلم هاي جيمز باند، مانع 
از نمايش برهنگي معمول در چنين فيلم هايي مي شود اما انتخاب لباس براي زنان 
پارتنر جيمز باند و يا نمايش صحنه هاي دلباختگي اين زن و مرد مطلوب، به گونه اي 

طراحي شده تا بيشترين ميزان تأثير را بر مخاطب بگذارد.

اسلحه، اكشن و تریلر
فيلم هاي جيمز باند مشحون از صحنه هاي اكشن و استفاده گسترده از اسلحه هاي 
مختلف است. قدرت باند عالوه بر زور بازو در صحنه هاي درگيري با بدمن ها، تكيه 
بر سالحي دارد كه از عصر اسطوره ها تا امروزه داراي نماد »نرينگي « است. يان 
فلمينگ در 5رمان ابتدايي خود، جيمز باند را مسلح به هفت تير كوچك »برتا 
418« كرده بود اما يك طرفدار مأمور 007كه كارشناس اسلحه محسوب مي شد، 
نامه اي به فلمينگ نوشت و اين اسلحه را »زنانه« توصيف كرد. تعقيب و گريز از 
ديگر ويژگي هاي فيلم هاي باند به حساب مي آيد؛ پيرنگي كه بسيار در سينماي 
مورد توجه گيشه كاربرد دارد. جيمز باند در همه فيلم ها درحال جست وجوست؛ 
ناشناخته هايي كه مخاطب فيلم همراه با او از كشف آنها به وجد مي آيد. جيمزباند 

نه فقط يك بزن بهادر كه كارآگاهي ماهر در حل معماهاي پيچيده است.

اتومبيل و فناوري
»ماشين« و ماشين سواري، عناصري جدانشدني از سينما هستند؛ وسايل متحركي 
كه جيمزباند با آن آدم بدها را تعقيب مي كند و يا از دست آنها مي گريزد، در همه 
اين فيلم ها به وفور پيدا مي شوند، گاهي به جاي چهارچرخ، موتورسيكلت مي شود 
و گاهي يك جت سبك كه با آن از الي در نيمه باز يك سوله عبور مي كند. هيجان 
سرعت و برخورد، مخاطب را برجاي خود ميخكوب مي كند و از تماشاي آن لذت 
مي برد. در اين ميان خودروي مخصوص باند جايگاه خاصي پيدا مي كند. آستون 
مارتين بريتانيايي با رنگ مخصوص كه قابليت هاي مختلفي دارد. از پس و پيش 
شليك مي كند، دسته دنده اش هزار كاره اســت و... ويژگي مهم فيلم هاي باند در 
استفاده از فناوري هاي روز است تا عالقه مندان به اين حوزه را نيز به خود جذب كند.

تلفيق واقعيت و فانتزي
جيمزباند نه صرفا قهرماني فوق بشري اســت كه در فانتزي ديده مي شود و نه 
آدمي معمولي كه به راحتي از پاي درمي آيــد. مأمور 007معجوني از واقعيت و 
تخيل است كه نكات مثبت هركدام را در خود دارد. اين ويژگي موجب شده عالوه 
بر اينكه جيمز باند توانسته در آثار ديگر ســينمايي تكرار شود، ظرفيتي ايجاد 
كند كه هيچ گاه پايان نپذيرد. كساني كه جيمزباند در دشمني با آنها كمرهمت 
مي بندد، روزگاري جاسوسان كمونيست هستند و به فراخورحال زمانه، مي توانند 

تروريست هاي شيطان صفت شوند.

پشت گرمي به غناي ادبيات
تجربه نشان داده داســتان هايي كه جان مايه آنها از ادبيات به سينما راه يافته، 
موفق ترند. تقريبا عمده دنباله ها و حتي سريال هاي تلويزيوني پربيننده از كتاب 
اقتباس شــده اند. جيمزباند از چنين پشــتوانه اي برخوردار است. بي شك اگر 
داســتان هاي محكم فلمينگ نبودند، نمي توان انتظار داشت اگر جيمز باند به 

سينما مي رسيد با همين قوت، پابرجا مي ماند.

يادداشت يك

همه جيمز باند هاي تاريخ سينما 
از  شان كانري تا دنيل كريگ مسيري طوالني پيموده شده است؛ مسيري 
پرفراز و نشيب كه از دهه 60 ميالدي تا امروز كه وارد سومين دهه هزاره 
سوم شده ايم، همچنان ادامه يافته و اين داســتان همچنان ادامه دارد. 
نخستين 007 ســينما را همين چند ماه پيش از دست داديم و از مرگ 
راجر مور كه روزگاري جانشين  شان كانري شده بود زمان نسبتا زيادي 
مي گذرد. تيموتي دالتون در نقش باند آنقدر بد بود كه كسي دلتنگش 
نشــود و پيرس برازنان با تمام جذابيتش وقتي پا به سن گذاشت امكان 
007 ماندن را از دست داد. پس دنيل كريگ از راه رسيد و باند هم مسيري 
ديگر را تجربه كرد. باند با دنيل كريگ باند متفاوتي بود. همانطور كه وقتي 

 شان كانري جاي خود را به راجر مور داد، باند متحول شد. 

بالي جان جاسوس ها
در يك صحنه از فيلم جيمز باند را در يك تابوت مي گذارند و به داخل كوره 
مي فرستند تا زغال شود. اين صحنه كه مشابهش را در خيلي از فيلم هاي 
ســريالي از جمله دقيقا در »بالي جان جاسوسان«)به روايت قديمي تر 
»بالي جان نازي«( ديده ايم قضاوت اساسي بين يك جيمز باند را با يك 
قهرمان سريال و اين اثر را با يك فيلم- سريال روشن مي كند. در فيلم- 
سريال، هنرپيشه به نيروي جسم، با شــيوه اي صريح و آشكار از مهلكه 
جان به در مي برد و مثال در آخريــن لحظه به هوش مي آمد و با چابكي و 
ســرعت انتقال از واگن كوچكي كه او را مي خواست به درون كوره ببرد 
بيرون مي جهيد. آنچه در اين صحنه مشابه از فيلم »الماس ها...« به داد 
آرتيسته مي رسد و باعث نجات او مي شود عنصر »تقلب« و » تزوير« است. 

زندگي معطوف به مرگ مأمور 007 
همان قدر كه جيمز باند را به عنوان ماموري با جواز كشــتن مي شناســيم كه 
هميشه با مرگ سروكار دارد، اما همانقدر هم او را مردي خوشگذران مي دانيم 
كه در ماموريت هاي خطيرش فرصت هيچ لذتي را از دست نمي دهد. سفر به 
زيباترين نقاط جهان، همجواري با خوب رويان، نوش خوارگي فراوان و امتيازات 
ديگري كه باعث مي شود مردان زيادي در سرتاسر جهان بخواهند جاي جيمز 
باند باشند، آيا بخشي از ضروريات حرفه مأمور 007 است يا تنها راه زنده ماندن 
در دنيايي كه مرگ در هر گوشه اش كمين كرده است؟ باند كه مدام در جدال با 
خطرناك ترين و سنگدل ترين جنايتكاران است، با چه ُمسكني مي تواند زخم ها 
و دردها و اضطراب ناشي از زندگي در چنين دنيايي را آرام كند و هر بار با قدرتي 

مضاعف به جنگ دشمنانش برود؟ 
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»الماس ها ابدي اند« 
بعد از گذشت نيم قرن 

از زمان ساختش نام 
پر مسماتري نسبت به 

گذشته به نظر مي رسد. 
نامي كه گویاي كيفيت 

فيلم نيز هست. 
الماس ها ابدي اند یکي 
از سرگرم كننده ترین 

و مفرح ترین فيلم هاي 
مجموعه باند است و 

از بهترین هایشان. در 
دوره اول فيلم هاي باند 
كه با حضور  شان كانري 

ساخته شدند، »گلد 
فينگر« دوستداران 

بيشتري دارد ولي 
الماس ها ابدي اند 

به عنوان اثري كه هم 
پایان دهنده یك دوران 
و شمایلي خاص از باند 

است و هم تکميل كننده 
همه فيلم هاي قبل از 

خود، اثر قابل تامل تري 
به نظر مي رسد

جیمزباند

و50سالگیالماسها

ابدیاند

این شماره

»الماس ها ابدي اند/ گرداگرد انگشت من مي درخشند/ 
به عشق نيازي ندارم/ عشــق چه فايده اي برايم دارد؟/ 
الماس ها هرگــز به من دروغ نمي گوينــد...« )از ترانه 

تيتراژ فيلم(
»الماس هــا ابدي انــد« بعــد از گذشــت نيم قرن از 
زمان ســاختش نام پر مسماتري نســبت به گذشته 
به نظر مي رســد. نامي كه گوياي كيفيــت فيلم نيز 
هســت. الماس ها ابدي اند يكي از سرگرم كننده ترين 
و مفرح تريــن فيلم هــاي مجموعــه باند اســت و از 
بهترين هايشان. در دوره اول فيلم هاي باند كه با حضور 
 شان كانري ساخته شدند، »گلد فينگر« دوستداران 
بيشــتري دارد ولي الماس ها ابدي اند به عنوان اثري 
كه هــم پايان دهنده يــك دوران و شــمايلي خاص 
از باند )برخاســته از كاريزماي كانري( اســت و هم 
تكميل كننده همــه فيلم هاي قبل از خــود، اثر قابل 
تامل تري به نظر مي رســد. فيلــم را گاي هاميلتون 
كارگرداني كرده كه به همراه ترنس يانگ از مهم ترين 
كارگردان هاي ســري فيلم هاي باند است. الماس ها 
ابدي اند بعد از شكســت »در خدمت سرويس مخفي 
ملكه« كه بدون  شان كانري و با حضور الزنبي ساخته 
شد جلوي دوربين رفت. كانري كه بازي در نقش باند 
را كنار گذاشته و رسما از شمايلي كه باعث شهرتش 
شده بود خداحافظي كرده بود، در نهايت تصميمش 
عوض شده و بار ديگر در قامت مأمور 007 ظاهر شد. 
الماس ها ابدي انــد از الگوهاي فيلم هــاي قبلي باند 
تبعيت مي كنــد و در عين حال رنگ تــازه اي به آنها 

مي زند. در فيلم قبلي مجموعه كوشــيده شــده بود 
جيمز باند تازه اي خلق شــود؛ آنقدر تــازه كه باند در 
فيلم در خدمت ســرويس مخفي ملكه عاشق مي شد 
و ازدواج مي كرد! جيمز باند عيالوار احتماال تصميمي 
براي باورپذيرتر و زميني تر كردن قهرمان بود. نه گاي 
هاميلتون و فيلمنامه نويس هايش در الماس ها ابدي اند 
چنين تصميمي دارند و نه تهيه كنندگان. با اين همه 
گويا با كمي تغيير در حال و هوا همگي موافق بوده اند. 
تغيير هم در لحن فيلم رخ داده است. باند در الماس ها 
ابدي اند بيشتر از تمام فيلم هاي قبلي اش يك شمايل 
است و معني اش الزاما اين نيست كه عمليات قهرمانانه 
پرشكوه تري نســبت به فيلم هاي قبلي رقم مي زند، 
هم در بازي  شــان كانري نگاه به گذشته و ماجراهاي 
فيلم هاي قبلي يا به تعبيري تجربه هاي قبلي، لحاظ 
شــده و هم در پرداخت و كارگرداني گاي هاميلتون. 
جيمز باند الماس ها ابدي اند نسبت به فيلم هاي قبلي 
خسته تر نيست، هوشمند تر اســت و بامزه تر. نتيجه 
اينكه باند الماس ها ابدي اند، دوست داشــتني تر هم 

هست.
   بيش از يك دهه از نخســتين باند تاريخ ســينما 
گذشته بود كه الماس ها ابدي اند ساخته شد. در ابتداي 
دهه 70 انواع و اقسام فيلم ها، چه جدي و چه هجويه 
براســاس تيپ و حتي طرح داستاني باند ساخته شده 
بود. سازندگان فيلم با بازگرداندن كانري فقط به دنبال 
تكرار موفقيت با حضور او نبودند، آنها در پي نجات كل 
مجموعه هم بودند. موفقيت هم در سايه رعايت قواعد 
بازي و راه دادن به مايه هاي تازه به دست مي آمد. تازگي 
باند در الماس ها... از كجا مي آمــد؟ از تفريح كردن با 
موقعيت ها و افزودن به طنز ماجرا كه حسن حسيني، 

منتقد و پژوهشگر سينما از آن به عنوان حضور عنصر 
خودآگاهي در الماس ها... نام بــرده كه تعبير دقيقي 
هم هست.  شان كانري هم مثل 10سال پيش جوان و 
قبراق نيست در عين اينكه تمام خصايص و ويژگي هاي 
بانــد را دارد، نوعي پختگي بيشــتر و افزودن تر هم به 
نمايش مي گذارد كه طنز دلپذير و اندازه اي هم دارد. 
الماس ها... آخريــن باند موقر اســت و از فيلم بعدي 
راجر مور مي آيد و هم لحن فيلم هــا را عوض مي كند 
و هم شــخصيت باند را متحول مي كند. شوخي هاي 
باند بيشتر و بيشتر مي شود و مفهوم اندازه بودن لحن 
شــوخ الماس ها... با توجه به فيلم هــاي بعدي كه در 
غياب كانري و در حضور مور ســاخته شدند بيشتر به 
چشــم مي آيد. بعد از الماس ها ابدي اند دوســتداران 
باند براي ديدن 007 معقول و جــذاب نزديك به ربع 

قرن صبر كردند.
   باند در الماس ها... مطابق معمول توســط »ام« به 
ماموريت فرستاده مي شود، مطابق معمول دختري سر 
راهش قرار مي گيرد و مطابق معمــول گرفتار بدمن ها 
مي شــود و باز هم مطابق معمول از دام ها رها شــده، 
دسيســه ها خنثي كرده و ماموريتش را با موفقيت به 
انجام مي رساند. طنز دلپذير و مردانه كانري گرمايي به 
فيلم و موقعيت ها بخشيده كه باعث شده الماس ها... بعد 
از 50 سال همچنان سرپا باشند. فيلمي كه جيمز باند در 
آن شمايلي از مردانگي را به درستي به نمايش مي گذارد 
)شــوخي ها و طنز حضور كانري، برخالف بســياري از 
باند هاي راجر مور فيلم را از سكه نمي اندازد( و بدمن ها 
هم گرچه دست آخر شكســت مي خورند اما قدرتمند 
هستند. حضور زوج وينت و كيد به عنوان دستياران سمج 

قطب شر ماجرا، هم مفرح است و هم مهيج.

   تعداد ســكانس هاي به يادماندنــي الماس ها... از 
بسياري از فيلم هاي بعدي باند بيشتر است. از سكانس 
تالش براي ســوزاندن جيمز باند گرفته تا ســكانس 
تعقيب و گريز با اتومبيل كه طبق سنت فيلم هاي باند 
خوب و حرفه اي از كار درآمده است. الماس ها... چه در 
صحنه هاي حادثه پردازانه و چه در سكانس هاي عاطفي 

فيلم قابل توجهي در مجموعه باند است.
   آنچه فيلم را همچنان تماشــايي نگه داشــته، موفق 
بيرون آمدنش از آزمون دشــوار زمان است. طبيعي است 
كه فيلم قدري كهنه شده باشد يا ريتمش قدري كند به نظر 
برسد ولي الماس ها... از اين نظر هم فيلم سرآمدي است. 
در فيلم هاي باند به سختي مي توان به نقش كارگردان در 
مقام مولف اشاره كرد و معموال بازيگر نقش باند، فيلمنامه، 
عوامل فني و تهيه كننــدگان به عنوان عناصر اصلي، نقش 
تعيين كننده در پيروزي ها و شكســت هاي باند داشته اند. 
با اين همه اشاره نكردن به كارگرداني دقيق و درست گاي 
هاميلتون و تالش به بار نشسته اش در متبلور ساختن لحن 
مثال زدني فيلم )برگ برنده الماس ها و يكي از عوامل اصلي 
موفقيتش(، هر نوشــته اي درباره فيلم را ناقص و نابسنده 
مي سازد. وقتي باند و تيفاني در انتهاي فيلم در كشتي به 
تعطيالت مي روند انگار تماشاگر هم به آرامش دلخواهي 
مي رســد. همه آن حوادث و رخدادها و عمليات قهرمانانه 
جيمز باند و گير افتادن ها و نجات يافتن هايش در نهايت 
به هپي اندي منجر مي شود كه قابل پيش بيني است ولي 
باسمه اي نيســت. اين را هم مديون  شــان كانري و گاي 

هاميلتون هستيم.

* تيتر مطلب برگرفته از نامي است در دوبله 
فارسي براي »از روسيه با عشق« درنظر گرفته شد.

دامی برای
 جيمز باند

الماس ها ابدي اند 5۰ ساله شد  

مسعود پویا
روزنامه نگار

 كارگردان: گاي هاميلتون  فيلمنامه:ریچارد ميبام و تام منکه ویتس، 
براساس رماني از یان فلمينگ  فيلمبردار: تد مور  موسيقي: جان باري
 بازیگران: شان كانري، جيل سينت جان، چارلز گري، التا وود، جيمي 
دین، بروس كابوت، برنارد لي، دزموند لولين، لویس ماكسول، مارگارت 
ليسي، پوتر اسميت، بروس گالور، جوزف فرست و نورمن برتن  تهيه كنندگان: هاري سالتسمن و آلبرت بروكولي

 رنگي 12۰ دقيقه  19۷1
 »ام« )برنارد لي( با كشف این نکته كه مقدار زیادي الماس از آفریقاي جنوبي خارج شده و قاچاقچي پولداري آنها را 
انبار كرده، جيمز باند )شان كانري( را به آمستردام مي فرستد. باند با نام جعلي با دختري به نام تيفاني )جيل سينت 
جان( تماس مي گيرد و تيفاني از او مي خواهد كه 5۰ هزار قيراط الماس دزدي را با خود به لس آنجلس ببرد. وقتي 
او الماس ها را به یك جایگاه مرده سوزي در الس وگاس مي برد، دو قاتل حرفه اي، وینت )بروس گالور( و كيد )پوتر 
اسميت( او را بيهوش مي كنند و چيزي نمانده كه او را بسوزانند كه مي فهمند الماس ها بدلي هستند. باند به هتلش 

برمي گردد و تيفاني را هم در اتاقش مي بيند و با نقشه او براي كش رفتن الماس ها موافقت مي كند. تيفاني سر قرار 
مالقاتي مي رود و الماس ها را- كه در سگ اسباب بازي پنهان كرده اند- مي گيرد ولي برت ساكسبي )بروس كابوت(، 
از همکاران ميلياردري به نام ویالرد وایت )جيمي دین(، الماس ها را مي دزد و در كارخانه وایت آنها را به دكتر متس 
)جوزف فرست( تحویل مي دهد. باند پنهاني وارد كارخانه مي شود اما خيلي زود گير مي افتد، با این حال در نهایت 

موفق مي شود از چنگ تعقيب كنندگانش بگریزد. 
سپس شبانه به آپارتمان مجلل وایت مي رود ولي در كمال تعجب به جاي او، با دشمن دیرینش، بلوفلد )چارلز گري( 
روبه رو مي شود. بار دیگر از چنگ وینت و كيد، محافظ هاي بلوفلد، مي گریزد. به زودي وایت را پيدا مي كند و از او 
مي شنود كه بلوفلد مي خواهد با الماس ها، ليزر غول آســایي بسازد و پس از فرستادن آن به فضا، شهر واشنگتن 
را نشانه بگيرد و آمریکا را به مذاكره درباره خلع سالح جهاني وادار كند. باند به كمك ارتش به مقر بلوفلد حمله 
مي كند و تمام نقشه هاي او را به هم مي ریزد. پس از دفع آخرین حمله وینت و كيد، كه به لباس پيشخدمت هاي كشتي 

درآمده اند، باند و تيفاني با اقيانوس پيماي مجلل وایت راهي اروپا مي شوند.

شناسنامه

علي عمادي
روزنامه نگار
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ابدیاند

این شماره

فیلم های جیمز باند در دهه های چهل و پنجاه در ایران 
دوبله و اکران می شــد. دکتر نو، گلد فینگر، از روسیه 
با عشق، الماس ها ابدی اند و... جزو فیلم های محبوب 
ســینماروها در ســال های قبل از انقالب بودند ولی 
منتقد ایرانی روی خوشی به باند نشان نمی داد. اگر از 
گزارش های نشریات عمومی و عامه پسند بگذریم و وارد 
حیطه نقد فیلم شویم به ندرت با مطلبی مثبت درباره 
فیلم های باند مواجه می شویم. منتقدان آن سال ها جیمز 
باند را جدی نمی گرفتند و لحن برخی نوشته های منتشر 
شده در نشریات دهه چهل، استهزا آمیز است؛ چیزی 
نزدیک به شیوه برخورد منتقدان با سینمای فارسی. 
مقاله »باندها« نوشــته دکتر کیومرث وجدانی اولین 
نوشته جدی درباره جیمز باند در ایران است که اولین بار 
در ماهنامه ستاره سینما به سردبیری بیژن خرسند و در 
اسفند 1۳4۵ منتشر شد. مقاله ای تحلیلی که با محوریت 
4 فیلم اول باند نوشته شده و همچنان خواندنی و پرنکته 
است. مروري بر بخش هایی از مقاله باندها نگاه نکته سنج 

نویسنده اش را نمایان مي کند.

كتابي اســت كــه ديگــر به 
ســطرهاي آخر آن رسيده ايم. 
شمعي اســت كه ديگر چيزي 
به خاموش شدنش نمانده. پديده اي است كه ناظر آخرين 
لحظات احتضارش هستيم، زيرا به وسيله گردونه زمان از 
آن فاصله گرفته ايم و اكنون در مناسب ترين فاصله، براي 
قضاوت درباره اش هستيم، زيرا نه آنقدر به آن نزديكيم كه 
جزئي از هياهوي آن شده باشيم و نه آنقدر دور كه سراب 
خاطره اش به كلي از نظرمان محو شده باشد. از اين فاصله 
اســت كه مي توان تمامي اين قوس و قزح زيبا را يك بار 
ديگر نظاره كرد و بي طرفانه به مرور اين افسانه پرداخت؛ 

اين افسانه »جيمزباند«.
 

هیاهوي بسیار براي همه  چیز
  وقتي كه به يــاد مي آوريم با ظهــور »جيمزباند« تب 
»بانديسم« همه جا را فرا گرفت و سري »مامور«ها و »صفر 
صفر«ها از هر گوشه و كنار سر درآوردند، خواه ناخواه بايد 
در جست وجوي سرنخ و انگيزه اين اشتياق عمومي باشيم. 

كافي نيست همه  چيز را به حساب بي سليقگي و كم شعوري 
تماشاچي عادي بگذاريم، زيرا تماشــاچي عامي اگر هم 
شعور قابل مالحظه اي نداشته باشد الاقل خواسته هايي 
دارد كه سليقه اش آينه اي در برابر اين خواسته هاست و اگر 
اخالف »باند« اصالت نداشته باشند خود او اين اصالت را 
دارد، زيرا جوابگوي يك نياز همگاني است. بايد اين نياز و 

اين جواب را شناخت.
 

  فيلم هاي »باند« تجســم ايده آل هاي مــا و جبران 
محروميت هايي است كه به علت زندگي در كنار همنوعان 
بر ما تحميل مي شــود. رؤياي رنگارنگ و شيريني است 
كه براي لحظاتي چنــد ما را از چنگال رنــج يكنواختي 
زندگي روزمره نجات مي دهد. براي انسان هاي اين عصر 
كه شــرايط بغرنج زندگي اجتماعــي وجودهاي محدود 
آنها را به صورت اجناس دسته بندي شــده و متحدالشكل 
يك كارخانه درآورده، ايده آليســم »باند« روزنه اميدي 
است براي كساني كه مجبورند مدام رنج »صبح ها از بستر 
برخاستن و شب ها به بستر رفتن« را تحمل كنند. »باند« 
يك راه گريز موقت است. »باند« رمانتيسم عصر ماست. 
مانند مكتب »وسترن« ما را به قلمرو وسيع تر و آزادتري 
مي كشاند. درحالي كه »وسترن« ما را به گذشته ها مي برد، 
»باند« دورنماي آينده و اميدهاي آن را در برابرمان مجسم 

مي سازد.
 

آشنایي در بهشت
  هنگامي كه از »باند« راجع به دو تبهكاري كه ضمن 
تعقيب او اتومبيل شان به قعر دره اي سقوط كرده، سؤال 
مي كنند، جــواب مي دهد، »براي رفتــن به جهنم عجله 
داشتند«... و بالفاصله پس از منظره اتومبيل غرق در آتش 
آن تبهكاران، باغ باصفايــي را مي بينيم كه »باند« در آن 

مشغول قدم زدن است.
در مقابل آن جهنم، اين بهشت را مي بينيم... و »باند« را كه 

در آن قرار دارد. ولي او در اين بهشت بيگانه نيست.
 

مافوق بشر
  در وجود اين ساكن بهشــت تصوير خود را مي بينيم. 
نه آنطور كه هســتيم بلكه آنطور كه ميل داريم باشــيم. 
عناصر متشكله وجود »باند« همان هايي است كه ما را نيز 
به وجود آورده، منتها به مقادير بيشتري در وجود »باند« به 
وديعه گذاشته شده. »باند« نيز از تمام صفات مشخصه ما 

برخوردار است منتها در سطحي باالتر. و همين اختالف 
سطح است كه به  او نماي يك فوق بشر را داده.

غرايز، عواطــف، افكار و مغز و عضالت و گوشــت و خون 
»باند« بيشــتر از ما مي تواند از زندگي برداشــت كند. و 
به همين جهت او بيشــتر از ما براي مرگ آمادگي دارد. 
»باند« گالدياتوري است كه »خوب زندگي مي كند و خوب 
هم مي ميرد«. »باند« جايزه كاميابي را در مسابقه زندگي از 
سايرين مي ربايد، زيرا شايستگي نابود ساختن دشمنانش 
را دارد. »باند« مرد برترنيچه اســت كه مي خواهد عدالت 

طبيعي را دوباره جانشين عدالت ساخته بشر سازد.
 

...و مانند بشر
  ... و با وجود ايــن »باند« قبل از هرچيز يك انســان 
است. درحالي كه عناصر تشــكيل دهنده وجود او از حد 
معمول بيشتر گسترش يافته، ولي تناسب بين آنها رعايت 
شده. عينا مانند مجسمه افســانه اي غول »رودس« كه 
در عين بزرگي بي حد جثه اش تناســب بين اعضاي بدن 
حفظ شده اســت. قدرت مادي و معنوي »باند« هر قدر 
كه باشــد زيربناي ضمير او، يعني غرايــز و عواطفش، او 
را به ساير انسان ها شــبيه و مربوط مي سازد. تمام وجود 
»باند« در آسمان باالي سرما ســير نمي كند. اگر شاخ و 
برگ اين درخت عظيم در آســمان ها باشد ريشه هايش 

در زمين فرورفته اســت. اگر غير از اين بود وجود »باند« 
براي تماشــاچي باوركردنــي و قابل پذيــرش نبود. اگر 
»باند« دوست داشــتني اســت تنها به خاطــر عمليات 
حيرت آورش نيست. بلكه بيشــتر از آن به خاطر خشم او 
هنگام فريب خوردگي، تاثر كنترل شده اش در مرگ يك 
دوست، نگاه آغشــته به دلواپسي و اضطرابش در لحظات 
ســرگرداني و از همه مهم تر به خاطر عرق ســرد و لرزش 
خفيفي  اســت كه پس از هربار پشت سر گذاشتن مرگ، 

سراسر وجودش را فرامي گيرد.
  

بت دوم
  اگر »باند« را با تمام مشــخصات فوق انساني اش در 
يك كفه تــرازو بگذاريم كفه ديگر را يــك »دكترنو« و يا 
يك »پنجه طاليي« ]گلدفينگر[ اشغال مي كند. دو كفه 
ترازو همســطح يكديگر قرار مي گيرند، زيــرا وزنه هاي 
آنها با يكديگر مساوي هســتند. »دكترنو« كليشه منفي 
»باند« است؛ موجودي است به هوشمندي و قدرت »باند« 
و با همان مشــخصات فوق بشــري )و باز با همان جنبه 
مضاعف انساني و فوق انســاني( و تنها تفاوت او با »باند« 
در اين است كه مسيري عكس او را در پيش گرفته است. 
»باند« يك قهرمان است و او يك ضد قهرمان. و آنچه او را 
به صورت يك ضد قهرمان درمــي آورد. يك پديده مرضي 

است )اين انگيزه و اين نقشــه امروزه در فيلم هاي مكتب 
»باند« به صورت دو قرارداد پابرجا درآمده اند كه ابداع آنها 
از مشــكل ترين محك هاي آزمايش اين نوع فيلمسازان 
اســت(. اگر اين ضدقهرمان از »باند« شكست مي خورد 
نه به ســبب ضعيف تربودن او، بلكه به علت مسيري است 
كه به سوي انهدام بشــريت پيش گرفته )و اينجاست كه 
از وراي تركيب بغرنج اين مبارزات فلســفه ساده خوبي و 
بدي مطلق و پيروزي خوبي بر بدي جلب نظر مي كند(. اين 
ضدقهرمان نمي تواند ضعيف باشد. ضعف او ضعف »باند« 
است، زيرا ارزش »باند« بسته به ارزش حريفي است كه به 

مبارزه اش برخاسته.
 

عرصه شطرنج
  مبارزه اين دو بت نيز در سطحي هم طراز ساير عناصر 
متشــكله فيلم هاي »باند« بايد قرار داشته باشد. مبارزه 
»باند« و ضدقهرمانش پيــش از آنكه يك مبارزه فيزيكي 
باشــد يك مبارزه روان ها و نبرد افكار اســت )چه بجا و 
هوشــمندانه فيلم »دامي براي جيمز باند« ]از روسيه با 
عشق[ با صحنه مسابقه شطرنج شروع شد(. قرار گرفتن 
مبارزه »باند« و رقيبش در چنين سطح فيزيكي ديگر از 
محك هاي آزمايش فيلمساز مكتب »باند« است. از نقاط 
ضعف فيلم »پنجــه طاليي« ]گلدفينگر[ مبارزه روحي 
»باند« و پنجه طاليي ]گلدفينگر[ در صحنه گلف بازي و نيز 
تهديد »باند« به مرگ با اشعه »السر« است كه در مقابلش 
رابطه جالب »باند« و مأمور »اسپكتر« در صحنه داخل ترن 
قرار مي گيرد. طرفين مبارزه هيچ كدام حق اشتباه كردن 
را ندارند و از ميــان همه راه هاي صحيــح، صحيح ترين 
آنها را انتخاب مي كنند تا اينكه صحيح ترين يك كدام بر 
صحيح ترين ديگري پيروز شود. در چنين حدي است كه 
هر انگيزه، هر ايده و هر حركت جزئي براي آنها و تماشاچي 
اهميت حياتي پيدا مي كند، زيرا مبــارزه آنها از برخورد 
همين انگيزه ها و ايده ها و حركت ها به وجود مي آيد. همين 
جزئيات است كه داربست خالي فلسفه خوبي عليه بدي را 
پر مي كند. اگر فلسفه خوبي و بدي اسكلت مكتب »باند« 
را تشكيل مي داد اين مبارزه رواني خون جاري در رگ هاي 

آن به شمار مي رود.
 

جالي فلزي
  ماشين و ماشينيزم )بازهم در حدي تكامل يافته تر 
از واقعيات زندگي(، خواه در خدمت لذات »باند«، خواه 

 جیمز باند
)شان کانري( در 

الماس ها ابدي اند 
دیگر خسته و 

بي حوصله است... 
صحنه هاي زد و 

خورد نیز -در حدي 
خفیف تر- از همین 

خستگي نشانه 
دارد. حتي مي توان 

نتیجه گرفت که 
کارگردان هم خسته 

و بي حوصله است. 
طنز موجود در 

ماجراهاي جیمز 
باند که یکي از 

خصیصه هاي اصلي 
این فیلم هاست 

در این فیلم به 
حداقل ممکن 

تنزل پیدا مي کند 
و در چند مورد به 
ابتذال مي رسد؛ 

مثل صحنه اي که 
جیمز باند ظاهرا با 

حالتي متاثر تابوت 
برادر جعلي خود را 

همراهي مي کند

جيمز باند خسته 
در الماس ها ابدي اند، جيمز باند حالت انساني تري پيدا كرده است. برنده هميشگي او 

نيست، اما برنده نهايي است

پديده جيمز باند تأثير و تغيير شگرفي در عالم سينما به وجود 
آورد: اين تغيير عالوه بر نحوه و چگونگي داستان هاي جديد، 
شامل موجوديت قهرمان هاي جديدي در اين داستان ها شد؛ 
قهرمان هايي كه هيچ يك از صفات سابق قهرمان هاي فيلم ها 
را نداشتند. اگر در يكي از فيلم هاي قديمي مثل »بالي جان 
جاسوســان« مي بينيم كه قهرمان فيلم همــواره حريف را از 
وجود خود مطلع مي كند، به او امكان دفاع مي دهد و بعد سالح 
خود را شــليك مي كند، از اين پس جيمز باند و زاد و ولدهاي 

خلف و ناخلــف او به نحو ديگري رفتــار مي كردند. 
صحبت بر سر فرصت و دفاع نبود. هر كه زودتر 

شليك مي كرد برنده مي شــد حتي اگر اين 
شليك روي يك مرد مجروح و بي دفاع انجام 

مي گرفت)دكتر نو(.
در اين ماجرا آنچه مسلم است اين است كه 
لحظه ورود اين نوع ضد قهرمان به ســينما، 

درست در همين لحظه بود. پس از آن ديديم كه 
چگونه از اين پديده استقبال شد و چگونه تب جيمز 

باند سراسر دنيا را در خود گرفت. اين تب به زودي فروكش 
نكرد اما از همان هنگام يك اشــكال پيش آمد و آن رقابت هر 
يك از فيلم هاي جيمز باند با فيلم قبلي خود بود. هر بار فكرها 
و ابداعات تازه تري الزم بود و در اين حد ديديم كه پيشــروي 
كاملي وجود داشــت. در اين رشــته فيلم ها »دكتر نو« و »از 
روسيه با عشق« بهترين بودند. پس از آن نوبت به »گلد فينگر« 
رسيد كه كارگردان آن گاي هميلتون يك اشتباه عظيم مرتكب 
شده بود و آن اين بود كه جيمز باند در طول بيش از دو سوم فيلم 
اسير بود و اين مثل آن است كه جان وين در يكي از فيلم هاي 
وسترنش، نقش يك زنداني را ايفا كند! »گلوله هاي رعدآسا« 
را ترنس يانگ كارگردان دو فيلم اوليه ساخت كه بيشترين حد 

ابداع را در خود جمع كرده بود.
»فقط دو بار زندگي مي كنيد« همزمان با افول تب جيمز باند 

ساخته شد و موفقيت فيلم هاي قبلي را به دست نياورد و بعد 
فيلم »الماس ها ابدي اند« مجددا به موقع به دنيا عرضه شد. تب 
جيمز باند به آن صورت وجود نداشت اما پادزهر آن نيز از بين 
رفته بود و موفقيت جهاني اين آخرين جيمز باند  شان كانري 
نشــان داد كه لحظه اي درست انتخاب شــده بود. الماس ها 
ابدي اند همچنان حالت يك ماشين عظيم سحر و جادو را دارد 
كه دري به دنيايي ديگر مي گشايد: دنيايي كه يك قهرمان-يا 
ضد قهرمان- به تنهايي قادر به همه كاري هســت و مي بينيم 
كه در اين فيلم، جيمز باند حالت انساني تري پيدا كرده است. 
برنده هميشگي او نيست، اما برنده نهايي است. به عالوه قتل 
و خونريزي به صورت قبلي كمتر وجود دارد. الماس ها ابدي اند 
را گاي هميلتون كارگرداني كرده است )كارگردان 
گلد فينگر( اما يك اشكال در كار اين هر دو نفر 
وجود دارد؛ هر دو خسته اند. تهيه كننده هاي 
معروف)بروكولي- سالتزمن( لحظه مناسب 
را دارند اما آدم هــا ديگر تغيير كرده اند. اين 
جيمز باند)شــان كانري( ديگر خســته و 
بي حوصله است... صحنه هاي زد و خورد نيز 
-در حدي خفيف تر- از همين خستگي نشانه 
دارد. حتي مي توان نتيجه گرفــت كه كارگردان 
هم خسته و بي حوصله اســت. طنز موجود در ماجراهاي 
جيمز باند- يكي از خصيصه هاي اصلي اين فيلم هاســت- در 
اين فيلم به حداقل ممكن تنزل پيدا مي كند و در چند مورد به 
ابتذال مي رســد. مثل صحنه اي كه جيمز باند ظاهرا با حالتي 
متاثر تابوت برادر جعلي خود را همراهي مي كند. شوخي هاي 
ديگر، حداقل طنــز را دارد. مثل كارت جيمز باند يا شــوخي 
تصويري: هنگامي كه جيمز باند با لباس عادي از محل تمرين 
فضانوردان با لباس هاي مخصوص عبور مي كند. شوخي مربوط 
به دو آدمكش حرفه اي در اصل نيز چندان جذاب نيست. اين 
بار نيز همچنان يك قطب منفي وجود دارد كه بايد به دســت 
جيمز باند نابود شود كه گفتيم سرتاسر اين مبارزه در نهايت 
خستگي و بي حوصلگي است. نگاه كنيم به صحنه آخر، مبارزه 

در پايگاه دريايي.

بیژن خرسند 
منتقد

دکتر کیومرث وجداني
 منتقد

ها
ند

با

گلد فینگر )گاي همیلتون 196۵(

همه جيمز باند هاي تاريخ سينما

گذر زمان
از  شان کانري تا دنیل کریگ مسیري طوالني پیموده شده 
است؛ مسیري پرفراز و نشیب که از دهه 60 میالدي تا امروز 
که وارد سومین دهه هزاره سوم شده ایم، همچنان ادامه یافته 
و این داستان همچنان ادامه دارد. نخستین 00۷ سینما را همین چند ماه پیش از دست 
دادیم و از مرگ راجر مور که روزگاري جانشین  شان کانري شده بود زمان نسبتا زیادي 
مي گذرد. تیموتي دالتون در نقش باند آنقدر بد بود که کســي دلتنگش نشود و پیرس 
برازنان با تمام جذابیتش وقتي پا به سن گذاشت امکان 00۷ ماندن را از دست داد. پس 
دنیل کریگ از راه رسید و باند هم مسیري دیگر را تجربه کرد. باند با دنیل کریگ باند 
متفاوتي بود. همانطور که وقتي  شــان کانري جاي خود را به راجر مور داد، باند متحول 
شد. در واقع با هر تغییر در بازیگر نقش باند، شاهد تفاوت در پرسوناي مأمور 00۷ شدیم. 
حتي تیموتي دالتون هم به عنوان بدترین باند تاریخ سینما، تأثیرات خود را بر سیماي 
این قهرمان دیرآشنا گذاشت. مولفه ها و الگوها معموال ثابت مي ماند ولي تغییر بازیگر 
تغییر حال و هوا را نیز به همراه داشت. گاهي اوقات این تغییر مثبت بود و گاهي منفي و 
ناامیدکننده. نکته مهم دوام آوردن شمایل باند به عنوان قهرمان بود؛ مروري بر عملکرد 
بازیگراني که لباس مأمور 00۷ را بر تن کردند، حکــم بر ماندگاري جیمز باند مي دهد؛ 

قهرماني که گویي با فراموشي و محو شدن و به انتهاي خط رسیدن بیگانه است.

در

نخســتين جيمز باند ســينما كه خيلي ها هنوز هم او را بهترين باند همه ادوار 
مي دانند؛ بازيگر اسكاتلندي االصل نه چندان شــناخته شده اي كه با حضور در 
»دكتر نو« )1962( نخســتين فيلم جيمز باند در قامت مأمور 00۷ ظاهر شد. 

جذابيت مردانه كانري و موفقيت تجاري دكتر نو، زمينه ساز درخشش در 
دنباله هاي باند شد. مأمور 00۷ با كانري معنا يافت و در طول يك 
دهه هر جا نامي از جيمز باند برده مي شــد تجسم بخشش شان 
كانري بود. »از روسيه با عشق« )1963(، »گلد فينگر« )196۴(، 
»تندر بال« )1965( و »فقط دو بار زندگي مي كنيد« )196۷( 
جيمز باند و شــان كانري را در هم ســويي مثــال زدني نقش و 
نقش آفرين، به اوج شهرت و محبوبيت رساند. وقتي كانري اعالم 
كرد كه ديگر در سري فيلم هاي باند ظاهر نمي شود، جورج الزنبي 
در فيلم »در سرويس مخفي ملكه«)1968( جايگزينش شد و 
نتيجه چنان نااميد كننده بود كه كانري يك بار ديگر در ابتداي 
دهه ۷0 به نقش آشنايش بازگشت. او در دهه 80 براي آخرين 
بار و پس از 12 سال غيبت )كه جاي خود را به راجر مور داده 
بود( در »ديگر هرگز نگو هرگز« )1983( جلوي دوربين رفت 
كه نامش هم با مسما بود چون كانري بعد از »الماس ها ابدي اند« 
اعالم كرده بود پس از اين هرگز نقش باند را بازي نخواهد كرد.

Sean Connery
شان كانری 

تنها بازيگري كه فقط يك بار در نقش باند ظاهر شــد؛ مورد عجيب 
جورج الزنبي بعد از پايان قرارداد  شــان كانري براي سري فيلم هاي 
بانــد رخ داد. تهيه كنندگان فكر كردند همانطــور كه كانري گمنام 
توانست در نقش باند بدرخشــد اين اتفاق مي تواند با الزنبي هم رخ 
دهد. در »سرويس مخفي ملكه« آنقدر فيلم ناموفقي از كار درآمد و 
الزنبي چنان 00۷ ناكارآمدي بود كــه خيلي ها آن را جزو فيلم هاي 

باند به حساب نمي آورند.

george lazenby
ج الزنبی جور

وز نگاه دير

شهاب مهدوي
روزنامه نگار
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ابدیاند

این شماره

در خدمت مبارزانش و خواه حتي در خدمت دشمنانش 
و عليه او، روز به روز نقش اساســي تري را در فيلم هاي 
مكتب »بانــد« بازي مي كند و قــدرت تخيل طراحان 
مكتب »باند« مدام بر دامنــه پيچيدگي اين تركيبات 
مافوق تصور مي افزايد. شايد در ابتدا اين پديده را صرفاً 
ساخته و پرداخته افرادي با قدرت تصور قوي بدانيم و 
ماحصل كار را در حد معجوني زائيده تخيالت خالصه 
كنيم، ولي وقتي به مرز مشترك اين تخيالت و واقعيت 
)به عنوان مثال آن دستگاه عظيم در گورستان اتومبيل ها 
در پنجه طاليي ]گلدفينگر[( بينديشيم، آن وقت آنچه 
در وراي اين مرز قرار دارد مفهومــي بيش از فانتزي و 
تخيالت پيدا مي كند. در آن حقيقت تلخ وحشت بشر 
را مي بينيم. وحشت بشــر را كه همراه با كنجكاوي او 
چشم به راه ســرانجام مبارزه انســان و ماشين دوخته 
اســت؛ مبارزه اي كه در آن چندان اميدي به پيروزي 
خود ندارند. »باند« بر عكس ما در برابر اين ماشــينيزم 
عاجز نيست. شــايد او نيز نتواند بر ماشين پيروز شود 
ولي شايستگي هماهنگي با اين دنياي ماشيني را دارد. 
و تماشاچي نيز آرزوي پيروزي وي را دارد، زيرا پيروزي 
»باند« پيروزي اوســت. تركيب »باند-ماشين« معرف 
اشتغال ذهني بشر امروزي نسبت به مسئله ماشينيزم، 
عجز او در برابر اين مســئله، وحشــت او از اين عجز و 

آرزوي نوميدانه او از پيروزي بر اين هيوالست. بنابراين 
جاي تعجبي ندارد اگر جانشــين بعدي موج بانديسم، 

موج فيلم هاي علمي-تخيلي باشد.
 

از كاليگاري تا دكترنو
  چطور شد كه »باند« اين دوره را براي ظهور )و انسان 
قرن بيستم اين زمان را براي پذيرش او( انتخاب كرد؟ وقتي 
كه به نهضت »اكسپرسيونيسم« سينماي آلمان بينديشيم 
شايد موضوع كمي روشن تر شود. ظهور »كاليگاري«ها و 
»دكتر مابوز«ها معرف عكس العمــل بدبينانه يك ملت 
شكست خورده بود كه آرزو داشت يك سيستم هيوالمانند 
با بي رحمي خود و به قيمت ريختن خون هاي فراوان اين 
سرافكندگي را جبران كند. و وقتي »رؤيا«ي آنها با ظهور 
هيتلر به تحقق پيوست »كاليگاري« و »مابوز« نيز ناپديد 

شدند. عصر سيستم ها آغاز شده بود.
»دكترنو« نمونه تكامل يافته »كاليگاري« و »دكتر مابوز« 
است كه در اين دنيا اين بار »باند« در برابرش قرار گرفته 
است و او را شكست مي دهد. آن نيروي عظيم شيطاني را 
كه زماني يك نسل از بشر براي بقاي خود الزم داشت ديگر 
الزم ندارد. آنچه مورد عالقه يك نســل بود، مورد تنفر و 

وحشت نسل فعلي است.
اختالف بين قهرمــان ديروزي و امــروزي هم به همين 

موضوع مربوط مي شــود. عده اي »بانــد« را يك موجود 
ضداخالفي مي دانند، درحالي كه »باند« ضد اخالقي نيست، 

بلكه اين معيارهاي اخالقي است كه تغيير كرده. 
در گذشته بشر سيســتم را خداي خود مي پنداشت، ولي 
امروزه آن را دشــمن خود مي داند. امروزه فرد به مبارزه 
با سيســتم پرداخته، ولي هنوز خود را در برابر آن عاجز 
مي بيند و اينجاست كه از »باند« كمك مي خواهد تا شر 
»دكتر نو« ها را از سر او رفع كند. ظهور »باند« در اين عصر 
نشانه نيازي است كه بشــر امروزه به آزادي فرد و اثبات 

اصالت او دارد.
 

سايرين
  نياز به »باند« گروه كثيري از مشــابهين او را با خود 
به بازار آورده اســت. اكثر اينها زائيده طمع سازندگانش 
و تقليد كوركورانه آنها بودند و در رأس اينها »مامورين« 
فيلم هاي ايتاليايي و تركيب رنگارنگ »صفر صفرها« قرار 
دارند كه كاراكتر آنها درست نقطه مقابل »باند« محسوب 
مي شود. »باند« مافوق انساني است كه روي زمين سكونت 
دارد، ولي اينها انسان هاي عادي هستند كه در آسمان ها 
پرواز مي كنند. بلندپروازي هاي ناشيانه سازندگانش باعث 
شده كه اين مامورين فاقد هرگونه صفت انساني باشند و 
طبعاً مبارزه رواني و نبرد افكار هم در اين فيلم ها تا حد صفر 
تنزل كرده است و در عوض به طرزي نسنجيده در مبارزه 
فيزيكي اغراق شده اســت، به طوري كه نتيجه كار از حد 
آستانه تحمل عاطفي تماشــاچي تجاوز مي كند و اكنون 

جاي خود را به ساديسم مي دهد.
در مقابل اين اكثريت، اقليتي نيز وجود دارد كه از اصالت 
برخوردار اســت و اگر هم به اندازه »باند« اصالت نداشته 
باشــد الاقل آن قدر اصالت دارد كه در يك ســطح قابل 
بحث قرار گيــرد. در تركيب وجود »ناپلئون ســولو« آن 
تعادل ايده آل عناصــر، در جهت و بر له قــواي فكري او، 
برهم خورده اســت »ســولو« بيش از امتيازات فيزيكي 
خود به هوش و ذكاوتــش اتكا دارد. ]ناپلئون ســولو نام 
شــخصيت يك مجموعه تلويزيوني جاسوسي موفق در 
دهه 1960در سريال مردي از آنكل بود. و رابرت وان آن 
را ايفا مي كرد. اين شــخصيت هم به وسيله يان فلمينگ 
خلق شده بود[. دورانديشي يك شــطرنج باز كه در ذات 
او نهفته است، به ســازندگانش اين فرصت را مي دهد كه 
فيلم را تا حد يك مبارزه رواني و فكري هوشمندانه ترقي 
دهند. الاقل نخســتين فيلم اين ســري چنين نويدي را 

مي داد و خوشــبختانه آخرين فيلم آنها باز به همين نويد 
رجعت كرده اســت. برخالف كاراكتر انســاني »سولو« 
وجود »فلينت« ]شخصيت اصلي فيلم جاسوسي مامور ما 
فلينت كه در سال 1966به وسيله دانيل مان كارگرداني 
شد. جيمز كابرن نقش فلينت را ايفا كرد[ از آن زيربناي 
غرايز و عواطف محروم است. »فلينت« پيش از آنكه يك 
مافوق بشر باشد يك موجود دوبعدي است. پيش از آنكه 
يك قهرمان باشد يك شعبده باز اســت؛ شعبده بازي كه 
حس خودنمايي او وادارش مي سازد تا لحظه اي فرصت را 
جهت متحيرساختن تماشاچي از دست ندهد. شايد اين 
توهم پيش آيد كه »فلينت« نمايي از بشر آينده است و تنها 
گناهش اين است كه زودتر از موقع مقرر در اين دنيا ظهور 
كرده، ولي اين موضوع چندان صحيح به نظر نمي رسد، زيرا 
تجربه نشان داده است كه تكامل بشر فقط بر قسمت هاي 
قشري خمير او مي افزايد، وگرنه اساس كار همان است كه 

از ابتدا بوده.
قهرمانان فيلم هاي »آنــدره اونبل« نيز بــه همين بليه 
دوبعدي بودن مبتال هســتند با اين تفــاوت كه ديگر آن 

عظمت ظاهري »فلينت« را نيز ندارند.

تعادل ايده آل كاراكتر »مت هلم« را نيز يك عنصر اضافي 
برهم مي زند؛ طنز. اين عنصر كاراكتر او را بيش از مشابهش 
به سوي انساني بودن سوق مي دهد. كاراكتر »هلم« در عين 
اينكه تقليدي است از »باند« در ضمن يك نوع دهن كجي 

به آن نيز حساب مي شود.
در تنزل دادن كاراكتر مافوق بشــري »باند« تا درجه يك 
انســان عادي حدي وجود دارد و ما اين حــد را در وجود 
قهرمان فيلم »مردي از ريو« مجســم مي بينيم. اين مرد 
تمام صفاتش در حد و مانند صفات هر انسان عادي ديگري 

است، به جز يك صفت؛ اراده اش.
به كمك همين اراده اســت كه او مي تواند مدام به دنبال 
هدفش برود )و چقدر زيبا روي اين دويدن تأكيد شــده 
است( آن  را با ماشين، با قايق يا حتي با هواپيما )بي آنكه 
چيزي از خلباني بداند(، در جنگل ها، دشــت ها، كوه ها و 
درياها، زمين و آسمان تعقيب كند... و فانتزي بيافريند! اين 
اراده ديگر نماينده حداقل صفات و عناصري است كه بقاي 
موجوديت »باند« بستگي به آنها دارد. اراده تحقق بخشيدن 
به آرزوها و رؤياهاي خود. بدون اين اراده ديگر »باند« هم 

وجود نخواهد داشت.

 در »خنجر مقدس 
حضرت سليمان« 

آرتيسته حريف 
را كه پشتش به 
او بود قبال صدا 

مي كرد و موقعي 
كه وي برمي گشت 

تازه با هم درگير 
مي شدند ولي در 
اينجا جيمز باند 

مردي را كه بعدا با 
هم در آسانسور 

دست به يقه 
مي شوند با تعارف 

دروغ جلوتر 
از خودش به 

داخل آسانسور 
مي فرستد و بعد هم 

ناغافل به حريف 
حمله ور مي شود. 

برداشت سازندگان 
فيلم هاي جيمز باند 
يا الاقل اين فيلم او 

از سريال »فالش 
گوردون« )صاعقه( 

انكارناپذير است

»دكترنو« نمونه 
تكامل يافته 

»كاليگاري« و 
»دكتر مابوز« است 

كه در اين دنيا 
اين بار »باند« در 

برابرش قرار گرفته 
است و او را شكست 
مي دهد. آن نيروي 

عظيم شيطاني را 
كه زماني يك نسل 

از بشر براي بقاي 
خود الزم داشت 
ديگر الزم ندارد. 
آنچه مورد عالقه 

يك نسل بود، مورد 
تنفر و وحشت 

نسل فعلي است

  در يك صحنــه از فيلم جيمز 
باند را در يك تابــوت مي گذارند و 
به داخل كوره مي فرستند تا زغال 
شود. اين صحنه كه مشابهش را در خيلي از فيلم هاي سريالي 
از جمله دقيقا در »بالي جان جاسوسان«)به روايت قديمي تر 
»بالي جان نازي«( ديده ايم قضاوت اساســي بين يك جيمز 
باند را با يك قهرمان ســريال و اين اثر را با يك فيلم- سريال 
روشن مي كند. در فيلم- ســريال، هنرپيشه به نيروي جسم، 
با شيوه اي صريح و آشكار از مهلكه جان به در مي برد و مثال در 
آخرين لحظه به هوش مي آمد و با چابكي و ســرعت انتقال از 

واگن كوچكي كه او را مي خواست به درون كوره ببرد 
بيرون مي جهيد. آنچه در اين صحنه مشــابه از 

فيلم »الماس ها...« به داد آرتيســت مي رسد 
و باعث نجات او مي شــود عنصر »تقلب« و 
»تزوير« است. بدجنس ها متوجه مي شوند 
كه جيمز بانــد به آنها كلــك زده و به جاي 
الماس اصل، الماس بدلي تحويل شان داده، 

بنابراين خودشــان قبل از اينكه جيمز باند در 
كوره كباب شــود او را بيرون مي كشند تا تكليف 

الماس ها را روشن كنند.

  ... اين تفاوت باز در خيلي از صحنه ها بين الماس ها... )كه 
از نظر طرح اصلي داستاني و تسلســل حوادث هيجان انگيز 
شباهت زيادي به سريال هاي قديمي دارد( با موارد مشابه در 
سريال ها ديده مي شود: در »خنجر مقدس حضرت سليمان« 
آرتيســته حريف را كه پشــتش به او بود قبال صدا مي كرد و 
موقعي كه وي برمي گشت تازه با هم درگير مي شدند ولي در 
اينجا جيمز باند مردي را كه بعدا با هم در آسانسور دست به 
يقه مي شوند با تعارف دروغ جلوتر از خودش به داخل آسانسور 
مي فرســتد و بعد هم ناغافــل به حريف حمله ور مي شــود. 
برداشت سازندگان فيلم هاي جيمز باند يا الاقل اين فيلم او از 
سريال »فالش گوردون« )صاعقه( انكارناپذير است. نه فقط 

دشمن سرســخت صاعقه يعني» مينگ بي رحم« جاي خود 
را به »بلوفلد« داده اســت )كه مثل مينگ در پايان هر ماجرا 
مي ميرد و باز مثل ققنوس در ماجرايي ديگر زنده مي شــود، 
بلكه مضمون »تهديد كردن كره زميــن از فضاي خارج« كه 
در »الماس ها...« با شــعاع ليزر صورت مي گيــرد در يكي از 
ماجراهاي فالش گوردون به اين شكل مطرح مي شد كه مينگ 
يك سياره مجهول را به سوي زمين روانه مي كرد تا به كره ما 
بكوبد و نابودش كند. آنچه در ايــن فاصله يعني از زمان مثال 
صاعقه تا زمان جيمز باند، قهرمان اين سريال معاصر، سريال 
آدم بزرگ ها بر »آرتيسته« گذشــته، تحوالت زمان است كه 
خيلي از قهرمانان را از مسند فوق بشــري به زير مي كشد و 
خيلي از افسانه ها را پوچ جلوه مي دهد. اگر ما آن روزها براي 
عمليات جان وين در »باتان« به شدت كف مي زديم اين روزها 
براي عمليات » ستوان كالي« در ويتنام به آن راحتي 
نمي شــود كف زد. مثل اينكه دنيا بيدارتر شده، 
واقعيت خود را به اجبار به بشر تحميل كرده، 
در اعماق تخيالت او نفوذ كرده، ذي ســهم 
شده و حتي فانتزي هاي آرتيستي دروغين 
را، حتي عمليات يك مافوق بشر مثل جيمز 
باند را به چيــزي از چركــي واقعيت آلوده 
ساخته است. آدم از عمليات جيمز باند سرگرم 
مي شــود و به هيجان مي آيد ولــي در همه حال 
فيلم به او يادآور مي شــود كه اين موجود از پاكيزگي 
ايده آل يك قهرمان گذشته فرسنگ ها فاصله دارد چون زمان 
ديگر زمان پاكيزه اي نيســت و گويا معصوميت قهرمان ها با 
معصوميت كودكي ما يكجا دفن شده اند. جيمز باند در اينجا 
هم مثل فيلم ماقبل آخرش »تندربال« )»در خدمت سرويس 
مخفي ملكه« را نديده ايم، جورج الزنبي را مشكل بشود جيمز 
باند محسوب كرد.( مقهور زرق و برق و تجمل دكور و عظمت 
ماشين آالت شده اســت، گويي براي مهم جلوه دادن وجود 
او الزم به نظر مي رســيده كه ميدان نبردش هرچه وسيع تر، 
حريفانش هرچه قوي تر و دم و دســتگاه آنها هرچه مفصل تر 
بوده باشد و پيروزي او را بر خصم نيرومندش، همچون پيروزي 
داوود نتيجه يك ضربه تصادفي و در نتيجه دور از كشاكش دو 

حريف هم زور مي سازد.

دكتر نو )ترنس يانگ 1962(

بعد از يك دهه جايگزين راجر مور پا به ســن گذاشته شــد؛ در دهه 80 
به عنوان بدترين دهه تاريخ سينما، فيلم هاي جيمز باند هم چنگي به دل 
نمي زد. تيموتي دالتون كه يك بار در 22 ســالگي پيشنهاد بازي در نقش 
جيمز باند را رد كرده بود، وقتي در ۴۴ ســالگي جاي او را گرفت، با حضور 
جدي اش لحن فيلم هاي بانــد را عوض كرد. »روزهاي روشــن زندگي« 
)198۷( فروش بااليي نكرد تا تيموتي دالتون در نخســتين قدم شكست 
بخورد. وقتي »جواز قتل« )1989( با شكست سنگين تري مواجه شد قصه 
باند و دالتون هم به پايان خط رسيد. تيموتي دالتون كه از نقش آفريني هاي 
جدي و سال ها حضور در عرصه تئاتر به مأمور 00۷ رسيده بود در نهايت 
يكي از ناكام ترين بازيگراني لقب گرفت كه بخت بازي در نقش باند را يافتند.

بازيگر خوش تيپ ايرلندي ســال ها جزو گزينه هاي بازي در نقــش باند بود و وقتي 
تيموتي دالتون كنار رفت نوبت به او رســيد تا پس از فترتي چند ساله، 00۷ تازه اي 
را براي تماشاگران به ارمغان بياورد. انتخاب برازنان با توجه به شكست آخرين فيلم 
راجر مور و دو فيلم تيموتي دالتون به نوعي حيثيتي هم بود. وقتي »چشم طاليي« 
)1995( روي پرده آمد، خيال همه راحت شد. به نظر مي رسيد پس از سال ها سرانجام 
گزينه اي مناسب به جاي  شان كانري يافته شده. برازنان جذاب و خوش تيپ وجاهت از 
دست رفته باند را بازگرداند. عالقه مندان باند دوستش داشتند و فيلم هايش با استقبال 
مواجه شدند. »فردا هرگز نمي ميرد« )199۷( و »دنيا كافي نيست« )1999( فيلم هاي 
منتقدپسندي نبودند ولي سينماروها از آنها استقبال كردند. »روز ديگر بمير« )2002( 

آخرين فيلمي بود كه برازنان از مجموعه باند بازي كرد.

timothy daltonPierce Brosnan

بازيگر موفق در تلويزيون و ناكام در ســينما كه 
حضورش به جاي  شــان كانري براي دوستداران 
باند خيلي دلچسب نبود؛ راجر مور فاقد كاريزما و 
جذابيت مردانه كانري بود ولي در نهايت توانست 
تماشاگران را نســبت به حضورش در نقش باند 
متقاعد كند. هرچند بسياري مور را جيمز باندي 
لوده خواندند ولي او توانست بيشتر از هر بازيگري 
در نقش مأمــور 00۷ ظاهر شــود: »زندگي كن 
و بگــذار بميرنــد« )19۷3(، » تپانچه طاليي« 
)19۷۴( و »جاسوســه اي كه مرا دوست داشت« 
)19۷۷( موفق تريــن فيلم هاي مــور بودند و با 
»نمايي از يك كشتار« )1985( قصه او هم به سر 
رسيد. از حضور راجر مور در نقش باند زياد انتقاد 
مي شد و به نوعي سايه كانري هميشه باالي سرش 
بود ولي موفقيت تجاري و كنار آمدن تماشاگران با 

دو صفر هفتي لوده، باعث دوامش شد.

roger moore
راجر مور 

روزي كه كريگ براي بــازي در نقش باند انتخاب شــد با 
توجه به شــمايل ظاهري اش با چهره اي كه بيشتر شبيه 
ضد قهرمان هاي روس فيلم هاي بانــد بود، يكي از دورترين 
گزينه ها براي تجسم بخشيدن به نقش مامور00۷ به نظر 
مي رســيد. كريگ در چند فيلم پي در پي ظاهر شد و با 
حضورش مفهومي تازه را براي سري فيلم هاي باند به ارمغان 
آورد. يك باند تلخ انديش كه برخــالف روال معمول اغلب 
به جاي تكنسيني سرگرمي ساز، كارگرداني روشنفكر هدايتش 
مي كرد. باندي كه از قهرماني شكست ناپذير فاصله گرفت و بعد 
انساني بيشتري يافت، زخم برداشت، گرفتار شد و جنس روابطش 
در حوزه شــخصي تغيير يافت. كريگ با »كازينو رويال« )2006( 
نخســتين حضورش را در نقش باند تجربه كرد و پس از آن در »ذره اي آرامش« 
)2008(، »اســكاي فال« )2012( و »اسپكتر« )2015( سيمايي تازه از باند به 
نمايش گذاشــت. دنيل كريگ در »وقت مردن نيست« )2020( براي آخرين 
بار در نقش مأمور 00۷ ظاهر شده است؛ فيلمي كه بحران كرونا اكرانش را به 
تعويق انداخته است. كريگ با اين فيلم از مجموعه باند خداحافظي خواهد كرد.

daniel craig
 دنيل كريگ 

پيرس برازنان تيموتی دالتون

وز نگاه دير

بالي جان 
جاسوسان 
جيمز باند از پاكيزگي 

ايده آل يك قهرمان 
گذشته فرسنگ ها فاصله 

دارد چون زمان، ديگر 
زمان پاكيزه اي نيست

پرويز دوايي
منتقد
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ابدیاند

این شامره

 همان قدر كه جيمز باند 
را به عنوان مامــوري با جواز 
كشــتن مي شناســيم كه 
هميشه با مرگ سروكار دارد، 
اما همانقدر هــم او را مردي 
خوشــگذران مي دانيــم كه 
در ماموريت هــاي خطيرش 
فرصت هيچ لذتي را از دست 
نمي دهد. ســفر به زيباترين 
نقاط جهان، همجــواري با 
خوب رويــان، نوش خوارگي 
فراوان و امتيازات ديگري كه 
باعث مي شود مردان زيادي 
در سرتاســر جهان بخواهند 
جاي جيمز باند باشــند، آيا 
بخشــي از ضروريات حرفه 

مأمور 007 است يا تنها راه زنده ماندن در دنيايي كه مرگ در هر گوشه اش كمين 
كرده اســت؟ باند كه مدام در جدال با خطرناك ترين و سنگدل ترين جنايتكاران 
است، با چه ُمسكني مي تواند زخم ها و دردها و اضطراب ناشي از زندگي در چنين 
دنيايي را آرام كند و هر بار با قدرتي مضاعف به جنگ دشمنانش برود؟ در دنياي 
ليبرالي كه باند در آن زندگي مي كند، او اين آزادي را داشته براي كاهش ترس و 
لرز ناشي از زندگي معطوف به مرگ، خود را در كاري كه دوست دارد غرق كند و 
باند براي فرار از اضطراب انساني مرگ ترجيح داده هميشه بيخ گوش مرگ زندگي 
كند، آن هم با بهره مندي از انواع لذت ها. فرق باند با دشــمنانش در اين است كه 
او مرگ راـ  كه از آن گريزي نيســتـ  براي خودش انتخاب كرده، اما دشمنانش 
اضطراب وجودي شان از مرگ را با كشتن مردم سركوب مي كنند. به همين دليل 
است كه باند قهرمان است و آنها شرير و خبيث. هيجان، زن، اشربه و چشم اندازهاي 
اگزوتيك همگي براي باند ابزاري هستند به منظور فرار از اضطراب هايي كه مدام 
زندگي محتوم به مرگش را به او يادآوري مي كنند. باند قهرمان دنياي مدرن است 
و در دنياي مدرن، اضطراب مرگ يكي از بنيادي ترين مســائل انسان است. پس، 
عجيب نيست كه او براي فرار از واقعيت هاي دردناك دنياي مدرن پذيرفته نقش 
مردي را ايفا كند كه عالوه بر كشتن در اغواگري و لذت جويي هم تبحر دارد. در 

واقع كشتن و اغواگري براي جيمزباند به يك اندازه مهم هستند. 
  اگر باند براي مقابله با دشــمنانش به ابزارآالت پيشــرفته اي كه »كيو« اختراع 
مي كند نياز دارد، براي روبه رو شــدن با زنان و دلربايي از آنها به طور ذاتي تواناست. 
مخالفت برخي منتقدان با تصويري كه از زنان در فيلم هاي باند ارائه مي شود از همين 
ناشي مي شــود كه زنان براي باند چيزي جز وسيله نيســتند؛ وسيله اي براي فرار از 
اضطراب. باند آنقدري كه براي درمان ترس و لرز وجودي اش به مؤانست با زنان زيبا 
نيازمند است، براي دســت يافتن به اطالعات و نفوذ به شبكه دشمنانش به آنها نياز 
ندارد. اما گويا همين شيوه هم ديگر براي باند چندان جوابگو نيست. در جيمز باندهاي 
دنيل كريگ كه سعي شده از برخي كليشه هاي جيمز باندي آشنايي زدايي شود و باند 
رابطه اي برابرتر با زنان داشته باشد، باند از هميشه آسيب پذيرتر و مضطرب تر به نظر 
مي رســد. باند دنيل كريگ، برخالف همتايانش، با زنان زيادي رابطه ندارد و بيشتر 
از آنچه از او توقع مي رود به زناني كه دوســت دارد اهميت مي دهد. به همين دليل 
باند كريگ چهره اي انساني تر دارد و زميني تر است. اما اين ويژگي به قيمت از دست 
رفتن اطمينان و آرامشي به دســت آمده كه ويژگي شخصيت باند است. گويا جهان 
چنان شوم و ترسناك شده و شريرانش چنان رذل و پليدند كه حتي باند هم، برخالف 

اسالفش، كمتر از لذاتي كه نهاد ناآرام او را آرام مي كردند لذت مي برد.

زندگي معطوف به مرگ مأمور 007
چرا جيمز باند به خطر كردن خو كرده است؟

محمدناصر احدي 
روزنامه نگار

 نويسنده و روزنامه نگاري كه مجموعه كتاب هاي جيمز 
باند را نوشت و سال ها به عنوان پليسي نويس در عالم ادبيات 
جدي گرفته نشد نويســنده بزرگي بود. با »كازينو رويال« 
)1953( فلمينگ قهرماني به نام جيمز باند خلق كرد كه با 
استقبال گسترده خواننده ها ماجراهاي مهيج و جذابش در 
كتاب هاي بعدي ادامه يافت و هر سال يك كتاب با محوريت 
ماجراها و ماموريت هاي مأمور 007 منتشــر شــد: »بكش 
و زنده بمــان«)1954(، »ماه شــكن«)1955(، »الماس ها 
ابدي اند«)1956(، »از روســيه با عشــق«)1957(، »دكتر 
نو«)1958(، »گلد فينگر«)1959(، »فقط براي چشــمان 
تو« )1960(، »گلوله آتشين«)1961(، »در سرويس مخفي 
ملكه«)1963(، »شما دو بار زندگي مي كنيد« )1964(، »مرد 
اسلحه طاليي«)1965(، »اختاپوس و روشنايي روز« )1966(.

اوليــن فيلــم از مجموعه بانــد »گلد فينگــر« بود كه 
سال1962 اكران شد. زماني كه از فلمينگ 8 كتاب باند 
منتشر شده و كتاب نهم هم در آستانه انتشار بود. آنچه 
در فيلم هاي باند تبديل به مؤلفه ثابت شد و از فيلمي به 
فيلمي ديگر راه يافــت از دل جهاني كه فلمينگ آفريده 
بود بيرون آمد و تا ســال هاي طوالني داستان هاي اين 
نويسنده منبع اقتباس فيلم هاي باند بود. ساخته شدن 
فيلم هاي باند شهرت فلمينگ را بيشــتر كرد. هرچند 
قبل از آن هم آثار او بسيار پرفروش بود. اساسا استقبالي 
كه مخاطبان از رمان هاي فلمينگ به عمل آوردند باعث 
شــد تهيه كنندگان ســراغ اين آثار بروند. فلمينگ در 
56ســالگي از دنيا رفت؛ در 1963 كه تازه سومين باند 
ساخته شده بود. نويسنده پركاري كه كنار باندها براي 
كودكان نيز داستان مي نوشت در دوران حياتش گرچه 
محبوب و پرطرفــدار بود ولي در محافل روشــنفكري 
خيلــي تحويل گرفته نمي شــد. انتشــار مقاله معروف 
اومبرتواكو، نويســنده و فيلســوف ايتاليايی درباره يان 
فلمينگ مقدمه اي بر جدي گرفته شدن نويسنده باندها 
بود. چهره شــاخص ادبيات پليسي ســال هاي طوالني 
نويسنده كتاب هاي عامه پسند محسوب مي شد و بعد از 
مقاله اكو داستان عوض شد. در دهه 40شمسي و همزمان 
با اكران فيلم هاي باند در ايران، داستان هاي فلمينگ هم 
در اينجا ترجمه شد. با توجه به اينكه در ايران هم فلمينگ 
نويسنده برجسته اي به شمار نمي آمد تقريبا هيچ مترجم 
شاخصي براي ترجمه آثارش پيشقدم نشد. در دوره اي 
كه داستان هاي ميكي اسپيلن و ماجراهاي مايك هامر در 
ايران خواننده هاي بسيار داشت، رمان هاي فلمينگ هم 
ترجمه و بارها بازچاپ شد. نخستين بار در بهمن 1342 
»شما فقط دوبار زندگي مي كنيد« توسط حسام الدين 
امامي ترجمه و به صورت پاورقي در روزنامه كيهان چاپ 
شــد. باندها در قالب ادبيات عامه پسند ترجمه و منتشر 
مي شد. پس از پيروزي انقالب و تغيير فضاي نشر، باند هم 
به حاشيه رفت تا اينكه در سال هاي اخير دوباره چند رمان 
فلمينگ ترجمه شد كه مهم ترينش »الماس ها ابدي اند« 

است كه به ترجمه محمد هادي ساالرورزي توسط نشر 
چترنگ به بازار آمد. جز مجموعه باند، ديگر آثار فلمينگ 
هم در ايران ترجمه شــده اند. از جمله داستان معروف 
»چيتي چيتي بنگ بنگ« كه بــراي مخاطب كودك و 
نوجوان نوشته شــده و قبل و بعد از انقالب ترجمه شده 
و به چاپ رسيده است. داســتان هاي فلمينگ نثر ساده 
و رواني دارد و توصيف هايش در عين ظرافت به شــكل 

جالب توجهي تصوير ساز نيز هست:
»باند صندلي را جلو كشيد. خود بر آن نشست و براي بار 
ديگر به چشمان آرام، روشن و خاكستري رنگي خيره شد 
كه به خوبي با آن آشنا بود. در آنها چه مي توانست بخواند؟ 
-صبح به  خير جيمز! از اينكه صبح به اين زودي تو را به 
اينجا كشيدم معذرت مي خواهم. در عوض روزي طوالني 
در پيش خواهي داشــت. هيجان باند  بــه تدريج  رو به 
كاهش مي گذاشت زيرا خوب مي دانست هر وقت »م« او 
را به جاي شماره اش به اسم كوچكش صدا مي زند نبايد 

انتظار خبري جالب را داشته باشد.
اين طرز مكالمــه »م« با بانــد قبل از آنكــه مربوط به 
ماموريتي باشد به كاري شخصي مربوط مي شد. در آهنگ 

صداي »م« سنگيني و خشــونتي كه مبشر ماموريتي 
بزرگ و اخباري هيجان انگيز باشــد وجود نداشت بلكه 
لحن كالمش مطبوع، دوستانه و تقريبا ماليم و عاري از 
خطر بود!...«. )صاعقه، ترجمه حسام الدين امامي، نشر 

گلچين، 1344(
»هنگامي كه حوالي دو و نيــم بعد از ظهر جيمز باند از در 
شيشه اي گذشت و در برابر فرد آن سوي ميز كه حواسش 
متوجه ســمت ديگري بود و جيمز باند تنها مي توانست 
نيمرخش را ببيند قرار گرفت، احساس ناراحتي كرد. هيچ 
خوشامدي در كار نبود. سر فرمانده »ام« در يقه برگردان 
شق و رقش فرو رفته گوشه لبش اندكي خم شده بود. او 
صندلي اش را به سمت باند چرخاند و فرصتي براي بررسي 
ظاهرش به باند داد. گره كراواتش سفت بود و موهايش 
مرتب شانه شده و سرعت ســخن گفتنش بسيار سريع 
بود. او كلمات را طوري ادا مي كرد كه انگاري مي خواهد 
از شر آنها خالص شــود و از باند هم مي خواست تا حد 
امكان سريع پاسخ بدهد«. )روشنايي روز، ترجمه مرضيه 

خسروي، روزگار نو 1392(.
سال ها گذشته و باند همچنان خوانده و ديده مي شود.

باند كه مدام در جدال 
با خطرناك ترين 
و سنگدل ترين 

جنايتكاران است، با 
چه ُمسكني مي تواند 

زخم ها و دردها و 
اضطراب ناشي از 
زندگي در چنين 

دنيايي را آرام كند 
و هر بار با قدرتي 
مضاعف به جنگ 

دشمنانش برود؟ در 
دنياي ليبرالي كه 
باند در آن زندگي 

مي كند، او اين آزادي 
را داشته براي كاهش 

ترس و لرز ناشي از 
زندگي معطوف به 

مرگ، خود را در كاري 
كه دوست دارد غرق 
كند و باند براي فرار 
از اضطراب انساني 
مرگ ترجيح داده 
هميشه بيخ گوش 
مرگ زندگي كند، 

آن هم با بهره مندي 
از انواع لذت ها. فرق 
باند با دشمنانش در 
اين است كه او مرگ 
راـ  كه از آن گريزي 

نيستـ  براي خودش 
انتخاب كرده، اما 

دشمنانش اضطراب 
وجودي شان از مرگ 

را با كشتن مردم 
سركوب مي كنند

شمادوبارزندگيميكنيد
يان فلمينگ، خالق جيمز باند، نويسنده اي توانا و داستان نويسي مسلط بود

شاهرخ شانجاني
روزنامه نگار

سعيد مروتی
 روزنامه نگار

 از »دكتر نو« )1962( تا »وقت مردن نيست« 
)2021( باند مسيري طوالني را پيموده است. در 
طول اين ســال ها و با گذر از حدود 7 دهه، 25 
فيلم با محوريت مأمور 007 ساخته شده است. از  شان 
كانري و راجر مور تا تيموتي دالتون و پيرس برازنان و حاال 
دنيل كريگ هر دوره اي جيمز باند خود را داشته است. 
ابرقهرماني افسانه اي كه با تمام دسيسه ها و توطئه هايي 
كه عليه او شكل مي گيرد هميشه تا آستانه نابودي پيش 
مي رود ولي هرگز نمي ميرد. اين بالي جان تبهكاران و 
نابكاران، در بدترين شــرايط هم همواره تك خالي در 
آستين دارد تا نويد پيروزي خير بر شر را بدهد. مخلوق 
يــان فلمينــگ بــا تخيــل درخشــان و مهارتش در 
حادثه پردازي و خلق قهرماني جذاب و توانا خيلي زود از 
دل ادبيات پليسي، سر از ســينما درآورد؛ سينمايي كه 
تقريبا همه داستان هاي باند را به فيلم درآورد و با موفقيت 
گســترده تجاري اش ديرپاترين قهرمان روزگار را خلق 
كرد. هر فيلمي از مجموعه باند كه شكست خورد، مقصر 
فيلمنامه ضعيف، كارگردان ناتوان يا انتخاب غلط بازيگر 
دانســته شــد و فيلم بعدي از راه رســيد تا با تصحيح 
اشتباهات گذشته باند همچنان مسيرش را ادامه دهد. 
تداوم شگفت انگيز جيمز باند به عنوان شمايلي همچنان 
جذاب و برندي كه كماكان مي فروشــد اين ذهنيت را 
به وجود آورده كه مأمور 007 فناناپذير است و اگر ايرادي 
وجود دارد به سازندگانش بازمي گردد نه ابرقهرماني كه 
به شــكلي منحصر به فرد در گذر ايام همچنان جذاب و 

تماشايي باقي مانده است.
  با پشتوانه آثار فلمينگ، از همان فيلم هاي 
اوليه باند، مؤلفه ها و الگوهايي شكل گرفت كه 
جهان 007 را تشكيل داد؛ جهاني كه تماشاگر 
با آن كامال آشنا بود و به آن خو گرفته بود. هر فيلمي از 
باند با اينكه داستان مستقلي را دنبال مي كند اما هميشه 
ارجاع به نشانه هايي آشنا از فيلم هاي قبلي مي دهد. اين 
قاعده بازي حتي در ضدجريان ترين فيلم هاي جيمز باند 

هم رعايت شــده )گيرم به ميزاني كمتر و محدودتر( و 
نتيجه مجموعه اي از فيلم هايي است كه وارياسيون هايي 
از يك تم واحد را اجرا مي كنند و به نمايش مي گذارند. 
وقتي بــا جيمز باند همســفر مي شــويم با رئاليســم 
خداحافظي مي كنيم و دل به جهاني فانتزي و ساختگي 
مي دهيم كه احساســات و عواطف و غرايــز ما را هدف 
مي گيرد. بهترين باند ها آنهايي هســتند كه سرگرمي و 
هيجان بيشتري را برايمان به ارمغان مي آورند. فيلم هايي 
كه هم باند در آنها خوب از كار درآمده هم »ام« و شايد 
مهم تر از همه بدمن هايي كه شرارت بخشي تفكيك ناپذير 
از وجودشــان اســت. تركيب فانتزي، حادثه پردازي و 
جنسيت هر وقت درست از كار درآمده، باند مطمئن تر 
گام برداشته و بيشتر به توفيق رســيده. سرگرم كننده 
بودن، تقريبا هميشه در اولويت قرار داشته نه پس زمينه 
سياسي )كه البته نمي شــود اهميتش را به خصوص در 
دهه هاي 60 و 70 ميالدي انكار كرد(. اگر باند را مولود 
جنگ سرد هم بدانيم باز هم نمي توانيم كليت پديده را 
منحصر به عناصر فرامتني و سياســي بدانيم. اين نكته 
مهمي است كه باند پس از فروپاشي اردوگاه چپ و پايان 
جنگ سرد و جهان دوقطبي نيز همچنان دوام مي آورد. 
باند در گذر زمان تبديل به شمايل شد؛ شمايلي كه بيش 
از هر چيز ديگري مورد تقليد قرار گرفت برايش پارودي 
)هجويه(ساخته شــد، تيپش بارها بازتوليد شد ولي در 

نهايت برند 007 همچنان اصالتش را حفظ كرد.
  پايان جنگ سرد، 6 سال ميان دو فيلم 
باند »جواز كشــتن« )1989( و »چشــم 
طاليي« )1995( فاصلــه انداخت. در اين 
فاصله تيموتي دالتون نه چندان جذاب جاي خود را به 
پيرس برازنان داد تا باند جان تــازه اي بگيرد و »ام« هم 
تغيير جنسيت بدهد و جودي اينچ به مجموعه اضافه شود 
تا »اسكاي فال« هم دوام بياورد. بعد از برازنان هم نوبت 
به دنيل كريگ رســيد و باند به مرور تلخ انديش تر شد. 
ماجراي باند همچنان ادامه يافته و با هر تفســيري و هر 
تغييري اين كهن الگو و اين شمايل سينمايي همچنان 
زنده است. سليقه شخصي شــايد حكم به برتري دوران 
كانري و باندهاي دهه 60 بدهد ولي براي نســل امروز 
شايد آن فيلم ها به اندازه باندهاي متاخر جذابيت نداشته 
باشد. باند با همه تكيه اش بر گذشته نگاه به آينده را حفظ 
كرده و خــودش را به روز نگــه داشــته. اهميت فن و 
تكنولوژي در آثار بانــد كه خــودش مي تواند موضوع 

مقاله اي مستقل باشد، فيلم هاي اين مجموعه را محلي 
براي ارائه تازه ترين دســتاورد هايي كــرده كه از تخيل 
سازندگان اين جهان نشــات گرفته. جهاني كه هميشه 
حول محور شمايلي به نام جيمز باند شكل گرفته است.

  كيومرث وجداني سال ها پيش در مقاله 
درخشان »باندها« پيش بيني كرده بود هجو 
باند در سري فيلم هايي كه به تقليد از مأمور 
007 ساخته مي شدند و تبديل يك انسان به دلقك، به 
مرگ قهرمــان مي انجامد. وقتي وجدانــي مقاله اش را 
نوشــت فقط 4باند ساخته شــده بود و  شــان كانري 
بازيگرشان بود. در سال هاي بعد طنز دلپذير كانري جاي 

خودش را به شوخ و شنگي زياده از حد راجر مور داد. چند 
باند ضعيف و سردستي ساخته شــد كه مورد انتقاد هم 
واقع شدند. با رفتن راجر مور و آمدن تيموتي دالتون هم 
فقط لودگي باند حذف شد و باندهاي دهه 80 فيلم هاي 
ضعيفي از كار درآمدند. تا دهه 90 و بعد هزاره سوم كه 
برازنان و كريگ از راه رســيدند و فراز و نشيب هاي باند 
همچنان ادامه يافت و البته همچنان به حيات خود ادامه 
داد و به دست دشمني قوي تر از دكتر نو و »گلد فينگر«، 

يعني زمان و فراموشي نابود نشد.
 پيش بيني وجداني درست از كار درنيامد، چون باند هم 
در گذر زمان با تغييرات همراه و همسو شد. اگر روزگاري 

باندها را تكنسين ها و سرگرمي سازاني چون ترنس يانگ 
و گاي هاميلتون با تكيه بر مهارت شان در حادثه پردازي 
مي ساختند، حاال سام مندس روشنفكر به مأمور 007 
عينيت مي بخشــد. اينكه فيلم هاي بانــد ضعيف از كار 
درآيند و خودآگاهي روشــنفكرانه سازندگانش خيلي 
همسو با روح ســري فيلم هاي باند نباشد چندان مهم 
نيســت. باند ديگر شمايل و برندي شــده كه نمي توان 
پرونده اش را بســت. مهم اين اســت كه 007 همچنان 
بازخواهد گشــت و بعد از هر دنبالــه ضعيفي مي توان 
اميدوار بود كه دنباله بعدي قانع كننده، جذاب، مهيج و 

سرگرم كننده باشد.

سكانس آخر

تداوم شگفت انگيز جيمز 
باند به عنوان شمايلي 

همچنان جذاب و برندي 
كه كماكان مي فروشد اين 
ذهنيت را به وجود آورده 

كه مأمور ۰۰۷ فناناپذير 
است

باندهرگزنمیميرد
چرا 007 فناناپذير است؟
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   اواخر بهار1400 زنان ايراني مي توانند
 براي نخستين بار در مسابقات جهاني آكروژيم شركت كنند 

   جاللی: هنوز روياهای بزرگی  
در ذهن دارم!

   وايكينگ رفتني است

   جدال پسرعموهاي دعوايي
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بالفاصله بعد از پيروزي 5 بر صفر پرسپوليس مقابل گل گهر، 
وزير ارتباطــات و فناوري كه در فضاي مجــازي با عنوان 
»وزير جوان« شناخته مي شود يك استوري در اينستاگرام 
منتشر كرد كه سروصدايش از ســروصداي خود بازي و 
قهرماني نيم فصل پرسپوليس بيشــتر شد. محمدجواد 
آذري جهرمي يا همان وزيــر جوان، پيش از اين هم عالقه 
خود را به پرسپوليس چندين بار بروز داده بود و در مقاطع 
مختلف بي پروا و بدون توجه به شخصيت حقوقي اش وارد 
كري خواني هاي معمول قرمز و آبي مي شد. او اين بار هم 
با خوشحالي از پيروزي پرگل پرسپوليس در صفحه اش 
نوشــت: »گل گهر يك گل ديگه خورده بــود به ركورد 
استقالل مي رسيد. ولي خب ركورد استقالل دست نيافتني 
اســت.« كري خواني وزير اصال به مذاق استقاللي ها خوش 
نيامد و بالفاصله بعد از اين استوري، سيل جوابيه ها، مخالفت ها 
و حتي ناسزا و توهين ها در شــبكه هاي مختلف اجتماعي نثار 
آذري جهرمي شد. هواداران اســتقالل با توييت ها و پست هاي 
متعدد به وزير جوان يادآوري كردنــد كه به جاي كري خواني در 
فضاي مجازي بهتر اســت به فكر ارتقاي وضعيت اينترنت و ساير 
امور مربوط به وزارتخانه اش باشد و اساسا در  شأن يك وزير نيست 
كه اينطور وارد فضاي هواداري و كري هاي فوتبالي شود. مديران و 
پيشكسوتان باشگاه استقالل هم هريك به نوعي اعتراض خود را به 
استوري وزير جوان نشان دادند و هركدام بسته به شخصيت و ادبيات 
مخصوص خودشان توييت يا پستي منتشر كردند. مثال سهراب 

بختياري زاده مودبانه از يك بيت شعر براي اعتراض استفاده كرد، مجيد 
نامجومطلق نوشت: »وزير جوان يا كودك، افسوس بر ملتي كه وزيرش 
تو باشي« و مهدي فنوني زاده كه جلودار صنف پيشكسوتان استقالل 
محسوب مي شود هم به روش خودش به وزير جوان تاخت. درنهايت، 
چكيده اعتراض استقاللي ها و حرف آخرشان اين بود كه وزير بايد از 

آنها رسما عذرخواهي كند.

  وزير جوان: عذرخواهي كنم؟ هرگز!
صبح روز بعد آذري جهرمي در برنامه »آفســايد« راديو جوان حاضر 
شد تا به اين موج اعتراضات پاســخ بدهد. وزير جوان كه به صورت 
تلفني روي خط برنامه حاضر شده بود، در همان ابتدا با لحن تهاجمي 
مجري برنامه مواجه شد و فهميد با يكي از همان هايي طرف است كه 
معتقدند وزير بايد از استقاللي ها عذرخواهي كند. بنابراين از همان 
ابتدا حمله را با حمله پاسخ داد و گفت: »شما راديو جوان هستيد اما 
تفكرتان پير است، برويد و فكر خود را عوض كنيد! اگر جوان هستيد 
كه جوان جواني مي كند و كري خواني هم ربطي به وزير و غيروزير ندارد. 
هركسي مي تواند كري بخواند و پاسخش كري است. وزير كه صبح تا 
شب در قالب لباس وزيري نيست، من در حوزه ارتباطات وزيرم و در 
ديگر حوزه ها يك شــهروندم. اين تفكر پيرمردي را بگذاريد كنار.« 
خالصه وزير جوان توضيح داد كه همه سياستمداران حق دارند درباره 
ورزش نظر بدهند و مودبانه كري بخوانند و استوري او هم هرگز لحن 
غيرمودبانه اي نداشته است. او حتي مدعي شد استقاللي ها به كري 
مودبانه او پاسخ هايي بي ادبانه داده اند اما از نظر او اصال اشكالي ندارد: 

»در صفحات استقاللي كري مي خوانند، فحشش را من مي خورم شما 
ناراحتيد؟ اصال اساس ورزش دوقطبي است؛ فوتبال را گذاشته اند براي 
كري خواني. فوتبال را نگذاشته اند براي اينكه ما دست بيندازيم گردن 
هم و وحدت ايجاد كنيم.« اما يكي از داليل استقاللي ها براي ناراحتي 
بيش از حد، اين است كه بر پايه همين كري ها ادعا مي كنند پرسپوليس 
مورد حمايت دولت و دولتي ها قرار دارد. هواداران استقالل مدت هاست 
مدعي اند مسئوالن رده باال بين اين 2تيم تبعيض قائل مي شوند. وزير 
جوان پاســخ اين اتهام را هم در راديو جوان داد: »سندشان كو؟ در 
دولت آدم هاي بزرگ تر از من اســتقاللي هستند و كري مي خوانند. 
اگر مي خواهيد واقعيت را بگوييد، هزينه و منابع درآمدي پرسپوليس 
و استقالل را شــفاف كنيد و ببينيد كدام يك از دولت كمتر گرفته اند 
و كدام بيشتر. چه آقاي ســلطاني فر و چه حوزه ارتباطات اگر كمك 
كرده اند به طور مساوي بوده است.« مخلص كالم اينكه وزير جوان در 
پاسخ به هشتگ استقاللي ها كه توقع عذرخواهي از او دارند، خيلي 
قرص و محكم گفت: »براي چه عذرخواهي كنم؟ مگر چه كرده ام؟ خب 
6گل خورده اند ديگر، مگر من تاريخ را رقم زده ام؟ آنها هم بيايند كري 
بخوانند. بگويند ما 6گل نخورديم، 5تا و 4تا خورديم. اگر بي ادبي هم 
بگويند براي من اشكالي ندارد. من هم يك جوانم مثل شما، يك وظيفه 

وزيري هم دارم، كري هم دوست داشتم بخوانم و خواندم.«

  اجازه هست يك كري خدمتتان بخوانيم؟
اما حرف هاي وزير در راديوجوان يك بخش جالب داشت كه حاشيه  
جديدي درست كرد. او در قســمتي از حرف هايش با اشاره به رئيس 
هيأت مديره استقالل جمالتي با اين مضمون گفت: »آقاي خليل زاده 
ديشب زنگ زد و گفت من مطلبي مي خواهم منتشر كنم، گفتم هرچه 
دوست داريد بنويسيد. او هم نوشت آرزوهاي شما خاطرات ماست. 
مگر من ناراحت شدم؟« بالفاصله هاي و هوي هواداران استقالل به راه 
افتاد كه چرا رئيس هيأت مديره ما حتي براي كري خواندن هم بايد از 
وزير اجازه بگيرد؟! اسماعيل خليل زاده هم بالفاصله در مقام توضيح 
برآمد و هرگونه تماسي را با وزير جوان از اساس تكذيب كرد! او كه شب 

قبل در صفحه اش پاسخ مفصلي به آذري جهرمي داده بود، اين بار در 
گفت وگو با رسانه رسمي باشگاه استقالل توضيح داد كه براي انتشار آن 
صحبت ها هرگز از كسي اجازه نگرفته است: »من از صحبت هاي آقاي 
وزير تعجب كردم. من روز گذشته به هيچ وجه با ايشان تماس نداشتم 
و از او هم اجازه اي جهت انتشار آن استوري نگرفته ام. من فكر مي كنم 
آقاي آذري جهرمي به واسطه ناراحت كردن هواداران استقالل بايد از 
هواداران عذرخواهي كند و بابت انتشار اين نظرم هم از كسي اجازه 

نمي گيرم.« تمام شد و رفت!

  عذرخواهي الزم نيست، استعفا بده
كري ها و پاســخ ها، توهين ها و اعتراض ها همچنان در شــبكه هاي 
اجتماعي ادامــه دارد. توضيحات آقاي وزير نه تنها اســتقاللي ها را 
قانع نكرده، بلكه خيلي از آنها را عصباني تر هم كرده اســت. محمد 
تقوي كه او را به عنوان يكي از آرام ترين و معتدل ترين اســتقاللي ها 
مي شناســيم بعد از حرف هاي وزير جوان به اين نتيجه رســيده كه 
عذرخواهي كافي نيست و او بايد از مقام وزارت استعفا بدهد. تقوي 
در صفحه اش نوشته: »آقاي وزير به جاي اينكه از كري خواني كودكانه 
خود پوزش بخواهد اصرار دارد به مانند هوليگان هاي فوتبال حق دارد 
كري خواني كند. واقعا شرم بر كساني كه شما را در قامت وزير در اين 
جايگاه قرار دادند. ايشان نه تنها جايگاه حقوقي خود را نمي داند بلكه 
كري خواني سخيف و بي احترامي به استقالل را حق خود مي داند. اين 
پست در گذشته نمونه اي ديگر از تفكرات كامال كودكانه شما در مورد 
استقالل است. وظيفه شما درهرحال تهيه اينترنت براي روستاييان 
است نه كري خواني براي استقاللي ها. در چنين شرايطي تنها راه چاره، 
استعفاي وزير نامحترم و خام اســت كه نشان داده لياقت نشستن بر 
چنين جايگاهي را نــدارد.« از حرف هاي تقوي مي توان نتيجه گرفت 
كه آدم ها فقط در صورتي حق كري خواندن دارند كه قبل از آن وظايف 
شغلي خود را به بهترين نحو انجام داده باشند. خيلي ها كل داستان را 
تالشي براي جلب آراي مردم در آستانه انتخابات و جلب آراي 50درصد 

از آنها مي دانند.

  ژيمناستيك زنان 
يك قدم  تا صحنه جهاني 

 آذري جهرمي در واكنش به حمله استقاللي ها گفته هرگز عذرخواهي نخواهد كرد،
 بخش جالب حرف هاي وزير آنجاست كه مي گويد: در دولت آدم هاي بزرگ تر از من استقاللي هستند

ركورد دست نيافتني آقاي وزير

   سرمربي نساجي به آينده خودش و اين تيم 
در ليگ بيستم اميدوار است

 هالند به رئال مادريد چراغ سبز نشان داده 
  اما بارسا، چلسي و سيتي هم از جذب او نااميد نيستند

اينتر

سيتي

ميالن

آرسنال

17:30

18:00

   يك جدال استاد و شاگردي ديگر

بازي هاي مهم امروز
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مصلحپنجرهپرسپوليسراميبندد

پرسپوليســي ها پول بوديمير را داده اند و از همين رو 
هواداران منتظر بازشدن پنجره نقل و انتقاالتي هستند 
اما حاال خبر رســيده اين پنجره مجددا بسته خواهد 
شد! براساس اسنادي كه ســايت طرفداري منتشر 
كرده، شايان مصلح بابت طلب 500 ميليون توماني اش 
عليه پرسپوليس حكم گرفته است. باشگاه پرسپوليس 
طبق روال اداري 7روز فرصت داشــته تا به اين حكم 
اعتراض كند و پرونده را به كميته اســتيناف ببرد اما 
اعتراضي صــورت نگرفت و اين حكم پــس از پايان 
فرصت تجديدنظر، قطعي شــد. در نامــه اي كه روز 
يازدهم بهمن ماه به طرفين ابالغ شد، آمده است: پس 
از پايان فرصت تجديدنظرخواهي، پرســپوليس بايد 
طي 10روز اين پول را به مصلــح پرداخت كند و در 
غير اين صورت نحوه اجراي حكم تغيير خواهد كرد. 
پرسپوليسي ها پس از اينكه نتوانستند طي 10 روز اين 
پول را پرداخت كنند، با دردسرهاي جديدي مواجه 
شدند. خود شــايان مصلح احتماال به خاطر هواداران 
پرسپوليس صبر كرده بود اما نحوه اجراي حكم پرونده 
ربطي به شــايان مصلح ندارد و در خوش بينانه ترين 
حالت مدافع سپاهان فقط مي تواند طلبش را ببخشد. 
در نحوه اجراي اين رأي آمده است: اگر اين پول طي 
مهلت 10 روزه پرداخت نشده باشد، پرسپوليسي ها 
عالوه بر 500 ميليون تومان، بايد 25 درصد از اين پول 
را به فدراسيون به عنوان جريمه پرداخت كنند و عالوه 
بر اين پنجره نقل و انتقاالتي باشگاه هم به مدت 2دوره 
كامل بسته مي شود. البته تمام اميد باشگاه پرسپوليس 
به اين است كه دبيركل فدراسيون فوتبال ادعا كند اين 
حكم را در تاريخ موردنظر به باشگاه ابالغ نكرده تا در 
اين صورت، پرســپوليس يك مهلت 10روزه مجدد 

براي پرداخت طلب شايان مصلح داشته باشد.

نكته بازي

آماربازي

برنامه  بازي ها

خبر آخر

كار سخت شد

خبر بد ديگري نيست؟

نتيجه كه كال مالك نيست

مهدي ترابــي بعد از ســپري كردن 
يك نيم فصل نااميدكننده در قطر 
به پرسپوليس برگشته و احتماال 
خيالش هم جمع بــوده كه دوباره 
در اين تيم به همــان مهره كليدي 
سابق تبديل خواهد شــد، اما واقعا كار 
به اين آساني ها هم نيست. اميد عاليشاه كه زننده يكي از 5گل 
پرسپوليس برابر گل گهر ســيرجان بود، در بازگشت به تركيب 
اصلي عملكرد قابل توجهي داشته است. احسان پهلوان هم جزو 
خوب هاي پرسپوليس است. تازه اگر شهريار مغانلو يا هر مهاجم 
ديگري جذب شود و عيسي آل كثير برگردد، وحيد اميري هم 
يك خط عقب تر خواهد آمد. اين روزها حتي مهدي شيري هم 
بهتر شده و اين يعني سيامك نعمتي در خط مياني باقي خواهد 
ماند. درنتيجه مهــدي ترابي خوش معرفــت كار راحتي براي 

فيكس شدن ندارد.

شرايط اســتقالل عجيب شده است. 
2بازيكن سرشــناس تيم به بهانه 
مصدوميت در تمرينــات حاضر 
نمي شوند، مهدي قائدي باشگاه را 
تحت فشار گذاشته كه اگر قراردادش 
اصالح نشود، جدا خواهد شد، مي گويند 
5بازيكن ديگــر تيم هم به ســازمان ليگ نامه فســخ قرارداد 
نوشته اند، محل تمرين به سجاد آقايي اطالع داده نشده و او هم 
در اينســتاگرام موضوع را اعالم كرده است، پرسپوليس هم به 
پيروزي هاي پياپي اش ادامه مي دهد تا فشار روي كادر فني بيشتر 
شود... . اين همه خبر بد، واقعا چطور در يك تيم جمع مي شود؟ 
يك ذره هم فكر هوادار را بكنيد بد نيست. جالب اينجاست كه 
هيچ كس يك سر ســوزن گذشــت ندارد؛ مثال فالن بازيكن با 
خودش نمي گويد االن كه اعصاب مردم خرد است، نمك روي 

زخم شان نپاشم. واقعا دم همگي گرم.

البته انصافا گل گهر در نيمه اول بازي 
با پرســپوليس و حتي اوايل نيمه 
دوم بد بازي نكرد و باخت با 5گل 
خيلي بازتاب دهنده واقعيت هاي 
فني بازي نبود، اما اينكه دســتيار 
امير قلعه نويي هم در نشســت خبري 
بگويد »نتيجه مســابقه امروز مالك نيست« نمي تواند جالب 
باشد. خب، نتيجه بازي ديروز يا پريروز چطور؟ اين يكي مالك 
هســت؟ گل گهر از 8بازي آخرش فقط 2تا را برده؛ هر دو هم 
در نهايت دشــواري برابر تيم هاي نه چندان قدرتمند سايپا و 
نساجي به دست آمده است. آيا اينها هم معيار فني براي قضاوت 
در مورد تيم ثروتمند سيرجاني نيســت؟ در فوتبالي كه نفت 
مسجدسليمان پاداش يك ميليون توماني به بازيكنانش مي دهد 
و قادر به حفظ سرمربي اش نيست، گل گهر با اين همه دارايي 

بايد اينطوري نتيجه بگيرد؟

دوشنبه11اسفند1399

شنبه1۶اسفند1399

نفت مسجدسلیمان - تراکتور تبريز

سايپا - نفت مسجدسلیمان

ماشین سازی تبريز- شهرخودرو مشهد

صنعت نفت آبادان - پرسپولیس

پیكان - صنعت نفت آبادان

سپاهان - گل گهرسیرجان

آلومینیوم اراک - سپاهان

پرسپولیس - سايپا

تراکتور تبريز- نساجی مازندران

فوالد خوزستان - ذوب آهن اصفهان

ذوب آهن اصفهان - ماشین سازی تبريز

استقالل - فوالد خوزستان

مس رفسنجان - استقالل

شهرخودرو مشهد - پیكان

نساجی مازندران - آلومینیوم اراک

گل گهرسیرجان - مس رفسنجان

15:00

15:00

15:45

17:25

15:30

17:35

17:30

هفتهشانزدهمليگبرتر

هفتههفدهمليگبرتر

پيشنهاد عجيب جاللي براي انتخابات فدراسيون 
مجيدجالليدرآستانهانتخاباتفدراسيونفوتبالمعتقداستكانديداهايحاضردرانتخاباترياستفدراسيونبايدباهمائتالفكنند.اوبادادناينپيشنهادعجيب
ميگويد:»ازنظرمنخيليخوببودكهاينكانديداهادريكاتاقجمعميشدندوشرايطيرافراهمميكردندتاباهمبهتفاهمبرسندوبهشكليباهمفدراسيونرااداره

ميكردند.اگرايناتفاقرخميدادخيليبهنفعفوتبالميشد.هركدامازاين4نفرتخصصيدارندكهاگركنارهمباشنديكتركيبرؤياييميشود!«

جاللي: هنوز روياهاي بزرگي در ذهن دارم!
سرمربينساجيبهآيندهخودشواينتيمدرليگبيستماميدواراست

لیگ برتر ايران)جام خلیج فارس( -فصل بیستم

امتیاز تفاضل گل گل خورده گل زده باخت مساوی برد بازيها تیم رتبه

1330 8 21 1 6 8 15 پرسپولیس 1 

728 18 25 3 4 8 15 سپاهان 2 

726 11 18 3 5 7 15 استقالل 3 

623 10 16 2 8 5 15 فوالد 4 

323 12 15 4 5 6 15 صنعت نفت آبادان 5 

122 14 15 3 7 5 15 آلومینیوم اراک 6 

122 13 14 5 4 6 15 تراکتور 7 

122 12 13 5 4 6 15 مس رفسنجان 8 

22- 18 18 5 4 6 15 گل گهرسیرجان 9 

118- 12 11 5 6 4 15 نفت  مسجدسلیمان 10 

218- 17 15 5 6 4 15 پیكان 11 

418- 19 15 7 3 5 15 شهر خودرو 12 

317- 13 10 4 8 3 15 سايپا 13 

811- 23 15 6 8 1 15 ذوب آهن 14 

99- 20 11 10 3 2 15 نساجی مازندران 15 

8 12- 22 10 9 5 1 15 ماشین سازی تبريز 16 

دوجايزهبرایبهترينبازيكنماهوبهترينگلزنماهدرليگ
پرتغالكههردونصيبمهدیطارمیشدهاست.درپرتغال
آنقدرحقوقوجايزهمیدهندكهآدمخودبهخوداحتياجاتشرفع

میشودونيازینداردبهحسينهدايتیزنگبزند.

محمودفكریحاالهرروزبايدبايكیازشاگردانشعكس
بگيردتاثابتكندمشكلینيستوهمهچيزدرامنوامان
است.درعكسبعدیجایرشيدبامهدیقائدیعوضمیشود،

منتظرباشيد.

تا پيش از بازي پرســپوليس و گل گهر، 

سرخ پوشان از لحاظ امتيازات فني متريكا 7/34
تيم سوم ليگ بودند. اختالف البته زياد 
نبــود اما ســپاهان كــه از آناليزورهاي 
متريكا، امتياز فني 7/25 از 10 را دريافت كرده بود، باالتر از ديگر تيم ها 
در رتبه اول قرار داشــت و حتي همين گل گهر هم امتيازي باالتر از 
پرســپوليس كســب كرده بود. امــا در آخريــن بــازي نيم فصل، 
پرسپوليســي ها با يك برد درخشان و كســب امتياز عالي 8/7 از 10 
توانستند ميانگين امتيازات خود را تا 7/34 باال بكشند و بهترين تيم 
نيم فصل اول شوند. پرسپوليس در زمينه گل  خورده، كلين شيت، دقت 
شوت و مالكيت توپ برترين تيم ليگ بوده و در زمينه گل  زده، تعداد 
پاس و گرفتن فرصت شوتزني از حريفان دومين تيم موفق ليگ بوده 

است.

تيم ســپاهان همانطور كــه در جدول 

رده بندي پشت سر پرسپوليس قرار گرفت 7/25
و دوم شــد، از لحاظ امتيــازات فني هم 
دومين تيــم برتر ليــگ بــود و بعد از 
پرسپوليس ايستاد. بهترين نمايش سپاهان در داربي اصفهان بود كه 
ذوب آهن را 3-1 شكســت داد و از متريكا هم نمره فني7/9 گرفت. 
ضعيف ترين بازي ســپاهاني ها هــم 6روز قبل از داربــي در مقابل 
شهرخودرو اتفاق افتاد كه با باخت 3-1 و نمره ضعيف 6/5 از 10 همراه 
بود. در مجموع سپاهان به ميانگين امتياز 7/25 رسيد و از لحاظ فني 
دومين تيم برتر ليگ لقب گرفت. سپاهان در گل زده، نرخ تبديل شوت 
به گل، دقت پاس و دريبل موفق بهترين تيم ليگ بود و در تكل موفق 

و شوت در چارچوب هم دوم شد.

اما به گواه آمارهاي متريكا، سومين تيم 

ليگ از لحاظ فني فوالد خوزستان بود كه 7/17
به انــدازه لياقتش امتيــاز نگرفت و در 
جدول رده بندي رتبه چهارم را به دست 
آورد. فوالد با ميانگين امتياز 7/17 از 10 باالتر از گل گهر، استقالل و 
تراكتور قرار گرفت تا به كسب امتيازات باالتر در نيم فصل دوم اميدوار 
بماند. فوالد در بخش هاي دفاعي عملكرد بهتري نسبت به بخش هاي 
هجومي داشت و بهترين آمارهاي اين تيم در عقب زمين به دست آمد. 
تيم نكونام در هر بازي فقط 6/7 بار به حريفان فرصت شوتزني داد و در 
هر بازي فقط 2/5شوت در چارچوب دروازه اش قرار گرفت. در هر دوي 
اين بخش ها فوالد بهترين آمار را بين 16تيم داشت و نهايتا با 10گل 

خورده صاحب دومين خط دفاعي برتر ليگ بعد از پرسپوليس شد.

نيمفصــلاولبــهبدترين
شــكلممكنبراينساجيو
هوادارانشبهپايانرسيداما
مجيدجالليكهدر4بازيپايانينيمهاولليگسرمربياينتيمبودهوتمام
بازيهاراباشكستپشتسرگذاشتهبهآيندهاميدواراست.اوكهبهگفته
خودشهنوزروياهايبزرگيدرذهندارد،مدعياستاگربهآيندهنساجي
دراينفصلاميدنداشت،هدايتاينتيمراقبولنميكرد.اودرگفتوگوي

اختصاصيباهمشهريورزشيدراينخصوصبيشترتوضيحدادهاست.

  بهنظرميرســدروزهايحساســيرادرفصلنقلوانتقاالت
پشتسرميگذاريد؟

تمام هدف ما اين است كه بازيكنان باكيفيتي را جذب كنيم تا در نيم فصل دوم به 
نساجي كمك كنند. اين مهم ترين بخش كار ماست كه بايد به بهترين شكل جلو 
برود. همه در نساجي تالش مي كنند تا بتوانيم در جذب بازيكن به خواسته اي كه 
داريم برســيم. با برخي بازيكنان هم مذاكره كرديم و جذب هر بازيكني كه قطعي 

شد، اعالم مي كنيم.
  چندبازيكنميتوانيدبهتيماضافهكنيد؟

ما مي توانيم 6بازيكن بگيريم و 3سهميه آزاد هم داريم.
  وليقبولداريددراينمقطعپيداكردنبازيكنباكيفيتسخت

است؟
واقعا همينطور اســت. در نيم فصل هيچ تيمي حاضر نيست بازيكنان خوبش را از 
دست بدهد و جذب بازيكن در ابتداي فصل راحت تر است. در اين شرايط بايد سراغ 
بازيكناني رفت كه در تيم هايشــان بازي نمي كنند ولي اين بخش كار هم سخت 
اســت چون جدا از مدير برنامه و بازيكن، با باشگاه هم طرف هستيم و بايد مشكل 

رضايت نامه را هم برطرف كنيم.
  قبولداريدنسبتبهسالهايگذشتهتعدادبازيكنانباكيفيت

درفوتبالايرانكمترشدهاست؟
بله، حرف شما كامال درست است و اين موضوع نياز به بحث مفصلي دارد.

  بعدازقبولكردنپيشنهادنساجيبازهمموردنقدقرارگرفتيد
كهچرامجيدجالليبههمهپيشنهادهاپاسخمثبتميدهد.دراينزمينهنظر

خودتانچيست؟
خب، اين حرف را قبول مي كنم. فصل گذشته براي كار كردن اشتياق زيادي داشتم 
و در مورد ظرفيت هاي گل گهر هم پرس وجو كردم. ما شروع سختي داشتيم و در 
8،7 بازي برنده نشديم ولي در دور برگشت شرايط تغيير كرد و تيم حفظ شد. امسال 
اما شرايط فرق مي كرد، چند پيشنهاد هم به من رسيد ولي قبول نكردم. قبول كردن 
پيشنهاد نساجي بيشتر به خاطر پيش زمينه هايي بود كه از دوران گذشته در اين تيم 
داشتم و البته تعلق خاطر به جايگاه اين تيم، هواداران پرشورش و همچنين استاديوم 

شهيد وطني قائمشهر. در قبول اين پيشنهاد احساسم بر منطقم غلبه كرد.
  برخيبراينعقيدهاندكهمربيانيدرسنوجايگاهشماديگربايد

كناربروندتامربيانجوانكاركنند.نظرخودتانچيست؟
اينكه يك مربي خودش به نقطه پايان برســد به گفته اين و آن نيســت. اگر مربي 
قابليت تغيير نداشته باشــد، ايده هاي نو نداشته باشد و خسته شده باشد، خودش 
اين احساس را دارد كه به پايان راه رسيده است. االن در فوتبال انگليس سرمربي 

نيوكاسل با سن باال مربيگري مي كند و برخي مربيان ديگر هم مثل آنچلوتي 
فعاليت دارند. در ديگر كشورهاي اروپايي هم مربياني با چنين شرايط سني 

مي بينيم.
  پسشماهنوزايناحساسراداريدكهميتوانيددركارتان

موفقباشيد؟
من هنوز هم انرژي دارم و هنوز در ذهنــم روياهاي زيادي وجود 

دارد.
  مثلاينكهوقتيپيشنهاديبهشماميرسد،
مسائلماليهمبرايتانخيليمهماست.اينمسئلهرا

تأييدميكنيد؟
ســطح زندگي ما از لحاظ مالي به سطحي كه مي خواستيم 
رسيده و اين ديگر چيزي نيست كه در اولويت كار ما باشد. در 
چند سال گذشته اين موضوع براي من مهم نبوده است. من 
وقتي با گل گهر مذاكره كردم در مورد همه مسائل صحبت 
كرديم و مديرعامل باشگاه هم در آخر صحبت هايش گفت 
كه در مورد پول صحبت نكرديم كه من هم گفتم مهم نيست. 
من هنوز براي مربيگري اشــتياق دارم و ايده هاي نو را هم 

دنبال مي كنم.
  فكرميكنيــددرنيمفصلدومنتايجخوبي

بگيريد؟
قطعا براي موفقيت نساجي انگيزه و اشــتياق زيادي دارم. اگر 

اميدوار نبودم كه هدايت نساجي را بر عهده نمي گرفتم.
دراينفصلكدامتيمرامدعياولقهرماني

ميدانيد؟
پرسپوليس، سپاهان و استقالل بهتر از بقيه تيم ها هستند و 

نمي توان از يك تيم اسم برد.
  درموردقهرمانيپرسپوليسدرنيمفصل

چهصحبتيداريد؟
آنهــا بعــد از فينال ليــگ قهرمانان آســيا بــا چالش ها و 
محدوديت هايي مواجه شدند ولي خيلي خوب دوباره تمركز 

باال و كيفيت خوب شان را نشان دادند.
  مثلاينكهبهتعطيلنشدنليگاعتراضكرده
بوديدكهدرنهايتهمبازيهايهفتهشانزدهمرايكهفته

عقبانداختند؟
تيم ها قطعا بايد بعد از پايان نيم فصل اول استراحت كنند ولي 
ليگ فقط يك هفتــه عقب افتاد. اينكه مــا بخواهيم بازي ها را 
به صورت فشرده برگزار كرده و ليگ را به اتمام برسانيم موفقيت 
محسوب نمي شود. هم اكنون تيم ما 9 بازيكن آسيب ديده دارد و 
ما زماني نداريم تا آنها به تيم اضافه شوند. وقتي قرار است بازيكن 
جديد بگيريم، اين نفرات نياز به زمان دارند تا با تيم هماهنگ شوند 

ولي متأسفانه براي تيم ها اســتراحت درنظر گرفته نمي شود. اگر 
بازي  هاي ليگ از لحاظ فني افت پيدا مي كند همه تقصيرها به بازيكن 

يا مربي مربوط نمي شود و برنامه ريزي هم مهم است.

اميرحسيناعظمي
خبرنگار

عكس خبر

مهدي قائدي، مهاجم اســتقالل چند روزي است 
كه در تمرينات آبي پوشــان حاضر نمي شود و روز 
گذشته هم در تمرين شركت نكرد. كادر پزشكي و 
فني آبي ها اعالم كرده اند كه غيبت قائدي به دليل 
سرماخوردگي اســت ولي بر هيچ كس پوشيده 
نيست كه مهاجم اســتقالل بابت مسائل مالي و 
اضافه نشدن مبلغ قراردادش از مسئوالن باشگاه 
دلخور است. اين بازيكن پس از بازي با نساجي 
مازندران در هفتــه چهاردهم ليــگ برتر از 
بدقولي مديران نسبت به نحوه پرداخت 
مطالبات و قراردادش انتقاد كرده 
بود. جالب اينجاست كه قائدي 
در ابتداي فصل با چند پيشنهاد 
نجومي از ليگ قطر روبه رو شــد 
ولي باشــگاه اســتقالل با فروش اين 

بازيكن مخالفت كرد. مديران استقالل قصد دارند 
در جلساتي كه با حضور اعضاي هيأت مديره برگزار 
مي شود، يكي از بحث هاي خود را به اصالح قرارداد 
قائدي اختصاص دهنــد؛ بازيكني كه ارزش بااليي 
براي اســتقالل دارد و آنها دوســت ندارند باعث 
ناراحتي اش شــوند. البته مديران باشــگاه در اين 
زمينه با چالش هــم مواجه هســتند و بايد موانع 
قانونــي را درنظر بگيرند تا مشــكلي بابت افزايش 
قــرارداد قائدي پيــش نيايد. در زمــان مديريت 
ســعادتمند مبلغ قرارداد برخــي بازيكنان تغيير 
كرد كه همين موضوع مشــكالت و حاشــيه هاي 
زيادي را براي اســتقالل به وجود آورد. با اين حال 
از باشگاه استقالل خبر مي رسد كه آنها مي خواهند 
هر چه زودتر مبلغ قــرارداد قائدي را تغيير بدهند. 
قائدي كه فصل گذشــته به همراه شــيخ دياباته 

زوجي رؤيايي را در خط حمله تشكيل داده بودند 
براي فصل جاري قــراردادش 850ميليون تومان 
اســت. قائدي مدتي پيش قراردادش را با استقالل 
تمديد كرد البته بــدون اينكه مبلغ در قرارداد قيد 
شود. مديران وقت اســتقالل هم به او قول دادند 
مبلغ قــراردادش را اضافه كنند و گفته مي شــود 
اين مبلغ 2تا 2.5ميليارد تومان است. قائدي براي 
استقالل بازيكن مهمي است و اگر مسئوالن باشگاه 
اين مشــكل را برطرف نكنند، بدون شك بابت اين 
موضوع ضرر خواهند كرد. ايــن بازيكن اگرچه از 
نظر قانوني نمي تواند تصميم باشگاه را وتو كند اما 
در دريافت دستمزد بيشــتر خود را محق مي داند. 
قائدي در صحبت هايي كه با باشگاه داشته تا اكنون 
به نتيجه اي نرسيده است و تصميم گرفته اينطور 
اعتراض خود را به رفتار باشگاه استقالل نشان دهد.

قرارداد قائدي؛ چالش جديد مديران استقالل متريكا
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در همان رختكن تمام شدي!
اين امير، امير 10سال پيش نيست

فوتبال باال و پاييــن دارد. همه مربيان روز بــد دارند و گاهي طوري 
مي بازند كه هيچ كس باورش نمي شود. يورگن كلوپ هم كه باشي، 
يك روز  7گل از آســتون ويال مي خوري و تيتــر اول مطبوعات دنيا 
مي شوي. پس ســوژه اين مطلب صرفا مربوط به شكست 5 گله امير 
قلعه نويي و گل گهر مقابل پرسپوليس نيست؛ مخصوصاً كه آنها نيمه 
اول خوبي داشتند و اگر يكي از توپ هايشان گل مي شد، شايد جريان 

مسابقه تغيير مي كرد.
صحبت از يك بازي نيست، از يك »روند« اســت؛ سيري كه نشان 
مي دهد امير قلعه نويي عمال در مرز بازنشســتگي به سر مي برد. حاال 
ديگر نگاهش نافذ نيســت، ترفندهايش برندگي ندارد و حرف هاي 
تكراري اش، جايي روي جلد مطبوعات پيدا نمي كند. 8سال از آخرين 
قهرماني او در ليگ برتر گذشته و مردي كه روزي افتخارش نباختن به 
پرسپوليس بود، در سال هاي اخير 3گل و 4گل و 5گل از حريف سنتي 
دريافت كرده است. يك جاي كار مي لنگد و اين ربطي به وزير و وكيل 
و مهندسي نتايج و هزار قصه شبيه اين ندارد. امروز انگار پشمي به كاله 
قلعه نويي نمانده وگرنه مهاجمش جرأت نمي كرد بعد از نيمكت نشيني 

آن كار شرم آور را انجام بدهد و از مهم ترين بازي فصل محروم شود.
اين امير، امير 10سال پيش نيست. زماني حتي تندروترين مخالفان 
قلعه نويي هم به هوش غريزي و بــاالي او معترف بودند. اين ذكاوت 
خيلي جاها به داد آقاي مربي رســيد، اما حاال انگار اثر چنداني از آن 
باقي نمانده است. در غيراين صورت، امير حتما مي فهميد راه دادن 
فالن »الت« به محل تمرين كار اشتباهي است و وقتي استقاللي ها 
سر اين ماجرا به حاشيه رانده شدند، همين بال سر گل گهر هم خواهد 
آمد. قلعه نويي اگر هنوز همان هوش ســال هاي جواني اش را داشت، 
مي دانســت كه نبايد 2هفته بعد از بهانه بيماري قلبي در سپاهان، با 
آن شتاب عجيب پيشــنهاد گل گهر را قبول كند. باالتر از همه اينها، 
شايد امير روزي در فوتبال ايران رســما بازنشسته شد كه تيمش را 
در رختكن پنهان كــرد و براي بازي با پرســپوليس باال نيامد. هنوز 
نمي شود اين جنگ گريزي بي سابقه در تاريخ فوتبال ايران را باور كرد؛ 
آن هم از سوي مردي كه از جانب هوادارانش »ژنرال« خوانده مي شد. 
سال ها ژست قلعه نويي اين بود كه جام ها را فتح مي كند و كنارشان 
عكس يادگاري نمي اندازد، اما حاال در غياب همه آن موفقيت ها، آنچه 
مي شنويم تنها غرولند يك مربي خسته و بازنده است؛ مردي كه انگار 
به پايان راه رسيده و اين چند سال آخر هم اسمش براي او تيم گرفته؛ 

نه توانايي هايش.

گنج پنجم؟

در فصلي كه پرسپوليس ميلي متر به ميلي متر جلو مي رفت و با 
پيروزي هاي ناپلئوني هوادارانش را تا ثانيه آخر حرص مي داد، 
بازيكنان اين تيم ناگهان دست به كار بزرگي زدند و در آخرين 
بازي نيم فصل اول گل گهر را در سيرجان با 5گل شكست دادند. 
اين شبيه ترين تيم به پرسپوليس ساليان گذشته بود؛ گروهي 
مصمم كه قصد دارند پنجمين جام پياپي را به دست بياورند. با 
قهرماني در نيم فصل، پرسپوليس نيمي از جاده گالت را پيمود 
و در موقعيت خوبي براي فتح ليگ قرار گرفت، اما آنها در مسير 
رسيدن به قله، از فاكتورهايي برخوردارند كه كم  نظير است و كار 

اين تيم را آسان مي كند.

  كاپيتان ها
بازيكنان باتجربه و به طور مشخص كاپيتان ها در پرسپوليس 
نقش بسيار مهمي ايفا مي كنند. در مورد جالل حسيني در اين 
فصل به دفعات صحبت شده، اما احمد نوراللهي هم با پشت سر 
گذاشتن دوران افتش توانسته در هفته هاي اخير يك بار ديگر 
در سطح بااليي ظاهر شود. به اين جمع بيفزاييد اميد عاليشاه 
را كه او هم بعد از چند فصل حضور و غيبت در تركيب اصلي، 
دوباره فيكس شــده و اين هفته ها واقعا خــوب بازي مي كند. 
حضور كاپيتان ها در پرســپوليس يك نعمت بزرگ است كه 

مشابه آن را در كمتر تيمي مي توان پيدا كرد.

  شخصيت قهرماني
پرســپوليس يگانه قهرمان اين ســال هاي فوتبال ايران بوده 
و طبيعي اســت كه بازيكنان اين تيم از شــخصيت متفاوتي 
برخوردار شده باشــد. هم اكنون اســكلت كلي برخي از رقبا 

از بازيكناني تشــكيل مي شود كه ســابقه فتح جام در فوتبال 
ايران را ندارند. اين وضع قابل مقايسه نيست با پرسپوليس كه 
بازيكنانش هر ســال جام را لمس كرده اند و كسب آن را باور 
دارند. اين شخصيت باعث مي شــود آنها در دوران افت هم رو 
به جلو حركت كنند و از هم نپاشند. پرسپوليس نشيب ها را به 
اميد همان فراز هميشگي پشت ســرمي گذارد. كمتر افتي در 

اين تيم به آفت و بحران تبديل مي شود.

  تجربه باال
حضور در باالتريــن مراحل آســيايي باعث شــده بازيكنان 
پرســپوليس صاحب تجربه بســيار بااليي شــوند. در همين 
نيم فصل برخي مسابقات وجود داشت كه سرخپوشان سزاوار 

پيروزي در آن نبودند اما همين تجربه باال به كار آمد و ورق را 
برگرداند. در همين بازي با گل گهر پرســپوليس كم زير فشار 
نبود، اما بــراي زدن 2 گل اول از كوچك ترين روزنه ها ســود 
برد و بعد هم شكست خردكننده را به ميزبانش تحميل كرد. 
بازيكناني كه در سطح فينال آســيا بازي كرده اند، طبيعتا در 

ليگ دست باال را دارند.

  اعتماد هواداران
پرسپوليس از گنجينه اعتماد هوادارانش برخوردار است. اين 
تيم هم سرپاييني هايي داشته و باز خواهد داشت اما هياهو و 
قيل و قال به اندازه موارد مشــابه براي ساير تيم ها نيست. در 
استقالل نخستين شكست مي تواند 3پيروزي پياپي را هم زير 

سؤال ببرد و هشــتگ »فكري اوت« را ترند كند، اما داستان 
پرسپوليس به لطف نتايج ساليان گذشته فرق مي كند.

  كادرفني
به هر حال بايد قبول كرد به نســبت ســاير مدعيان كادرفني 
پرســپوليس تجربه باالتري دارد. ســرمربي تراكتور كه اصال 
مشخص نيست، در اســتقالل هم محمود فكري تنها چند ماه 
بعد از حضور در ليگ برتر به عنوان ســرمربي نســاجي روي 
نيمكت آبي پوشان نشانده شد و در سپاهان هم محرم نويدكيا 
كال نخستين فصل كارش را پشت سر مي گذارد. مجموعه اين 
مسائل باعث مي شود يحيي گل محمدي و كادرش پرسپوليس 
را در موقعيت بهتري قرار بدهند و اين اصال امتياز كمي نيست.

 5 ستون تيمي كه قصد دارد پنجگانه ببرد

يادداشت

    بارسا دنبال پیروزی  مسي دنبال ركورد 
بارسلونا امروز به مصاف كاديس مي رود؛ از آن دسته حريفاني كه بارسلونا آنها را 
راحت مي برد. بارسا با رونالد كومان و قبل از آن با ستين برنده بازي هاي كوچك 
است. آنها اين فصل به يوونتوس، پاري سن ژرمن، اتلتيكو مادريد، رئال مادريد، 
ســويا و بيلبائو باخته اند و غير از برد بازي رفت مرحله گروهي ليگ قهرمانان 
در زمين يوونتوس كه كريســتيانو رونالدو را در اختيار نداشت، در هيچ بازي 
بزرگي برنده نشده اند. بارسلونا در 35بازي اول فصل 7شكست متحمل شده 
كه ميانگين هر 5مسابقه يك باخت را ثبت كرده است و اين بدترين آمار تيم از 
سال2010 به  اين سو محسوب مي شود. امروز مسي مي تواند با گلزني به كاديس 
ركورد خودش را بهتــر كند؛ ركورد گلزني به بيشــترين حريف در الليگا كه 
هم اكنون 37تيم است و درصورت گلزني مسي در اين بازي به عدد38 افزايش 
مي يابد. بوسكتس هم كه همراه ۶بازيكن ديگر در هر 2باخت تحقيرآميز 8 بر 
2 به بايرن و 4 بر يك به پاري سن ژرمن در تركيب اصلي حضور داشته، به يك 
ركورد شخصي دســت مي يابد. او چهارصدمين حضورش در الليگا را تجربه 
خواهد كرد كه از اين حيث به چهارمين بازيكن برتر تاريخ باشگاه پس از ژاوي، 
اينيستا و مسي تبديل مي شود. بازيكنان بارســلونا در اين فصل 25بار دچار 
مصدوميت شده اند كه نسبت به اتلتيكو با 1۶مصدوميت آمار بدتري است اما 
اگر با مصدوميت هاي رئال مادريد كه به عدد40 در اين فصل رسيده را مقايسه 
كنيم، نتيجه مي گيريم كه بارسا اوضاع بدي ندارد. بارسلونا هنوز هم بهترين 
عملكرد هجومي را در ميان تيم هاي ليگ دارد و بــا خلق 271موقعيت گل، 

بهترين آمار از اين لحاظ به اين تيم اختصاص يافته است.

    جدال پسرعموهاي دعوايي
دژان استانكوويچ كه يك اينتري قديمي است و هم اكنون هدايت ستاره سرخ بلگراد را در اختيار 
دارد، پيش از رويارويي تيمش مقابل آث ميالن قول داده بود كــه آن قدر ميالني ها را به زحمت 
بيندازد تا آنها خسته به مصاف اينتر در داربي يكشنبه بروند. او به قولش عمل كرد و جان ميالن را 
با يك تساوي 2-2 گرفت. هواداران حريف هم به زالتان كلي توهين كردند. او به اين دليل مورد آزار 
و توهين نژادپرستي قرار گرفت چون اصالتي بالكاني دارد اما با پدري كاتوليك و كروات و مادري 
مسلمان و بوسنيايي. در بالكان هنوز نژادپرستي زنده است و نفس مي كشد. داربي ميالن امروز جدال 
براي صدرنشيني است و با توجه به نتايج يوونتوس به نظر مي رسد قهرمان اين فصل هم از ميان يكي 
از 2 تيم همين شهر برگزيده شود. يك نقل قول جالب از استراماچوني كه هواداران استقالل هنوز او 
را با همه نامهرباني هايش خيلي دوست دارند. او به كونته توصيه كرده كه براي بازي امروز اريكسن 
را در تركيب ثابت قرار دهد. اريكسن دانماركي كه سال قبل در نقل وانتقاالت زمستاني از تاتنهام 
خريداري شده بود يك سال براي رسيدن به تركيب اصلي اينتر صبر كرد. او امروز جاي ويدال كه 
هنوز كامل از بند مصدوميت رهايي نيافته است، بازي مي كند. سنسي هم همچنان مصدوم است. 
او در اين فصل تنها 32۹دقيقه براي اينتر بازي كرده اما جاي خالي اين هافبك خالق با درخشش 
بارال اصال احساس نشده است. لوكاكو هم كه در 4شهرآورد گذشته به ميالن گل زده، يك شب 
خاص در پيش خواهد داشت. جدال اين مهاجم غول پيكر بلژيكي مقابل زالتان هم جالب خواهد 
بود. آنها در شهرآورد جام حذفي به جان هم افتادند و لوكاكو در پاسخ به تمسخرهاي ايبراهيموويچ 
او را تهديد به قتل كرده بود. مهاجم بلژيكي به تازگي به ركورد 300گل دوران عمرش رسيده كه 
نصف گل هاي زالتان 3۹ساله است. در 7شهرآورد آخر تنها يك برد و يك تساوي به ميالن رسيده 
و بقيه بازي ها را اينتر برده است. در اردوي ميالن، مانزوكيچ باز هم مصدوم شده اما زالتان كه اخيرا 
به خاطر شركت در جشنواره موسيقي سانرمو و زير پا گذاشتن محدوديت هاي كرونايي از سوي 
كاپلو مورد انتقاد قرار گرفته، در تركيب خط حمله حضور دارد. دوناروما در بازي امروز در حالي كه 

تنها 21سال دارد به ركورد 200بازي در سري آ مي رسد.

    يك جدال استاد و شاگردي ديگر
همه بازي هاي امروز و امشــب ليگ برتر از جذابيت خاصي برخوردارند؛ وستهام- تاتنهام كه 
جدال ديويد مويز با مورينيو است، استون ويال كه پديده اين فصل است با لسترسيتي كه اين بار با 
برندن راجرز شانس اصلي سهميه ليگ قهرمانان محسوب مي شود، منچستريونايتد با نيوكاسل 
كه براي هواداران يونايتد جذابيت دارد و اما گل سرســبد بازي هاي اين هفته يعني آرسنال- 
منچسترسيتي. گوارديوال بار ديگر بايد به مصاف شاگرد خودش يعني آرتتا برود؛ كسي كه تا 
همين يك سال پيش دستيار خودش در سيتي بود. منچسترسيتي فعال همه تيم ها را مي برد. 
سيتي به نخستين تيم تاريخ ليگ برتر انگليس تبديل شده كه 10 بازي ابتدايي خود در ليگ، 
در سال جديد ميالدي را با برد پشت سر مي گذارد. آرسنال با 20امتياز بعد از منچسترسيتي و 
وستهام بهترين عملكرد را در سال جديد به خود اختصاص داده است. همه تيم هاي باالنشين 
چشــم به آرتتا دارند تا از گوارديوال امتياز بگيرد و اجازه ندهد اختالف 10 امتيازي سيتي با 
نزديك ترين رقيب به بيش از 10 امتياز برسد. من سيتي با 4 قهرماني در 10 سال اخير بيشترين 
قهرماني را در اين دهه داشته و احتماال پنجمين جام را هم به دست خواهد آورد. وقتي پپ هدايت 
سيتيزن ها را در دست گرفت، اين تيم در فصل1۶-15تنها ۶۶امتياز كسب كرده بود كه در 7سال 
كمترين ميزان امتيازات به دست آمده توسط اين تيم بود؛ 15امتياز اختالف با تيم صدرنشين، 
10باخت كه بيشــترين تعداد در 7 فصل قبل از آن بود، سومين تيم پير ليگ از نظر ميانگين 
سني، اتمام فصل در رتبه چهارم و تنها يك برد از 12 بازي مقابل 7 تيم باالي جدول. گوارديوال 
با ولخرجي هاي باشگاه موفق شد همه اينها را درست كند. گوارديوال درباره آرسنال گفته كه 
اين تيم در آينده نزديك مدعي اصلي قهرماني ليگ برتر خواهد بود. آرتتا يك بار گوارديوال 
را در جام حذفي برده اما 3 بار هم به او باخته و عملكرد اين مربي مقابل سيتي 
بعد از نتايجي كه مقابل استون ويال )3 باخت( گرفته، بدترين عملكردش 
مقابل همه تيم هاست. ساكا تا به حال 13بازي وينگر راست بوده است 

و در آن پست روي 11گل تأثير مستقيم داشته است. 

رشيد پنجره تراكتور  را بست

رشيد مظاهري، بازيكن فصل گذشــته تراكتور، در تابستان از جمع 
تبريزي ها جدا شد و با وجود داشــتن قرارداد، به صورت يكطرفه اين 
قرارداد را فسخ كرد. در ابتدا مديران تراكتور او را تهديد به محروميت و 
شكايت كردند اما در نهايت كميته انضباطي مظاهري را محق دانست 
و به برتري او در اين پرونده رأي داد تا با پيگيري وكيلش، تراكتور از 
نقل و انتقاالت محروم شود. اين باشگاه تبريزي كه در روزهاي اخير با 
حاشيه هاي زيادي روبه رو بوده، برنامه هاي زيادي براي جذب بازيكن 

در فصل نقل و انتقاالت دارد اما حاال با اين بحران مواجه شده است. 
به نظر مي رسد مديران اين باشــگاه قصد دارند مطالبات مظاهري را 
پرداخت كنند و شكســت در اين پرونده را پذيرفته اند. ديروز باشگاه 
تراكتور به هواداران اين تيم وعده داد كــه پيگيري و پرداخت بدهي 
مظاهري سريعا حل خواهد شد و مشــكلي از بابت جذب بازيكن در 
نيم فصل وجود ندارد. بدون شك شكست برابر مظاهري اتفاق خوبي 
براي زنوزي و ديگر مديــران تراكتور نبود و حــاال تراكتوري ها بايد 
 براي بازشدن پنجره طلب گلر فعلي استقالل را به حساب اين بازيكن

 واريز كنند.

كوتاه تر از گزارش

رسول بهروش
روزنامه نگار

وايكينگ رفتني است
 هالند به رئال مادريد چراغ سبز نشان داده 

  اما بارسا، چلسي و سيتي هم از جذب او نااميد نيستند

باشگاه هاي بزرگ اروپا دست به دعا شده اند تا دورتموند 
در پايان فصل سهميه ليگ قهرمانان را به دست نياورد. 
روزنامه بيلد آلمان گزارش داده كه اگر باشگاه آلماني 
موفق به كسب سهميه براي فصل آينده نشود، چاره اي 
جز فروش هالند و ســانچو نخواهد داشت. چلسي با 
مربيگري توخل آلماني با پيشنهادي باالي 100 ميليون 
يورويي در تابستان سراغ مهاجم نروژي خواهد رفت. 
منچسترسيتي هم چندي پيش شــايعه شده بود كه 
پيشنهادي ۹0ميليون پوندي )كمتر از چلسي( ارائه كرده 
است. اما دل هالند با رئال مادريد است. رئال مي خواهد 
با ۴0ميليون به عالوه يوويچ و ماريانو شانس خود را براي 
جذب وايكينگ دورتموند آزمايش كند. هالند چندبار 
به رئال چراغ سبز نشان داده؛ از جمله اينكه گفته خيلي 
زيباست كه هواداران اين باشــگاه به او عالقه دارند. يا 
وقتي وينيسيوس در ال كالسيكو براي مادريد گل زد، 
او در صفحه اش بازيكن جوان برزيلي را ســتايش كرد. 
پدرش هم كه خودش بازيكــن معروفي بوده، گفته كه 
الليگا براي پسرش خوب است. حدود 3 ماه پيش فاش 
شد كه هالند هنگام بازي هاي آنالين با پيراهن رئال بازي 
مي كند و با رونالدو و روبرتو كارلوس همبازي مي شود. 
يك ماه بعد گفته بود كه رامــوس بهترين مدافع جهان 
است و در ژانويه تصويري از ورزشگاه سانتياگو برنابئو 
را كه از برف پوشيده شده بود اليك كرد و به تازگي بعد 
از زدن 2گل به سويا گفت كه اســپانيا را دوست دارد. 
فلورنتينو پرس مي خواهد در تابســتان از محل فروش 
چند بازيكن خود شــامل يوويچ، ماريانو، ســبايوس، 
مايورال و... باالي 100ميليون درآمد كسب كند و ايسكو 

و گرت بيل را آزاد كند تا از شر دستمزد باالي آنها خالص 
شود. اينها نشــانه هاي آماده سازي باشگاه براي جذب 

هالند يا امباپه يا هر دو است.
حتي بارسلونا هم نااميد نيســت. باشگاه كاتالونيايي 
كه ۷00ميليون يورو بدهي فوري دارد، ممكن اســت با 
ورود رئيس آينده باشــگاه به سراغ هالند برود. رئيس 
جديد با يك خريد بزرگ مي تواند حمايت هواداران را 
به خود جلب كند. همين حاال هــم رؤياپردازي هايي از 
سوي رياست موقت باشــگاه صورت گرفته و رسانه ها 
متوجه شده اند كه بارســا براي خريد هالند مي خواهد 
بازيكناني مثل دمبلــه، كوتينيو، فيرپو، گريزمان، نتو، 
بريتويت و... را به فروش برساند يا در معامله با باشگاه 
دورتموند قرار دهد. دورتموند مي داند كه بيش از اين 
نمي تواند هالند را نگه دارد؛ چون در تابستان2022 بند 
فسخ قرارداد او با مبلغ ۷5ميليون يورو فعال خواهد شد. 
شايد در اين تابستان پول بيشتري از فروش اين نروژي 
به دست بيايد. وضعيت سانچو هم به همين شكل است. 
زنبورها در تابستان امسال پيشنهاد100 ميليون يورويی 
منچســتريونايتد را براي او رد كرده و 120ميليون يورو 
روي بازيكن انگليسي تيم شان قيمت گذاشته بودند. اما 
با افت اين بازيكن و اوضاع اقتصادي دوران كرونا، حتي با 
كمتر از 100ميليون هم سانچو قابل خريد است. دورتموند 
در نهايت شايد بتواند يكي از اين دو بازيكن را نگه دارد 
اما اگر هر دو را بفروشــد هم اوضاع اقتصادي باشگاه 
سروســامان مي يابد، هم بازيكنان سرشناسي از محل 
تبادل با آنها احتماال از سوي منچستر، سيتي، بارسلونا، 

چلسي يا رئال مادريد به دورتموند مي آيند.

بهروز رسايلي
حاال بيشتر از قبل به نظر مي رسد كه درگذشت تراژيك روزنامه نگار

و فوق العاده غم انگيز مهرداد ميناوند و علي انصاريان 
باعث اتحاد و همدلي بازيكنان پرسپوليس شده است. 
روند پيروزي هاي پياپي اين تيــم بعد از كوچ اين دو 
عزيز اتفاق افتاد و هر بــازي كه مي گذرد، تعدادي از 
بازيكنان پرسپوليس هدف شان از تالش براي بردن 
جام را تقديم آن به روح مهرداد و علي مي خوانند. اين 
دو نفر و مخصوصا ميناوند بسيار به تيم نزديك بودند. 
مهرداد با توجه به همكاري اش با اسپانســر باشگاه، 
تقريبا عضوي از مجموعه به شمار مي آمد و مدام كنار 
پرسپوليسي ها بود. در نتيجه عجيب نيست كه حاال 
بازيكنان براي شاد كردن او انرژي بيشتري بگذارند. 
اين داستان شباهت زيادي به رفتار پرسپوليسي ها 
بعد از درگذشــت هادي نوروزي دارد؛ فقداني كه در 
ليگ پانزدهم رخ داد و واكنش سرخ ها به آن تالش، 
بيشتر براي شــاد كردن روح همبازي شان بود. البته 
قهرماني سرخ ها در ليگ براي آن فصل محقق نشد 
اما در فصول بعد اين تيم آنقــدر به جنگجويي اش 
ادامه داد كــه پياپي جام ها را درو كرد. امســال هم 
پرسپوليس بعد از شكست در فينال آسيا كمي از نظر 
روحي خســته و بي انگيزه به نظر مي رسيد اما فاجعه 
جوانمرگي ميناوند و انصاريان باعث شده سوگواران 
عزاي اين دو پرسپوليسي با همت و توان بيشتري براي 
كسب موفقيت تالش كنند. البته كاش مهرداد و علي 
سالمت شان را باز مي يافتند و بازيكنان پرسپوليس 
براي شــاد كردن خود آنها چنين كوششي به خرج 

مي دادند، اما افسوس كه نشد.

سوگواران همدل
ميناوند و انصاريان، در نقش هادي نوروزي
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افقي:
 1- پدر زال در شــاهنامه- 

آرشه- از درجات نظامي
2- بــدرود- زبــان مردم 

استراليا
3- قبل از ورزش- آزادي- 
شهرســتاني در آذربايجان 

شرقي
4- فالني- از قبايل مغول- 

كلمه پرسشي
5- خاشاك- فشار روحي- 
تاريكي نســبي به ســبب 
جلوگيري از تابش مستقيم 

نور
6- موقر- سرشــار- درخت 

انگور
7- بافتن- مالك سنجش- 

پشت سر هم
8- مظنون- شبيه- واحدي 

براي طول معادل 36اينچ
9- شــرم و حيــا- صاف و 

مسطح- دلسوزي
10- مظهر ســبكي- درهم 

آميخته- خشنود
11- رنگ چهره و پوست- 

به درستي كه- عددي مفرد
12- سقف دهان- راه باريك 

و سرپوشيده- خجستگي
13- همبســتگي- شهري 
در جنوب استان اصفهان- 

پرندگان

14- زنده ياد- گفت وگوي 
بســيار براي توافق بر ســر 

قيمت چيزي
15- دســتبند زينتــي- 

ويران شده- از آفات گياهي
  

عمودي:
1- كالم- بانــو- از غذا هاي 

مهم پاكستان
2- از پبامبــران الهــي- 

پوشاننده- چپ چشم
3- قابله- تجهيزشده- كيف 

بزرگ مسافرتي
4- گروهــي از جانــوران 
بندپــاي بالدار- ســنگي 

زينتي- گشاد نيست
5- نيم كاســه!- نيكــو رو- 

اعتيادآور- همسر زن
6- گريزگاه- زندگي مرفه- 

پايتخت تبت
7- بيان كــردن- تكيه كالم 

درويش- مونس، يار
8- مهاجــم تيــم فوتبال 

استقالل تهران
تفنــگ  ترســناك-   -9
قديمي- حيوانــي كه ريه 

ندارد و نمي خوابد
10- آبشار ديدني كاشان- 
صاحــب- نخســتين قوم 

ايراني
11- نگهبــان گله- برقرار- 

درآمد نامشروع با امكانات دولتي- 
رطوبت

12- تقويت امواج الكتريكي- اهل 
يزد- گاه مقهور رابطه مي شود!

13- نوعــي مصالح ســاختماني 
پيش ساخته- كمك- ريخته شدن

14- آســـان- نــشـــاط آور- 
اقامت گزيدن

15- پدر و پسر نقاش فرانسوي- 
همداستان كليله- جگر سفيد
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1  8   3 6   
 9    6   3
  6     5 4713426895

594183276
826795341
681342957
957618423
342579168
465931782
178254639
239867514

ساده

متوسط

651837942
789124536
234965817
813792465
925641378
467358291
148573629
592416783
376289154

سخت

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

ساده

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

بهار كه بيايد، زنان ژيمناست  به دست نيافتني ترين 
آرزويشان مي رسند؛ حضور در مسابقات جهاني. 
26مهر امسال وقتي فدراســيون خبر داد وزارت 
ورزش و جوانان لباس »ژيمناستيك براي همه« 
را تأييد كرده است، خبر خوش ديگري هم داشت؛ 
اينكه لباس آكروژيم هم در نوبت گرفتن تأييديه 
است. ديروز خبر رســيد كه وزارت ورزش لباس 
آكروژيم را هم تأييد كــرده و حاال صحبت از اين 
است كه فدراسيون به دنبال گرفتن تأييديه براي 

لباس ترامپولين است.
تصور اينكه يك روزي دختران ژيمناست ايران 
بتوانند در مسابقات بين المللي مسابقه بدهند، 
دور از ذهن بود، اما در يكي دو ســال اخير آنها 
براي ديده شدن اميدوار شــده اند و به احتمال 
زياد در روزهاي پاياني بهار1400 مي توانند در 
مسابقات جام جهاني آكروژيم، اجرا داشته باشند.

آذر سال1398 بود كه فدراسيون جهاني اعالم 
كرد ژيمناســت هاي زن ايرانــي مي توانند با 
لباس هاي پوشيده در مسابقات آكروژيم شركت 
كنند. زهرا اينچه درگاهي، رئيس فدراســيون 
ايران در اجالس جهاني از تايمان، رئيس كميته 
آكروژيم فدراسيون جهاني درخواست كرده بود 
تا راهي براي حضور زنان ايران در تورنمنت هاي 
بين المللي فراهم كند. بعد از بررسي اين موضوع 
در كميته فني، به ايران اعالم شــد كه زنان اين 

كشــور اجازه دارند با لباس پوشــيده مسابقه 
بدهند.

بيش از يك سال از آن خبر گذشته و حاال خبر 
خوش تري به گوش زنان رسيده؛ وزارت ورزش 
هم لباس را تأييد كرده است. هرچند اين موضوع 
ديروز رســانه اي شــد ولي آخر هفته گذشته، 
فدراسيون بخشــنامه  اي به همه استان ها داد 
و از آنها خواســت تا تيم آكروژيم زنان را براي 
نخستين دوره مســابقات قهرماني كشور آماده 
كنند. آكروژيم زنان چند ســالي است كه فعال 
است اما تا به امروز هيچ مسابقه اي در اين رشته 

برگزار نشده.
اين بار هم مسابقات با شــكلي متفاوت برگزار 
مي شــود. كرونا اجازه تجمــع را نمي دهد و به 
همين دليل مسابقات حضوري برگزار نمي شود. 
قرار است تيم ها برنامه اي را كه دارند، در سالن 
خودشــان اجرا كنند و فيلمي را كه از 2جهت 
روبه رو و پهلــو گرفته اند تا روز 25اســفند به 

فدراسيون بفرستند. 
بعد از قضاوت داوران، نفرات منتخب براي حضور 
در مسابقات جهاني معرفي مي شوند و اگر كرونا 
اجازه بدهد، مسابقات جام جهاني آخرين روزهاي 
بهار برگزار مي شود. همانطور كه در ژيمناستيك 
قبل از هر اعزام لباس هايــي كه تيم ملي به تن 
مي كند، بايد دوبــاره به تأييــد وزارت ورزش 

برســد، در آكروژيم هم به شــرطي تيم ملي به 
مسابقات مي رود كه وزارت ورزش لباس را ديده 
و پسنديده باشد. هر اجرايي لباس متفاوتي دارد 

و اين احتمال هست كه لباس تغيير كند.
اما لباس سوم؛ فدراسيون ژيمناستيك قصد دارد 
براي ترامپولين هم از فدراسيون جهاني و وزارت 
ورزش مجوز بگيرد تا زنان اين رشته هم بتوانند 
در تورنمنت هاي بين المللي شركت كنند. آنها 
منتظرند تا اجالس جهاني برگزار شــود و اين 
موضوع را آنجا مطرح كنند. اگر ترامپولين هم 
مجوز بگيرد فقط زنان رشته ژيمناستيك هنري 

و ريتميك هستند كه بدون مجوز مي مانند.

هرچند گفته مي شود فدراســيون از سال هاي 
پيش پيگيــر طراحي لباس براي آنهاســت اما 
به نظر نمي رسد به اين زودي ها بتوانند   به نتيجه 
برسند. پيش از اين وقتي نيل  كيم، نايب رئيس 
فدراسيون جهاني به ايران آمده بود، فدراسيون 
موضوع لباس پوشــيده ژيمناستيك هنري را 

مطرح كرد اما نظر كيم خيلي مثبت نبود.
كيم معتقد است ورزشكاراني كه لباس پوشيده 
مي پوشند، احتمال دارد موقع انجام حركت روي 

بعضي از وسيله ها مثل پارالل به مشكل بخورند.
به هرحال فدراسيون مدعي است كه پيگير لباس 

اين دو رشته است.

  ژيمناستيك زنان؛ يك قدم تا صحنه جهاني 
  اواخر بهار1400 زنان ايراني مي توانند براي نخستين بار در مسابقات جهاني آكروژيم شركت كنند 

 

ناگهان خبر مجوز لباس زنان ژيمناست حذف شد
روابط عمومي وزارت ورزش و جوانان ساعتي پس از انتشار خبر صدور مجوز 
براي زنان ژيمناست در مسابقه هاي بين المللي، اين خبر را از كانال تلگرامي اش 
حذف كرد. در متن خبر آمده بود: »مجوز حضور بانوان ژيمناست ايران براي 
شركت در مسابقات بين المللي آكروباتيك ژيمناستيك صادر شد. به گزارش 
روابط عمومي فدراسيون ژيمناستيك، با موافقت وزارت ورزش و جوانان، بانوان 
ژيمناست ايران مي توانند با پوشش اسالمي در مسابقات بين المللي آكروباتيك 
ژيمناستيك شركت كنند.«  در سايت وزارت ورزش هم خبر كامل تري مخابره 
شده بود اما چند ســاعت بعد، اين ســايت هم خبرش را حذف كرد. برخي 
 شنيده ها حاكي از آن است كه وزارت ورزش و فدراسيون ژيماستيك به توصيه

 نهادهايي بيرون از ورزش، خبر را از سايت شان حذف كرده اند.

    اجراي حكم محروميت ساعي رفت تا سال ديگر!
هادي ساعي كه به دليل زدن سيلي به رئيس سازمان ليگ، به مدت يك سال از 
حضور در سالن مســابقات ليگ محروم بود، روز گذشته در رقابت هاي مرحله 
نيمه نهايي در ســالن مســابقات حضور پيدا كرد. در مرحله دور برگشت ليگ 
تكواندو، گفته شد هادي ساعي كه مســئوليت مديرفني تيم فرمانيه را دارد، 
به دليل تأخير در اعالم نامش )براي خوشــامدگويي( با مصطفي بابايي، دبير 
سازمان ليگ درگير شده است. ساعي آن زمان درباره اين اتفاق گفت: »با اين 
بي احترامي ها و توهين هايي كه اتفاق مي افتد معلوم است آدم از كوره درمي رود. 
بحث بي احترامي ها به كنار؛ به آنها گفته بودم نه در جايگاه مي نشينم و نه اسم 

من را پشت بلندگو بگوييد. هفته گذشته هم به آنها تذكر دادم. پارسال هم 4بار 
تذكر داده بودم. به آنها گفتم آقا وقتي وارد سالن مي شوم نمي خواهم نام من را 
بياوريد. وقتي 5ســاعت بعد از اينكه وارد سالن مي شوم نام من را صدا مي زنند 
و به من خوشامد مي گويند، آيا اين معنايي غير از بي احترامي عمدي دارد؟ به 
آنها گفتم اين كارها را نكنيد.« نيري، دبير فدراسيون تكواندو درباره ورود هادي 
ساعي با وجود يك سال محروميت به سالن مســابقات گفت: »ساعي به حكم 
صادرشده اعتراض كرده و تا زمان رسيدگي اجازه حضور در رقابت ها را دارد.« 
با توجه به حضور ساعي در سالن مسابقات، اگر حكم او بخواهد اجرا شود به نظر 
می رسد سال ديگر خواهد بود كه مشخص نيست هادي ساعي آن زمان در ليگ 

مسئوليت تيمي را بر عهده داشته باشد.

    اوزاكا در مسير شكوه
نائومي اوزاكا، تنيسور جوان ژاپني، با دومين قهرماني در رقابت هاي تنيس اوپن استراليا، پيام واضحي به رقبايش 
ارسال كرد و يك گام ديگر خود را به جمع برترين هاي تاريخ اين رشته ورزشي نزديك كرد. اوزاكا، جوان خجالتي 
ژاپني كه در آمريكا بزرگ شده و تنيس ياد گرفته، در فينال اين رقابت ها در ملبورن، مثل هميشه ترسناك بود 
و جنيفر برادي آمريكايي را در 2 ست متوالي با نتايج 6بر 4و 6بر 3شكست داد. او، پيش از اين در سال 2019هم 
 در همين رقابت ها به قهرماني رسيده بود. او 2بار هم در اوپن آمريكا )2018 و 2020( قهرمان شده و حاال با

 4 قهرماني گرنداسلم، يكي از ستاره هاي  تنيس زنان دنيا به شمار مي رود. اوزاكا برخالف ستاره هايي كه در اين 
سال ها آمده و زود غيب شده اند، از تداوم زيادي در سطح باالي تنيس برخوردار بوده و از نظر بسياري، توانايي 
اين را دارد كه در سال هاي آتي، ركوردهاي زيادي را در تنيس زنان به نام خود ثبت كند. اوزاكاي 23 ساله كه تا 
حاال در هيچ فينالي در گرنداسلم ها نباخته، بعد از پيروزي برابر رقيب آمريكايي خود، گفت كه بازي كردن در 

گرند اسلم ها يك مزيت بي نظير است و از اينكه قهرمان شده، بسيار خشنود است.

دارا و ندار

امان از جذابيت

چپ دست قهار...

تيم هايي كه با يك چمدان پر پول تشكيل شــده اند كم نيستند و 
البته كه راه دشواري دارند چرا كه نبض اغلب بازيكنانشان با جرينگ 
جرينگ ريال مي زند. ولي در ليگي كه جنگ دارا و ندار است، در پايان 
حدود 190بازي كشدار و بي كش فقط يك تيم سربلند و موفق بود؛ 
تيم شهرداري گنبد كه هفتم شده است. گنبد با فقط 2 ميليارد تومان 
هزينه كه پول بَرج)خرج هاي اضافي( تيم هاي مطرح نمي شود، به 
دور حذفي ليگ برتر رســيد. صددرصد بازيكنان اين تيم محصول 
زمين هاي خاكي تركمن صحرا هستند، بازيكناني مثل يونس قليج 
نيازي، رمضان صحبتي و بنيامين ايگدري كه مي درخشند. اما غيراز 
آنها اين تيم يك ليبروي آزاد شــهري به نام آرمان صالحي دارد كه 
پديده است. بايد نام او را به خاطر بسپاريم و منتظر روزهاي خوبش 
باشيم؛ البته اگر خدايي ناكرده به سرنوشت ليبروهايي چون محمد 
 آلق گرفتار نشود؛ بازيكني كه در اوج درخشش هم در چشم آقايان 

جاي نگرفت و ناپديد شد.

جشنواره واليبال حوزه جنوب شرق تهران فرصت خوبي بود تا در 
ايام كروناي ال كردار ساعتي به تماشاي مسابقاتي بنشينيم كه پر 
بود از اتفاقات دلپذير. يكي از جاذبه هاي اين رقابت ها حضور دارنده 
مدال المپياد جهاني رياضي و شيمي بود. اميرمهدي  ايزدپناهي 
پيراهن ليبروي تيم كانون خليلي را برتن داشــت. او در مسابقات 
جهاني رياضي كره جنوبي مدال طال و در المپياد شــيمي نشان 
نقره گرفته است ولي از برق چشمان والدينش مشخص بود كه از 
قهرماني در جشنواره واليبال آن هم در جنوب شرق پايتخت بيشتر 
لذت برده اند. اين خاصيت ورزش است كه باعث مي شود جوان ها 

مثل آتش زير خاكستر زبانه بكشند.

يك جوان چپ دســت امتيازآورترين بازيكن ليگ برتر واليبال 
اســت. صابر كاظمي در شــرايطي بر تارك تيم شايســته فوالد 
سيرجان ايرانيان مي درخشــد كه بعد از نيمكت نشيني در ليگ 
تركيه يك سالي در بند مصدوميت بود تا اينكه در ليگ امسال در 
تمامي مسابقات،  باالي 20امتياز گرفت و در جمع قطر پاسورهاي 
درخشان واليبال تافته جدا بافته شــد. او هم از ديار پنبه زارهاي 
زيباست، اهل يكي از روستاهاي دورافتاده شهر واليبال خيز آق قال. 
 بعضي از مناطق ما مثل معدن طال هستند كه به انتطار معدن كاوان 
چيره دست نشسته اند. گنبد و اروميه ازجمله اين سرزمين هاي 
طاليي هســتند، باورشــان كنيم؛ آنها مصداق گنج در ويرانه اند، 
نگذاريم غبار فراموشــي بر ســر و روي آنان بنشــيند، چه بسيار 
كشورهايي كه حسرت داشتن اين سرمايه هاي جوان را مي خورند.

جمشيد حميدي
كارشناس واليبال 



21 2   يكشنبه 3 اسفند 99  شماره 8165 حوادث 3 0 2 3 6 2 3

   حذف دالر 4200توماني كمر بازار كاغذ را شكاند
به عنوان كسي كه 50سال اســت در كار كاغذ و مقوا هستم شاهدم 
كه چگونه حذف دالر 4200توماني كمر بازار را شكســت و شرايط 
را به گونه اي رقم زد كه اگر مدارس بازگشــايي شــوند و نياز به كاغذ 
و كتاب افزايش يابد شايد كســي قادر به خريد يك دفتر هم نباشد. 
مسئوالن زمان تصميم گيري در خصوص بازار ضمن استفاده از نظرات 
كارشناسان و متخصصان خود به تجربه هاي قديمي آن صنعت و شغل 

هم توجه كنند تا كمتر شرايطي نظير وضعيت كنوني رقم بخورد.
كاسب تهراني 

  روغن جامد در كردستان ناياب است
روغن جامد در كردستان ناياب شده و مغازه داراني هم كه روغن مايع 
دارند آن را به چند برابر قيمت مي فروشند. در بانه روغن پيدا نمي شود 

و حتي در سنندج هم نتوانستيم روغن بخريم.
گلبهاري از بانه

   سامانه 129مشكالت بسياري دارد
سامانه 129كه تلفن گوياي مربوط به مشاوره قوه قضاييه است و به 
ارائه خدمات مشاوره براي مراجعان دادگاه ها و دادسراها مي پردازد، 
مدتي است دچار اختالل شده و خدمات گرفتن از آن تقريبا غيرممكن 
شده است، حتي شماره 09699 و 021141801هم خدمات درستي 
ارائه نمي كنند. از مسئوالن درخواست داريم يك بار خودشان با اين 

شماره ها تماس بگيرند و مشكالت را بررسي كنند.
شهروند تهراني

   فرهنگ آپارتمان نشيني آموزش داده شود
از مسئوالن شــهري تقاضا داريم فرهنگ آپارتمان نشيني به صورت 
عمومي آموزش داده شود و راهكارهاي ساده تري جز شكايت كردن 
براي اعمال اين فرهنگ درنظر گرفته شود. به عنوان نمونه همسايه ما 
مدام با شست وشوي بالكن و تراس ايجاد آلودگي و مزاحمت مي كند 
اما راهكاري قانوني براي برخورد با ايشان وجود ندارد جز اينكه درگير 

شكايت و پليس و دادگاه شويم كه مطلوب نيست.
حريري از تهران 

   عامل گراني مسكن سايت ها هستند
عامل گراني مسكن ســايت ها و دپارتمان هايي هستند كه هيچ گونه 
مجوزي ندارند. مسئوالن بايد به گونه اي قانون بگذارند كه فقط كساني 
كه كد رسمي اتحاديه دارند، بتوانند آگهي بدهند در اين صورت امكان 

كنترل قيمت ها و مبارزه با گرانفروشي هم وجود دارد.
جعفري از تهران 

  حق التدريس معلمان پرداخت نشد
با وجود وعده هاي يكساله مبني بر پرداخت حق التدريس معلمان هنوز 
خبري از اين پرداخت نشده است و ما معلمان واقعا مستاصل شده ايم.

صالح الدين از بوكان 

   قطعي اينترنت در روستاي چاراني آسارا
روســتاي چاراني واقع در حوالي سد كرج در شهرســتان آسارا در 
همسايگي روستاي جي از شنبه 18بهمن اينترنت ندارد. روزي يكي 
دوبار پيگير موضوع مي شويم، اما پاسخ درستي دريافت نمي كنيم و 
دانش آموزان و دانشجويان  مستاصل شــده اند. مردم هم كه به دليل 

كرونا نياز بيشتري به اينترنت دارند دچار مشكالت بسياري شده اند.
فريبا رحيميان از آساراي كرج

   بوي بد در محدوده جالل آل احمد
از شــهرداري منطقه 6بابت پاكيزگي عالي منطقه سپاســگزاريم و 
انتظار داريم كه فكري هم براي بوي بدي بكنند كه مدام در محدوده 

كارگر شمالي بين جالل تا پمپ بنزين استشمام مي شود.
احساني از جالل

   چرا سود سپرده بانك ها به نرخ روز محاسبه نمي شود
با اين قيمت ها كه همه  چيز به روز مي شــود چرا سود بانك ها همان 
18درصد مانده اســت. آيا اگر نان را به نرخ روز مي خوريم نبايد سود 

بانكي هم به روز باشد.
مسعودي از مشهد

   نمايندگان مجلس به جزئيات تصويب بودجه توجه ويژه كنند
حاال كه كليات بودجه تصويب شده نمايندگان با توجه به مشكالت 

مردم بودجه را به گونه اي تصويب كنند كه مشكالت افزون نشود.
بلغاري از تهران 

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

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

با مردم

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

سؤال از شما پيگيري از ما

جزئيات قصاص يك زن 
در زندان رجايي شهر

زني كه 3سال قبل شوهرش را به ضرب 
گلوله به قتل رسانده بود پس از تأييد پيگيري

حكم قصاص، انجام مقدمات قانوني و با 
اصرار ولي دم در زندان رجايي شــهر بــه دار مجازات 
آويخته شد. اما اجراي اين حكم حواشي زيادي را هم 
به همراه داشت. درحالي كه برخي از رسانه هاي بيگانه 
مدعي شــده بودند كه زن محكوم به قصاص قبل از 
اجراي حكم دچار سكته قلبي شده است، اما شواهد و 
بيانيه ســازمان زندان ها از اين حكايــت دارد كه زن 

اعدامي پيش از قصاص در سالمتي كامل بوده است.
به گزارش همشــهري، پرونده اين زن از 25تير96 به 
جريان افتاد. آن روز ساكنان ساختماني حوالي خيابان 
سهروردي متوجه صداي شــليك گلوله در يكي از 
واحدها شدند و پليس را خبر كردند. با حضور مأموران 
مشخص شد كه جنايت هولناكي در اين آپارتمان رخ 
داده است. قرباني مردي 45ساله بود كه با شليك گلوله 
به قتل رسيده بود. همسر، دختر و پسر وي در زمان 
حادثه در خانه حضور داشــتند كه با دستور بازپرس 
جنايي تهران بازداشت شدند. عامل اصلي اين جنايت 
مســلحانه، همســر مقتول بود كه در بازجويي ها به 
شليك مرگبار اعتراف كرد. وي گفت: همسرم با من و 
بچه هايم بدرفتاري مي كرد و به همين دليل تصميم به 
قتل او گرفتم. او ادامه داد: روز حادثه با شوهرم درگير 
شدم. به من تهمت خيانت زد اما من با كسي ارتباطي 
نداشتم. فقط گاهي با مردي جوان كه از آشنايانم بود 
چت مي كردم. دليلش هم بي توجهي هاي همسرم بود. 
آن روز وقتي شوهرم مرا متهم به خيانت كرد از او كينه 
به دل   و تصميم به قتل گرفتم. با كمك پسر و دخترم 
اسلحه را از داخل جعبه اي كه همسرم وسايل خاصش 
را داخل آن نگهداري مي كرد برداشــتم و وقتي او در 

خواب بود، به طرفش شليك كردم و جانش را گرفتم.

حكم قصاص
با اعتــراف متهم به قتــل كه زهرا نام داشــت وي و 
فرزندانش بازداشــت و روانه زندان شدند. آنها مدتي 
بعد در دادگاه كيفري پــاي ميزمحاكمه رفتند؛ زهرا 
به اتهام قتل عمــدي و فرزندانش به اتهام معاونت در 
جنايت مسلحانه. زن جوان در دادگاه گفته هاي قبلي 
خود را تكرار كرد و بعد از آن نوبت فرزندان وي شــد. 
آنها منكر معاونت در قتل شــدند و ادعا كردند زماني 
كه مادرشــان تيراندازي كرده آنها در اتاقشان خواب 
بودند. پس از پايان جلســه، قضات دادگاه، زن جوان 
را به قصاص، دختر وي را به 5ســال حبس و پسرش 
را تبرئه كردند. اين حكم به تأييد قضات ديوان عالي 
كشور رســيد. پس از آن پرونده براي انجام مقدمات 
اجراي حكم قصاص به شعبه اجراي احكام دادسراي 
جنايي تهران فرستاده شد. همزمان با ارسال پرونده به 
شعبه اجراي احكام، تالش تيم صلح و سازش دادسراي 
جنايي براي جلب رضايت خانواده مقتول و گذشت آنها 
از قصاص شروع شد. اين تالش حتي تا ثانيه هايي پيش 
از اجراي حكم نيز ادامه داشت. اما مادر مقتول حاضر به 
گذشت نبود. وقتي زمان اجراي حكم قصاص فرا رسيد، 
زهرا پاي چوبه  دار قرار گرفت. او مي دانســت تنها راه 
نجاتش، گذشت مادرشوهرش است. او با گريه خواستار 
بخشش شد. به مادر شوهرش التماس كرد كه از گناه 
او بگذرد اما داغي كه مادر مقتول ديده بود، بزرگ تر 
از آن بود كه با گذشت سرد شــود. او اصرار به اجراي 
حكم داشت و مي گفت كه پسرش بي گناه و در بستر 
خواب كشته شده و قاتل مستحق مجازات است. در 
شرايطي كه به گواه مسئوالن اجراي حكم، زن محكوم 

به قصاص از نظر جسمي هيچ مشكلي نداشت طناب 
دار به گردنش آويخته شــد. مادر مقتول درحالي كه 
پسر 20ساله مقتول نيز او را همراهي مي كرد، حكم 

قصاص را اجرا كرد.
پس از اجراي اين حكم اما برخي از رسانه هاي معاند 
به نقل از وكيل زن محكوم به قصاص گزارش كردند 
كه زن اعدامي پيش از اجراي حكم قصاص دچار سكته 
قلبي شده و پزشكي قانوني نيز علت مرگ او را ايست 
قلبي عنوان كرده است. روابط عمومي سازمان زندان ها 
اما با صدور اطالعيه اي اعالم كرد: به رغم تالش هاي 
فراوان براي جلب رضايت اولياي دم، مصالحه صورت 
نگرفت و حتي تا يك ساعت پيش از اجراي حكم نيز 
مســئوالن قضايي و مددكاران براي صلح وســازش 
تالش هاي الزم را انجام دادند ولي به دليل اصرار اولياي 
دم بر اجراي قصاص نفس، حكم اجرا شــد. در زمان 
اجراي حكم، محكوم به قصاص در صحت و سالمت 
كامل بوده و اين  حكم در حضور سرپرست دادسراي 
جنايي، نمايندگان پزشكي قانوني و نيروي انتظامي و 
پس از معاينه كامل توسط پزشك پزشكي قانوني اجرا 
شد.  حسب اسناد پزشكي موجود و گواهي پزشكي، 
زهرا اسماعيلي تا زمان اجراي حكم هيچ گونه بيماري 
قلبي،ريوي و كليوي نداشته است. در اجراي احكام 
قصاص معموال پزشــكي قانوني علت مرگ را ايست 

قلبي اعالم مي كند.

  پليس راز دالرهاي تقلبي را 
فاش كرد 

 بازداشت دكتر و منشي
در مرگ زن باردار

  هديه هاي سرقتي دزد سابقه دار 

نجات دانيال از شكنجه گاه پدر

سازمان زندان ها: محكوم به قصاص پيش از 

اجراي حكم در سالمتي كامل بود

سؤال شما: حمام شيشه اي سنندج به حال خود رها شده و وضعيت 
نگران كننده اي دارد، از مسئوالن سؤال كنيد چرا به اين بناي ارزشمند 

تاريخي بي توجهي مي كنند؟
فواد كاسبي از سنندج

پيگيري همشهري: حمام شيشه اي ســنندج براي بازديد عموم 
آماده مي شود.

مدت هاست پيگير ساماندهي وضعيت حمام شيشه اي سنندج بوده ايم 
و به تازگي اقدامات ارزشمندي انجام شده و به زودي اين حمام تاريخي 
با واگذاري به بخش خصوصي جهت بازديد عموم مردم بازگشــايي 
مي شود. يعقوب گويليان، مديركل ميراث فرهنگي شهرستان سنندج 
در گفت وگو با خبرنگار سرويس سخنگاه همشهري ضمن سپاسگزاري 
از شهروندان مسئول و دغدغه مند مي گويد: ما نيز نگران وضعيت اين 
بناي ارزشمند و تاريخي بوديم كه با رايزني هاي صورت گرفته طبق 
تفاهمنامه اي كه چندي قبل ميان شهرداري و ميراث فرهنگي سنندج 
منعقد شد، مرمت كامل اين حمام به شهرداري سپرده شد و شهردار 
سنندج نيز دستور بازسازي و مرمت بخش هاي آسيب ديده حمام را 
صادر كرد. به گزارش خبرنگار همشــهري مرمت اين اثر در مراحل 
پاياني است و به زودي اين بناي تاريخي از طريق مزايده با واگذاري به 
بخش خصوصي جهت بازديد عموم مردم بازگشايي خواهد شد. حمام 
شيشه در ضلع شمالي بلوار كردستان در شهر سنندج و در مجاورت 
پل و مسجد »مالويسي« قرار دارد و از بناهاي عمومي و قديمي شهر 

به شمار مي رود.

با مرگ يك زن بــاردار هنگام 
ســقط جنيــن و شــكايت داخلي

خانواده اش، خانم دكتر و منشي 
او با دســتور بازپرس جنايي تهران بازداشت 

شدند.
به گزارش همشهري، عصر پنجشنبه گذشته 
گزارش مرگ زني جــوان به قاضي حبيب اهلل 
صادقي، بازپــرس جنايي تهران اعالم شــد. 
بررسي ها نشــان مي داد قرباني زني 39ساله 
بوده كه براي سقط جنين به مطب يك پزشك 
زنان و زايمان در شرق تهران رفته بود اما هنگام 
ســقط جنين به دليل خونريزي به كام مرگ 
رفته بود. همســر متوفي با شــكايت از خانم 
دكتر و منشــي او به مأموران گفت: همسرم 
براي دومين بار باردارشده و تحت نظر پزشك 
زنــان و زايمان بود. زماني كــه به 15هفتگي 
رسيد دكتر برايش سونوگرافي نوشت. بعد از 
سونوگرافي متوجه شديم كه جنين سندروم 
داون دارد و تصميم به ســقط جنين گرفتيم. 
به همين دليل به مطب خانم دكتر رفتيم و او 
براي روز پنجشنبه به ما وقت داد. وي ادامه داد: 
روز حادثه به همراه همسر و مادرزنم به مطب 
پزشك زنان رفتيم. همسرم حالش خوب بود 
ومشكلي نداشت. او براي انجام عمل كورتاژ به 
اتاق رفت و ســاعتي بعد خانم دكتر به ما خبر 

داد كه همسرم به دليل خونريزي شديد هنگام 
سقط جنين جانش را از دست داده است.

دستور پلمب مطب
با اين شكايت، بازپرس جنايي تهران دستور 
پلمب مطب و بازداشــت دكتر و منشي اش را 
صادر كرد. خانم دكتر وقتي پيش روي بازپرس 
جنايي قرار گرفت چنين گفت: متوفي يكي از 
مراجعه كنندگان بود. او از روزي كه متوجه شد 
باردار است تحت نظر من قرار گرفت. تا اينكه 
متوجه شد كه جنينش مبتال به سندروم داون 
است و خواست عمل كورتاژ را انجام بدهم. من 
هم به درخواست او و موافقت خانواده اش اين 
كار را انجام دادم. اما زن جــوان هنگام عمل 
ناگهان دچار خونريزي شديد شد و جانش را از 
دست داد. اتفاق نادري كه مرا حيرت زده كرد. 
هنوز هم به خاطر مرگ او متاثر هستم. چراكه 
بارها عمــل كورتاژ انجــام داده ام و تا به حال 

چنين حادثه تلخي رخ نداده بود.
بازپرس جنايي پس از تحقيق از خانم دكتر، 
براي او به اتهام مباشــرت در قتل شبه عمدي 
و سقط جنين غيرقانوني و براي منشي اش به 
اتهام معاونت در سقط جنين غيرقانوني قرار 
قانوني را صادر كرد و تحقيقات تكميلي در اين 

پرونده ادامه دارد.

2مرد پس از انجام معامله 10هزار دالري در تهران، با خوشــحالي راهي زاهدان 
بودند اما در ميانه راه پليس سد راهشان شد و راز دالرهاي تقلبي را برمال كرد. 

به گزارش همشهري، چند روز پيش مأموران پليس شهرستان نرماشير در استان 
كرمان هنگام گشت زني در محور كرمان-زاهدان به يك خودروي سانتافه كه با 
سرعت زيادي به سمت زاهدان در حركت بود مشكوك شدند. آنها پس از توقف 
خودرو و پرس و جو از 2مردي كه سرنشين آن بودند، به حرف هاي آنها مشكوك 
شــدند و تصميم به بازرســي داخل خودرو گرفتند. هنگام بازرسي اين خودرو، 
مأموران متوجه محلي مخفي در داخل آن شدند و پس از بررسي اين محل با يك 
بسته اسكناس 100دالري روبه رو شدند. جاسازي 10هزار دالر در داخل ماشين، 
ظن مأموران نسبت به ماجرا را بيشتر كرد و آنها بعد از بررسي دقيق اسكناس ها 
متوجه شدند كه تمامي آنها جعلي و تقلبي هســتند. 2سرنشين سانتافه كه از 
شنيدن خبر جعلي بودن اسكناس ها شوكه شده بودند در تحقيقات گفتند: ما براي 
انجام معامله اي از زاهدان به تهران رفته بوديم و دالرها را در ازاي انجام اين معامله 

از يك مرد جوان گرفته بوديم و خبر نداشتيم كه جعلي هستند.
به گفته ســرهنگ حميدرضا ميرحبيبي، رئيس پليس امنيت اقتصادي استان 
كرمان، با اظهارات مردان جوان تحقيقات براي شناسايي فردي كه دالرهاي جعلي 

را در اختيار آنها قرار داده بود ادامه دارد.

9 ماه تالش پليس و مادر پسربچه اي 9ساله براي پيدا 
كردن او در سبزوار، فاش كرد كه پدرش او را در يك انبار 
كاه زنداني و در تمام اين مدت او را شكنجه كرده است.

به گزارش همشــهري، تازه ترين مورد كودك آزاري 
اين بار در ســبزوار اتفاق افتاده اســت. ماجرا از زماني 
آغاز شد كه پدر و مادر دانيال 9 ساله به دليل اختالفاتي 
كه با يكديگر داشــتند از هم جدا شدند. به دنبال اين 
جدايي، دادگاه به دليل اعتياد پــدر دانيال، حضانت 
او را به مادرش ســپرد. از آن روز تالش هــا براي پيدا 
كردن كودك 9 ساله و تحويل دادنش به مادر آغاز شد، 

اما پدر دانيال اعالم كرد خبري از سرنوشــت پسرش 
ندارد و هيج كس هم او را نديده  اســت. با وجود اظهار 
بي اطالعي پدر دانيال از سرنوشت او، مادرش مطمئن 
بود مفقودشدن دانيال زير سر شوهر سابقش است. از 
همان زمان تحقيقات پليس براي پيدا كردن كودك 
مفقودشده آغاز شد. مادر دانيال هرجايي را كه گمان 
مي كرد ممكن اســت فرزندش آنجا باشد جست وجو 
كرد، اما تالش هايش فايده اي نداشــت و نتوانست او 

را پيدا كند.
با وجود گذشت 9 ماه از مفقود شدن دانيال در شرايطي 

كه مادرش هنوز به پيدا كردن او اميدوار بود از طريق پدر سنگدل پسر 9 ساله اش را در انبار كاه مخفي كرده و آزار مي داد
برادرش به اطالعاتي دست پيدا كرد كه نشان مي داد 
شوهر ســابقش دانيال را در يكي از روستاهاي اطراف 
سبزوار مخفي كرده اســت. دايي دانيال پي برده بود 
كه خواهرزاده اش توســط پدرش در يــك انبار كاه 
زنداني شده و شكنجه مي شــود. هرچند اين موضوع 
باوركردني نبود، اما زماني كه مأموران پليس راهي اين 
روستا شدند و دِر انبار كاه را گشودند با پيكر نيمه جان 
پسر 9 ساله مواجه شدند. ظاهر دانيال نشان مي داد كه 
از مدت ها قبل شكنجه شده است. آثار متعدد ضرب و 
شتم، شكستگي و سوختگي روي بدن او هويدا بود و 
نشان مي داد روزهاي سختي را گذرانده است. در اين 
شرايط بود كه دانيال براي مداوا به بيمارستان منتقل و 

با دستور دادستاني، پدرش بازداشت شد.
حسين دولت آبادي، سرپرست اداره بهزيستي سبزوار، 

در اين باره گفت: دانيال پس از جدايي پدر و مادرش با 
پدر و نامادري اش زندگي مي كرد. پس از آنكه 9  ماه قبل 
مادر دانيال به دليل اعتياد همســر سابقش، از دادگاه 
حضانت دانيال را به عهده گرفت، پدر دانيال او را مخفي 
كرد و تالش هاي مادر او و مأمــوران پليس براي پيدا 
كردنش به نتيجه اي نرسيد تا اينكه سرانجام با گذشت 

9 ماه او در يك انبار كاه پيدا شد.
وي ادامه داد: چند روز پيــش دايي دانيال فهميد كه 
او در يك روستا زنداني شده اســت و مأموران پليس 
توانســتند او را كه به طرز فجيعي شــكنجه شده بود 
پيدا و به بيمارستان منتقل كنند. سرپرست بهزيستي 
سبزوار درباره ميزان صدمات وارده به پسر 9 ساله گفت: 
آثار ضرب و شــتم و آزار در بدن اين كودك هست و 
به دليل شــدت صدمات وارده احتمال قطع انگشتان 
پاي دانيال وجود دارد. از سوي ديگر به دليل شكستگي 

دست دانيال او نياز به فيزيوتراپي يا جراحي مجدد دارد. 
به گفته وي پدر كودك آزار به دستور دادستان سبزوار 
در بازداشت به سر مي برد و تحقيقات در اين خصوص 

ادامه دارد.

دزد سابقه دار براي سرقت از خودروها انگيزه  عجيبي داشت. او سرقت مي كرد تا اموال مسروقه را 
به دوستانش هديه دهد. 

به گزارش همشهري، مأموران پليس كرمان از چند روز قبل در جريان سرقت  سريالي لوازم داخل 
خودرو در تعدادي از محله هاي اين شهر قرار گرفتند و تحقيقات براي شناسايي و دستگيري سارق 
را شروع كردند. در بررسي دوربين هاي مداربسته و تحقيق از شاهدان اطالعاتي به دست آمد كه نشان 
مي داد پشت پرده همه اين سرقت ها يك نفر است. در ادامه هويت اين فرد شناسايي و مشخص شد 
كه او دزدي سابقه دار است كه پيش از اين نيز به جرم سرقت دستگير و زنداني شده بود. سارق كه 
تنها پسر خانواده اي متمول در كرمان است در يك عمليات ضربتي دستگير شد و در بازجويي ها به 
سرقت از 23خودرو اعتراف كرد. او كه معتاد است اعتراف كرد كه هيچ نياز مالي براي ارتكاب سرقت 
نداشته و پس از هر سرقت اموال مسروقه را به دوستانش هديه مي داده است. به گفته سرهنگ مهدي 
امينايي، سرپرست پليس كرمان، در بازرسي از مخفيگاه سارق، تعدادي اموال مسروقه كشف شد و 

پرونده متهم در اختيار مرجع قضايي قرار گرفت.
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خندهپشتماسك

 شــبكه هاي تلويزيوني در روزهاي آغازين 1۴00 
ميزبان  ۴سريال نوروزي مي شوند

شــبكه هاي تلويزيونــي در 
نــوروز 1۴00 با 3ســريال 
نــوروزي ميزبــان خانه ها 
هستند و مجموعه »نوروز رنگي« علي مسعودي هم كه براي سال جديد 
توليد شده، در كنداكتور پخش سيما قرار نگرفته است؛ سريالي كه اگر 
برسد از شــبكه 5روي آنتن مي رود و شــنيده ها حكايت از آن دارد كه  
احتمال دارد جاي اين سريال طنز، »رعد و برق« بهروز افخمي در جدول 

پخش شبكه قرار بگيرد.

پايتختبرايآخرينروزسالكبيسه
امسال ديگر خبري از »پايتخت« نيست. سيروس مقدم كه »پايتخت«6 
را با حاشيه به پايان رساند، اين روزها مشغول توليد 2قسمت پاياني اين 
سريال است؛ 2قسمتي كه اگر برسد قرار است شب هاي 29 و 30 اسفند 
روي آنتن برود. در 2قسمت پاياني فصل ششم »پايتخت« همه بازيگران 
اصلي ســريال حضور دارند و تنها نامي كه از ســريال جدا شده، آرش 
عباسي، فيلمنامه نويس فصل ششم است. فيلمنامه اين دو قسمت را با 
طرحي از محسن تنابنده و سرپرستي او، محمد تنابنده نوشته و به نظر 

پرونده »پايتخت« بسته خواهد شد.

بازيگراننون.خباماسك
شبكه اول، نوروز امسال فصل سوم »نون.خ« را در برنامه دارد؛ سريالي 
به كارگرداني سعيد آقاخاني كه در 2فصل قبلي توانسته تماشاگرانش 
را داشته باشد. در اين فصل هم گروه بازيگران تغييري نكردند و ظاهرا 
حميدرضا آذرنگ از گروه به خاطر مشغله هايش جدا شده و بايد ديد به 
گروه بازمي گردد يا آقاخاني، بازيگر ديگري را جايگزين كرده است. نكته 
قابل تامل در اين ســريال حضور بازيگران با ماسك است كه در طول 

بازي ها، بازيگران با ماسك جلوي دوربين حاضر شده اند.

همبازيطنزنيست
شبكه 2هم ميزبان سريال غير طنز نوروز امسال است. سروش محمدزاده 
اين سريال ملودرام عاشقانه را كارگرداني مي كند. آتيال پسياني، كامران 
تفتي، حسين مهري، مريم مومن، ديبا زاهدي، عليرضا استادي و امير 

كاظمي از جمله بازيگران اين سريال هستند.

دومينتجربهكارگردانبوتيمار
شبكه 3براي شب هاي نوروز، »بوتيمار« به كارگرداني عليرضا نجف زاده 
و نويسندگي سعيد جاللي را براي پخش آماده دارد. اين كارگردان نوروز 
98 سريال طنز »زوج يا فرد« را روي آنتن داشت. بوتيمار در شهرهاي 
شمالي ساخته شده اســت؛ يك ســريال خانوادگي كه در آن برخي از 
بازيگران طنز ســيما ديده مي شــوند. حميد لواليي، مرجانه گلچين، 
هدايت هاشمي، مهران رجبي، اشكان اشتياق، رامين ناصرنصير و سپند 

اميرسليماني در اين سريال حضور دارند.

بالتكليفي»نوروزرنگي«
هنوز معلوم نيست كه نوروز رنگي علي مسعودي به آنتن شبكه 5 برسد 
يا نه؟ سريالي كه نامش به »هشت آباد« تغيير كرد و هنوز تكليف اسمش 
نيز مشخص نيست. مسعودي امسال ســريال »آخر خط« را به عنوان 
نخستين تجربه كارگرداني روي آنتن داشت و نتوانست آن طوركه بايد و 

شايد تماشاگرانش را داشته باشد.

شايد»رعدوبرق«
شنيده ها حاكي از آن است كه اگر سريال جديد علي مسعودي از آنتن 
شبكه 5پخش نشد، )با توجه به اينكه هنوز در كنداكتور پخش قرار نگرفته 
است.( آخرين ساخته بهروز افخمي جاي »نوروز رنگي« يا »هشت آباد« را 
مي گيرد. سريال تلويزيوني »رعد و برق« اين روزها پايان تصويربرداري اش 
در گرگان را مي گذراند و تا كنون 90 درصد كار تمام شده است. شايد »رعد 
و برق« گزينه احتمالي نوروز است كه درصورت رسيدن سريال مسعودي، 

اين سريال رمضان 1۴00 روي آنتن مي رود.

كارگردانان و بازيگران سرنوشت ساز 
 اين فيلم ها با پشت صحنه و مقابل دوربين خود قرار است مردم را به سينماها برگردانند 

اسپنسر
كريســتن اســتيوارت در فيلم »اسپنســر« در نقش 
پرنسس دايانا ظاهر شده است. اين فيلم زندگينامه اي 
به كارگرداني پابلو نارين از بزرگ ترين آثار ســينماي 
مستقل در سال2021 قلمداد مي شود. از فيلم هاي »نه« 
تا »نرودا« و »جكي«، پابلــو الرين همواره يك رويكرد 
راديكال در فيلم هاي زندگينامه اي نسبت به شخصيت ها 
و حوادث فيلم داشته است كه فيلم »اسپنسر« نيز از اين 
قاعده مستثنا نيست. اين فيلم روايتي است از آخرين 
روزهاي زندگي مشترك دايانا  با پرنس چارلز، وليعهد 
بريتانيا. درحالي كه زندگي مشترك اين دو رو به پايان 
اســت، دايانا در حال گذراندن تعطيالت كريســمس 
در كنار خانواده ســلطنتي در عمارت ساندرينگهام در 
نورفولك است. پابلو الرين پيش از آغاز ساخت »اسپنسر« 
نيز از كريستن اســتيوارت به عنوان يكي از بزرگ ترين 
بازيگران معاصر ياد كرده بود. همكاري اين دو در ساخت 

»اسپنسر« باعث خواهد شد اين فيلم در فصل برگزاري 
جشنواره هاي پاييزي سروصداي زيادي به پا كند.

نگراننباشعزيزم
اوليويا وايلد پس از موفقيت در ساخت نخستين فيلم خود 
با نام »بوك اسمارت«، دومين فيلم خود با عنوان»نگران 
نباش عزيزم« كه اثري ترسناك و روانشناسانه است را 
در ســال جاري روانه بازار خواهد كرد. فلورانس پاف در 
اين فيلم در نقش يك زن خانه دار در دهه 1950 بازي 
مي كند كه با همسرش در منطقه و در جامعه اي رؤيايي و 
اتوپيايي زندگي مي كنند. اين زن به تدريج نگران مي شود 
كه نكند در كمپاني به ظاهر پرجالل و جبروت همسرش 
و فعاليت هاي  آن، اسرار و رازهاي نگران كننده اي نهفته 
باشــد. فلورانس پاف همچنين در انتظار اكران »بيوه 
سياه« نخستين فيلم ابرقهرماني خود است. به احتمال 
زياد فلورانس پاف با نقش آفرينــي در فيلم هاي »بيوه 

سياه« و »نگران نباش عزيزم« سال بسيار موفقي را پشت 
سر خواهد گذاشت. فلورانس پاف نخستين بار به دليل 
نقش آفريني در فيلم»زن كوچك« نامزد دريافت جايزه 
اسكار شــده بود. فلورانس گاف در همان سال در فيلم 
مطرح »ميد سومار« به كارگرداني »آري آستر« نيز بازي 
كرده بود. بازي همزمان در اين دو فيلم فلورانس پاف را 
به عنوان اسطوره بازيگري در فيلم هاي ترسناك به سينما 
معرفي كرد. از همين روست كه فلورانس پاف به راحتي 
مي تواند بازي درخشاني در فيلمي ترسناك و روانشناسانه 

نظير »نگران نباش عزيزم« ارائه دهد.

قدرتسگ
جسي پلمونس و كرستن دانست كه در زندگي واقعي نيز 
با يكديگر نامزد هستند، پس از نامزدي شان در مراسم 
جايزه امــي به دليل ايفاي نقش در فصل دوم ســريال 
»فارگو«، در فيلم »قدرت ســگ« نيــز در كنار هم به 
ايفاي نقش پرداخته اند. »قدرت سگ« نخستين ساخته 
جين كمپيون پس از فيلم »ستاره درخشان« در سال 
2009است. البته او در فاصله سال هاي 2009تا 2021 
نيز  2فصل از سريال »باالي درياچه« را نيز كارگرداني 
كرده بود. جين كمپيون، فيلم»قدرت سگ« را با اقتباس 
از كتابي به همين نام اثر توماس ساويج ساخته است. اين 
فيلم داستاني آمريكايي را روايت مي كند كه در منطقه اي 
از ايالت مونتانا رخ مي دهد. ورود يك زن و تعدادي افراد 
ديگر به مزرعه اي كه 2برادر آن را اداره مي كنند، رابطه 

اين دو برادر را تحت تأثير قرار مي دهد.

مسن
فيلم»مســن« ســاخته ام. نايت شــايماالن و گائل 
گارسيا برنال است. به نظر مي رســد نايت شايماالن 
درصدد اســت ناكامي فيلــم »شيشــه« را در فيلم 
جديدش»مسن«، جبران كند. نايت شايماالن، اين 
فيلم را با اقتباس از كتاب تصويري»قصر شني« نوشته 
پير اســكار لووي و فردريك پيترز ساخته است. اين 
فيلم در سال 2020با رعايت پروتكل هاي سختگيرانه 
مربوط به پيشگيري از ويروس كرونا، فيلمبرداري شده 
است. داســتان اين فيلم درباره خانواده اي است كه 
در منطقه اي ساحلي با آب و هوايي استوايي زندگي 
مي كنند و به سرعت در حال پير شدن هستند. موضوع 
اين فيلم پيچيده و ترسناك است. تيم بازيگران اين 
فيلم نيز مي تواند در موفقيت اين فيلم بسيار تأثير گذار 
باشــد؛ گائل گارســيا برنال، ويكي كريپز، توماسين 
مكنزي، آلكس وولف و اليزا اسكانالن ازجمله بازيگران 
فيلم »مسن« هســتند. اين فيلم موقعيت ويژه اي را 
براي به چشــم آمدن بازي گائل گارسيا برنال فراهم 
كرده است؛ چراكه او به ندرت در فيلم ها در نقش اول 
ظاهر مي شود. فيلم مســن قرار روز 23ژوئيه توسط 

يونيورسال پيكچرز روانه بازار شود.

مردشمالي
رابرت ايگرز پس از شــگفت زده كردن دنياي سينماي 
مســتقل با فيلم هاي »جادوگر« و »فانوس دريايي«، 
نخستين فيلم حماسي خود با عنوان »مرد شمالي« را 

ساخته است. اين فيلم براساس يك روايت تاريخي درباره 
داستان انتقام گيري وايكينگ ها در قرن دهم ميالدي 
ساخته شده است. براي ســاخت اين فيلم رابرت ايگرز 
و بازيگران مطرحي نظير ويلم دافو، آنيا تيلور –جوي، 
آلكساندر اسكارســگارد، نيكول كيدمن، ايتان هاوك 
و كليز بنگ دوباره گردهــم آمده   اند. همكاري هر يك 
از اين بازيگران با ايگرز در ســاخت يك فيلم مي تواند 
بسيار هيجان انگيز باشد. فيلم »مرد شمالي« يك امتياز 
ديگري نيز دارد و آن حضــور بيورك، بازيگر و خواننده 
ايســلندي در اين فيلم اســت. بازي بيورك در »مرد 
شمالي« نويد دهنده بازگشت او به سينماست. بيورك 
از دهه 1990در تعــدادي از فيلم ها به عنــوان بازيگر 
ظاهر شده است. بيورك پيش تر به دليل بازي در فيلم 
»رقصنده در تاريكي« برنده جايزه بهترين بازيگر زن از 

جشنواره كن شده بود.

حركتناگهانيممنوع
استيون سودربرگ، با فيلم »بگذاريد حرف بزنند«، براي 
نخستين بار براي »اچ بي او مكس« فيلم ساخت و آن را 
روانه بازار كرد. فيلم بعدي اين كارگردان براي»اچ بي او 
مكس«، »حركت ممنوع« نام گرفته است. در اين فيلم، 
بازيگران بزرگي نظير دان چيدل، بنيسيو دل تورو، ديويد 
هاربر، يون هم، ري ليوتا و كيران كالكين نقش آفريني 
كرده اند. داستان اين فيلم در شهر ديترويت و در سال 
1955مي گذرد و درباره يك سرقت ناكام و وقايع پس از 

دستگيري دزدان پس از اين سرقت است.

تلويزيون

فهيمهپناهآذر
روزنامه نگار

تدوام و تعطيلي در جشنواره هاي موسيقي
بيش از 15هزار تماشــاگر تا روز سوم به تماشاي كنســرت هاي جشنواره 
موسيقي فجر نشستند. به گزارش همشهري، در ششمين روز از جشنواره 
موسيقي فجر 5گروه موسيقي اجراهاي خود را در پلتفرم هاي مشخص شده 
خواهند داشــت. تا امروز)يكشــنبه( 6روز از اجراهاي آنالين كنسرت هاي 
موســيقي مي گذرد. اجراهاي ضبط شــده اي كه در 7پلتفرم پخش شده و 
تاكنون بيش از 15هزار تماشــاگر را تا روز ســوم به  خود جذب كرده است. 
نخســتين پخش، اجراي »بانگ نو« با هنرمندي نســترن هاشمي و مهيار 
شادروان ســاعت17 است؛ همچنين ســاعت18:30 »هاوار« از كردستان 
به سرپرســتي ناصح بهرام بيگي و »آيريتين« از بندر تركمن به سرپرستي 
تاج محمد يلقي پخش خواهد شــد. اجراي »ســپندار- صدايي نيست« با 
هنرمندي نويد توسلي و خوانندگي حسين عليشاپور ساعت20 امشب پخش 
مي شود و ساعت21:30 دوئت »فراتا – دي پالما« از كشور ايتاليا چهارمين 
اجراي جشنواره در روز ششم است. در پايان نيز ساعت23 گروه كر »تهران« 

به سرپرستي مهدي قاسمي و گروه كر »ارديبهشت« به سرپرستي حميد 
عسگري اجرايشان پخش خواهد شد. در كنار اجراهاي هر روز جشنواره نيز 

بخش پژوهش اين دوره با پخش برنامه هاي آنالين كارش را ادامه مي دهد.

جشنوارهموسيقيكالسيكتعطيلشد
سومين جشنواره موسيقي كالســيك ايراني به علت تشديد شيوع ويروس 
كرونا در بوشــهر تا اطالع ثانوي به تعويق افتاد. به گزارش همشهري، بنابر 
اعالم اداره كل فرهنگ و ارشــاد اسالمي بوشــهر با توجه به تشديد شيوع 
ويروس كرونا و تغيير وضعيت اين بيماري در اســتان بوشهر و اعالم ستاد 
مقابله با كروناي استان، به رغم برنامه ريزي هاي انجام شده، اين جشنواره در 
تاريخ 12 لغايت 15 اسفندماه برگزار نخواهد شد. در آينده نزديك با بهبود 
روند اوضاع همه گيري كرونا و تغيير وضعيت در استان بوشهر، تاريخ جديد 

برگزاري جشنواره متعاقبا اطالع رساني خواهد شد.
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   سابقه احزاب سوم
معموال احزاب سوم در صحنه سياسي آمريكا 
در دوران معاصر موفق نبوده اند. نامزدهاي 
حزب »آزاديخواه« كه اوايــل دهه 1970پا 
گرفت، در انتخابات رياست جمهوري سال هاي 
2016 و 2020 آمريكا حضور داشتند، اما رأي 
خيلي كمي به دست آوردند. ولد سال2016 
نامزد معاونت رياســت جمهوري در حزب 
آزاديخواه بود، اما او و گري جانسون، نامزد 
رياســت جمهوري، فقط 3.27درصد آرا را 
به دست آوردند، رقمي كه باالترين ميزان در 

كارنامه اين حزب بود.
راس پرو در سال 1992حتي توانست واجد 
شرايط شــركت در مناظره انتخاباتي با بيل 
كلينتون و جورج بوش پدر شود. او موفق شد 
19درصد آرا را در انتخاباتي كه كلينتون پيروز 
آن بود به دست بياورد ولي تالش بعدي اش 
براي پيروزي در انتخابات سال1996 فقط به 

كسب 8درصد آرا منتهي شد. 

كيوسك

حاشيه هايي كه دونالد ترامپ 
به ويژه طي يك سال اخير براي گزارش

حــزب جمهوريخــواه آمريكا 
ايجاد كرده، برخي اعضاي اين حزب را به فكر 
جدايي و ايجاد يك حزب سوم انداخته است. 
شــكاف ميــان جمهوريخواهــان بر ســر 
رئيس جمهور سابق آمريكا كه از آغاز كارزار 
انتخاباتي2020 مشهود شده بود، از زماني كه 
هواداران ترامــپ به ســاختمان كنگره در 
6ژانويه )17دي( حمله كردند، عمق بيشتري 
هم گرفته اســت. برخي از اعضــاي ناراضي 
حزب و آنهايي كــه قباًل طرفــدار جنبش 
»ترامپ هرگز« بودند حــاال در حال رايزني 

براي ايجاد يك حزب جديد هستند.
بيش از 120چهره  سرشناس جمهوريخواه 
هفته گذشته در نشســتي كه از سوي ايوان 
مك ماليــن و مينــدي فين، ترتيــب داده 
شــده بود گرد هم آمدند. ايوان مك مالين، 
سياســتمدار محافظــه كاري اســت كه در 
رقابت هاي انتخابات2016 آمريكا به عنوان 
نامزد مستقل شركت كرده بود. ميندي فين 
نيز سياستمدار و كارآفرين آمريكايي است. 
هر 2نفر گروهي به نــام »جمهوريخواه به پا 
خيز« را رهبري مي كنند. به گزارش الجزيره، 
سوال اصلي مطرح شــده در جلسه اينگونه 
بوده است: جمهوريخواهان ناراضي راه خود 
را جدا كنند يا در كنار هــم حزب را از درون 

احيا كنند؟
بيل ولد، فرماندار سابق ماساچوست و رقيب 
ترامپ در انتخابات درون حزبــي انتخابات 
رياســت جمهوري2020 كه در اين جلسه 
حضور داشت، مي گويد او و خيلي از حاضران 
موافق ايجاد حزب ســوم هســتند. ولد به 
الجزيره گفته است: »ايده ايجاد حزب جديد 
موضوعي است كه به ذهن خيلي ها رسيده و 
اميدوارم به نتيجه برسد. من به اين موضوع 
خوش بينم. ايجاد حزب جديد هيجان انگيز 
اســت. ماندن در حــزب جمهوريخواه كه 
خيلي از اعضايش به راحتي حقيقت را انكار 

مي كنند، ديگر خسته كننده شده است.« 
رويتــرز در گزارشــي نوشــت در ميــان 
شركت كنندگان در اين نشست كه به صورت 
آنالين برگزار شــد، چهره هايي مانند جان 
ميتنيك، مشــاور كل وزارت امنيت داخلي 
دولت ترامپ، اليزابت نيومــن و مايلز تيلر از 
ديگر مسئوالن اين وزارتخانه در دولت قبلي 
و چارلي دنت، نماينده ســابق كنگره حضور 

داشتند.
در اين جلسه به انشعابي كه بعد از اظهارات 
ترامپ مبني بر تقلــب در انتخابات2020 و 

حمله طرفداران او به كنگــره در اين حزب 
ايجاد شده، اشاره و عنوان شد كه درست است 
خيلي از جمهوريخواهــان همچنان طرفدار 
ترامپ هســتند، اما خيلي ها هم هستند كه 
به دنبال تعريف مســيري جديد براي حزب 
هســتند. حاضران در اين جلســه به ويژه از 
اينكه بيشتر جمهوريخواهان تنها چندساعت 
بعد از حمله به ســاختمان كنگــره به دنبال 
سنگ اندازي در مسير تأييد پيروزي بايدن در 

انتخابات بودند، ابراز نگراني كردند.
مك مالين گفته كــه 40درصد حاضران در 
جلســه از ايده ايجاد حزب ســوم استقبال 
كردند. گزينــه ديگر، ايجاد شــاخه جديد 
در حزب جمهوريخواه اســت كــه مي تواند 
درون يا بيــرون از اين حــزب فعاليت كند. 
نام هايي كه براي حزب جديد مطرح شــده، 
»اتحاد« و »راست ميانه رو« است. اگر تصميم 
به ايجاد شــاخه جديد گرفته شــود نيز نام 
»جمهوريخواهان راســت ميانه رو« درنظر 

گرفته شده است.

نظر مردم
اين گرايش به جدايي در حزب جمهوريخواه 
به ويــژه از زمانــي كه ســناي آمريــكا روز 
13فوريه)25بهمن( ترامپ را از اتهام تحريك 
هوادارانش براي حمله به كنگره تبرئه كرد، 
شــدت گرفته اســت. ميچ مك كانل، رهبر 
اقليت جمهوريخواه ســنا، اگرچــه به نفع 
ترامپ رأي داد اما بعد از نشســت ســنا، به 
واشنگتن پســت گفت: »ما نياز فوري به يك 

اقدام جديد داريم.«
زمزمه هاي انشــعاب در حزب جمهوريخواه 
در شــرايطي اســت كــه به نظر مي رســد 
ايجاد حــزب ســوم در بين مــردم آمريكا 

نيزآوردندطرفــداران زيــادي دارد؛ به ويژه 
آنهايي كه از جمهوريخواهان نااميد شده اند. 
نظرسنجي جديد مؤسسه گالوپ حاكي است 
كه 63درصــد جمهوريخواهان و 62درصد 
كل آمريكايي ها معتقدند ايجاد حزب سوم 
ضروري است. براساس نظرسنجي هاي اين 
مؤسسه، جمهوريخواهان هيچ وقت تا اين حد 
طرفدار ايجاد حزب جديد نبوده اند. باالترين 

رقم تا قبل از اين 40درصد بوده است.
كارشناســان معتقدند كــه راه اندازي يك 
حزب جديد، شــدني اما ســخت اســت. 
برنامه ريزان اين طرح بايــد كار را از همين 
حاال آغاز كنند و نبايد تا انتخابات كنگره در 
ســال2022 صبر كنند. راس ورني، مشاور 
سياســي حزب اصالحات راس پــرو، نامزد 
مســتقل در انتخابــات رياســت جمهوري 
آمريكا در سال هاي 1992و 1996 مي گويد: 
»مدت هاست كه آمريكا فقط 2حزب سياسي 
دارد. اين باعث ســرافكندگي است. امكان 
ايجاد و موفقيت حزب ســوم وجــود دارد، 
اما فرايند آن بسيار ســخت است.« ريچارد 
وينگر، فعال سياسي احزاب اقليت نيز معتقد 
است كه رأي جمع كردن براي رئيس جمهور 
در همه 50ايالت آمريكا، قســمت ســاده 
ماجراســت. امــا گرفتن تأييــد نامزدهاي 
كنگره و سنا، كار ســختي است. همچنين 
شرِط داشــتن حمايت 15درصدي در بين 
مردم بــراي اينكه كانديدا امكان شــركت 
در مناظره  بــا نامزدهاي احــزاب اصلي در 
انتخابات رياست جمهوري را داشته باشند، 
تقريبا غيرممكن است. به اعتقاد وينگر »اگر 
در حزب جمهوريخواه شــكاف ايجاد شود، 
اعضايي كه از آن جدا مي شوند مسلما در تيم 
ترامپ نخواهند بود. بنابراين به نظر مي رسد 
كه طرفداران ترامپ در حزب جمهوريخواه 

قدرت را در دست مي گيرند.«

ايده ترامپ براي تشكيل حزب
گويا ترامپ نيز در فكر ايجــاد حزب جديد 
است. نزديكان او گفته اند كه او در هفته های 
گذشــته و در روزهای آخری كــه در كاخ 
سفيد حضور داشــت از ايده ايجاد حزبی به 
نام »ميهن پرست« با مشاوران و دوستانش 
صحبت كرده اســت. اما مشخص نيست كه 
رئيس جمهور سابق آمريكا چقدر در مورد اين 
تصميم كه سرمايه و زمان زيادی نيازی دارد، 
جدی است. ترامپ طرفداران زيادی دارد كه 
برخی از آنها قبل از ورود او به صحنه انتخابات 
رياست جمهوری 2016 وابستگی به حزب 
جمهوريخواه نداشــتند. با اين حال، اكنون 
حزب جمهوريخواه چنان زير ســايه ترامپ 
قرار دارد كه احتمــاال او از فكر خروج از اين 

حزب صرف نظر كند.

روزنامــه اينديپندنت با چــاپ تصويري از 
هري و مگان، نوه ملكه انگليس و همســرش، 
در صفحه اول خــود به بحــران خانوادگي 
پيش آمده در خاندان ســلطنتي اين كشور 
پرداخته اســت. هري و مگان اعالم كرده اند 
كه از سمت هاي شان در خاندان سلطنتي كه 
بيشتر حضور در نهادهاي خيريه است استعفا 

مي دهند. 

چاينا ديلي نوشته كه دولت چين در حال بررسي 
تغيير سياست هاي جمعيتي در برخي مناطق 
اين كشور اســت. دولت در سال2016 سياست 
2فرزندي را اعالم و تولد فرزند سوم را ممنوع كرد. 
اين سياست باعث افزايش كهنسالي در برخي از 

مناطق اين كشور شده است.

روزنامه نيويورك تايمز ]آمريكا[

روزنامه اينديپندنت ]انگليس[

روزنامه چاينا ديلي ]چين[

كرونا بالي جان يهودي هاي افراطي

بحران در خاندان سلطنتي

احتمال تغيير سياست هاي 
جمعيتي در چين

نيويورك تايمز با انتشــار تصاويري از مراسم 
مذهبي گروه هاي يهــودي افراطي، از افزايش 
مرگ و مير در ميان آنها خبر داده اســت. اين 
گروه ها، محدوديت هاي اعالم شــده از سوي 
دولت رژيم صهيونيســتي را نمي پذيرند و به 
ماســك زدن اعتقادي ندارند. شهر بني برك 
در نزديكي تل آويو، يكــي از مراكز اصلي اين 
گروه هاست و دولت براي كنترل آنها مجوز اعزام 

نيروهاي ارتش را صادر كرده است.

نگاه

دورنماي صلح در افغانستان

    

وضعيت آشفته افغانستان يكي از چالش هاي بي شماري است كه جو 
بايدن بايد با آن  روبه رو شــود. بعد از توافقي كه دولت ترامپ زمستان 
سال گذشته با طالبان امضا كرد، افغانستان شــاهد موج جديدي از 
حمله هاي تروريســتي هدفمند بوده اســت. روزنامه نگاران، فعاالن 
حقوق بشر، پزشكان، كارمندان دولت، قضات، رهبران ديني و معلمان 
از جمله اقشاري هســتند كه طي اين مدت ترور شده اند. بسياري از 
قربانيان، زناني بوده اند كه بعد از دوره خفقان حكومت طالبان، باالخره 
توانسته بودند جايگاه شايسته خود را در جامعه افغانستان پيدا كنند.  
افغانستان بدون كمك و هماهنگی آمريكا و ديگر كشورهاي كليدي، با 
خطر هرج ومرج، بي ثباتي بيشتر، قدرت گرفتن گروه هاي تروريستي و 
موج جديد حركت پناهجويان به سمت اروپا روبه رو خواهد شد. آنچه 
در افغانستان روي مي دهد پيامدهاي بين المللي دارد و كشورهاي ديگر 
نمي توانند آن را ناديده بگيرند.طالبان از پذيرش مسئوليت حمله هاي 
تروريستي سر باز مي زند اما كارشناسان به اين نتيجه رسيده اند كه اين 
استراتژي جديد اين گروه اســت كه صداي جامعه مدني و كساني كه 
از صلح و دمكراسي حمايت مي كنند را خاموش كند. ازجمله قربانيان 
حمالت اخير، 2قاضي زن ديوان عالي افغانســتان بودند كه قتل آنها 
حمله اي آشكار به تالش هاي دمكراتيك و چندجانبه براي دستيابي 
به صلح در اين كشور اســت. ما از هر اقدامي براي پايان درگيري ها و 
آوردن صلح به افغانستان استقبال مي كنيم، اما آنچه امروز شاهد آن 
هستيم تداوم جنگ با طالبان است. ادامه ناكامي ها در پاسخگو كردن 
اين گروه نسبت به نقض شروط توافق با آمريكا ازجمله عمل نكردن به 
وعده قطع ارتباط با القاعده و ديگر شبكه هاي تروريستي، كابل را در 
مسيري قرار داده كه مي تواند منجر به فروپاشي دولت مركزي شود. 
واضح تر بگوييم: ما معتقديم كه طالبان به دنبال ترساندن و تحت فشار 
قرار دادن مردم افغانستان است. طالبان مي خواهد مردم را تسليم كند 
و هرگونه مقاومتي را چه در ميدان نبرد و چــه در ميز مذاكره در هم 
شكند. بايدن به درستي در حال ارزيابي توافق آمريكا با طالبان است 
تا مذاكرات نه تنها به يك صلح واقعي منجر شود، بلكه از عقب نشيني 
غيرمسئوالنه كه به سقوط دولت، جنگ داخلي و ايجاد محل امني براي 

تروريسم جهاني مي انجامد، جلوگيري كند.
با وجود توافق آمريكا با طالبان، واشــنگتن هنوز براي تغيير رويه و 
نتيجه گرفتن از حدود 2دهه هزينه دادن در افغانستان فرصت دارد. 
براي اين منظور، چند گام فوري بايد برداشته شود؛ اول، دولت بايدن 
بايد همكاري نزديك با متحدان آمريكا در اروپا، ناتو و دولت افغانستان 
را از سر بگيرد، به ويژه بعد از توافق يكجانبه واشنگتن با طالبان كه اين 
متحدان را به اصولي كه موافق آن نبودند، متعهد مي كرد. اين اقدام 
باعث مي شود كه آمريكا نســبت به طالبان دست باالتر داشته باشد. 
تماس هاي تلفني رئيس جمهور جديد آمريكا با محمد اشــرف غني، 
رئيس جمهور افغانستان در روزهاي اول حضور او در كاخ سفيد، نشانه 
اميدواركننده اي از ديدگاه مشاركت جويانه و سازنده اوست. همكاري 
نزديك تر با متحدان عضو ناتو در مورد افغانستان، راه را براي رسيدن به 
هدف بزرگ تر يعني از سرگيري روابط فرا آتالنتيك نيز هموار مي كند.

دوم، با توجه به توافق آمريكا با طالبان، بايدن وارث طرح خروج فوري 
سربازان آمريكايي از افغانستان شده كه شرطي براي آن تعريف نشده 
است. اكنون وقت آن است كه آمريكا براي اين كار شرط بگذارد و اگر 
طرف مقابل به اين شــرايط وفادار نبود، تعهدات خود را موقتا كنار 
بگذارد. واشــنگتن همزمان بايد به حمايت از نيروهاي غيرسياسي و 
حرفه اي دفاع ملي افغانســتان به عنوان شريك كليدي غرب و محور 

اصلي تامين امنيت مردم اين كشور ادامه بدهد.
سوم، آمريكا - و متحدانش در اروپا - بايد از طالبان بخواهد به آتش بس 
فوري و سراســري تن دهد. طالبان بايد نشان دهد كه به مفاد توافق 
صلح پايبند است و حقوق زنان را حفظ خواهد كرد. هم طالبان و هم 
دولت افغانستان بايد بر سر حضور يك ميانجي بي طرف براي كمك 
به رفع مشكالت پيچيده در مذاكرات و رسيدن به يك اجماع سياسي 
به توافق برسند. همزمان، سازمان ملل متحد نيز بايد به سهم خود به 
تحريم  طالبان تا زماني كه به تعهدات اوليه حقوق بشري پايبند نماند، 
ادامه بدهــد. در نهايت، اين اقدامات بايد با يــك فرايند ديپلماتيك 
منطقه اي سطح باال همراه باشــد تا بتوان در مورد روابط افغانستان و 
همسايگان به يك اجماع استراتژيك دست پيدا كرد. افغانستان تنها 
درصورتي مي تواند به كشــوري امن تبديل شود كه همسايگان آن با 

روند صلح همراه باشند.
منبع: سي ان ان

هشدار يونيسف در مورد وضعيت كودكان در كنگو

صندوق كودكان سازمان ملل )يونيسف( 
در مورد وضعيت درگيري ها در جمهوري 
دمكراتيــك كنگو و خشــونت  ها عليه 
3ميليون كودك در معــرض خطر در 
اين كشور هشدار داده است. به گزارش 
خبرگزاري فرانسه، اين نهاد در بخشي 
از بيانيه خود آورده  است: »جان و آينده 
بيش از 3ميليون كــودك در جمهوري 
دمكراتيك كنگــو در معرض خطر قرار 
دارد ولي جامعه جهاني به اين فاجعه هيچ 

توجهي نمي كند.«
طبق آمارهاي ســازمان ملــل حدود 
5.2ميليون نفر از جمعيت كنگو به دليل 
سال ها خشونت و درگيري هاي مسلحانه 
در اين كشور آواره و بي خانمان شده اند. 
يونيسف در بخش ديگري از بيانيه خود 
آورده كــه تعــداد آوارگان كنگو پس از 

سوريه باالترين رقم در سطح جهان است 
و نيمي از اين جمعيــت فقط طي يك 
سال گذشته آواره شــده اند. طبق اعالم 
يونيســف، به دليل ادامه درگيري ها در 
كنگو، هم اكنون بيش از 8ميليون نفر از 
جمعيت اين كشور از كمبود موادغذايي 
رنج مي برند. يونيسف در بيانيه خود به 
سوءاستفاده و آزار جنسي و سربازگيري 
كودكان نيز اشــاره مي كند و هشــدار 
مي دهد كه طي 6ماه اول ســال2020 
اين مــوارد در مقايســه با ســال قبل 
16درصد افزايش يافته است. كنگو يكي 
از بزرگ ترين كشورهاي آفريقايي است 
كه طي چند دهه اخير، به خصوص نواحي 
شرقي آن، دستخوش جنگ و درگيري 
مسلحانه بين گروه هاي شبه نظامي محلي 

است. 

ماريو دراگي ؛ آخرين اميد ايتاليا
ايتاليا در عميق ترين بحران 
اقتصــادي از جنگ جهاني 
دوم به بعد دست و پا مي زند 
و نزديك به 100هزار نفر در اين كشــور جان خود را به خاطر كرونا 
از دســت داده اند. نجات از اين بحران، يك اَبَرانسان مي خواهد و 
اين دقيقا چيزي است كه سياســتمداران و مردم ايتاليا در ماريو 

دراگي مي بينند.
اقتصاددان، بانكدار و سياستمدار ايتاليايي، سياستمداراني را كه تا 
همين هفته گذشته به هم فحش  مي دادند در يك ائتالف جمع كرده 
و حاال صداي واحدي در رم شــنيده مي شود. همه مي گويند، اگر 
قرار است ايتاليا به مسير درست برگردد، فقط مي توان روي كمك 

دراگي حساب باز كرد.
او در اوج نااميدي سياستمداران و مردم، به درخواست گروه هاي 
سياسي مختلف جانشين جوزپه كونته شد كه به خاطر شكاف در 
ائتالف حامي اش، سه هفته پيش استعفا كرد. دراگي كه پيش از 
اين رئيس بانك مركزي اروپا بوده، به خاطر رويكرد فداكارانه اش، 
روحيه اش در انجام كارهاي تيمي و عقيده اش براي كمك به جامعه 
شناخته مي شود. استفانو زاميني، اقتصاددان و استاد دانشگاه 
بولونيا و از دوستان قديمي دراگي، گفته است او در دوره اي بسيار 
حياتي و مهم نخست وزير كشــورش شده و در همين هفته هاي 
پيش رو مي تواند تأثير خود را بر اوضاع وخيم ايتاليا نشان دهد. 
او ازجمله افرادي بود كه از مدت ها پيش مي گفت سياستمداران 
بايد دراگي را مجاب كنند تا از بازنشستگي در بيايد و به كشورش 

كمك كند.
به گزارش  بي بي سي، استفان دي ميستورا، فرستاده سابق سازمان 
ملل در امور سوريه و دوست دوران كودكي دراگي هم او را انساني 
بســيار جدي و قابل اعتماد خوانده كه مي تواند ايتاليا را از بحران 

خارج كند.
دراگی كه در سال1947 متولد شده، دوران كودكي بسيار سختي 
داشته و تا 6 1سالگي، پدر و مادرش را از دست داده؛ پدر او از مديران 
بانك مركزي ايتاليا و مادرش داروســاز بود. او در مدرسه مذهبي 
ژزوئيت ها بسيار درسخوان بود و از همان جا عالقه مند شد كه نسبت 

به جامعه حساس باشد.
او دكتري اقتصاد خود را از دانشــگاه معتبر ام آي تي در آمريكا 
گرفت و در ابتداي دهه90 رئيس خزانه داري ايتاليا شد و از همان جا 
ارتباطش با حوزه مالي و پولي اروپا شروع شد. او مهارت بااليي در 
مذاكرات خود با اروپا نشــان داد و بعدها به باالترين مقام دارايي 
اتحاديه اروپا رســيد. دراگي در سال2006، بعد از مدت ها فعاليت 
در بخش خصوصي، رئيس بانك مركزي ايتاليا شد و در سال2011 
رياست بانك مركزي اروپا را به عهده گرفت. او طی 8 سال رياست 
در بانك مركزي اروپا، رويكرد مديريتي منحصربه فردي داشــت 
و موفق شــد بدهي اعضاي بدهكار حوزه يورو، ازجمله ايتاليا را با 
اين نوع مديريت و سياست هايي كه در پيش گرفته بود، به شدت 

كاهش دهد.
وقتي از بانك مركزي اروپا جدا شــد، در پاسخ به خبرنگاران كه 
پرسيده بودند قدم بعدي او چه خواهد بود به شوخي گفته بود كه 
بهتر است اين سؤال را از همسرش بپرسند. اما احتماالً حتي همسر 
او هم پيش بيني نمي كرد دراگي سال ها بعد از بازنشسته شدن، در 

اوج يك بحران تمام عيار، نخست وزير ايتاليا شود.
به عنوان شصت وهفتمين نخست وزير ايتاليا از جنگ جهاني دوم 
به بعد، دراگي سخت ترين ماموريت و مسئوليت را دارد. انريكو لتا، 
نخست وزير سابق ايتاليا در سال 2013، درباره انتخاب دراگي گفته 
است: »انتخاب او گزينه هسته اي ايتاليا به شمار مي رود. او آخرين 

گزينه احزاب سياسي ايتالياست«.
تمركز دراگي به عنوان نخست وزير، در قدم اول روي 200ميليون 
يورو بودجه كمكي كروناست كه اتحاديه اروپا براي جبران شرايط 

يك سال اخير به ايتاليا خواهد داد.
لتا گفته است: »بايد تمامي احزاب سياسي هم راستا باشند و اين 
دراگي است كه مي تواند همه آنها را همراه كند. او يك تكنوكرات با 
درك سياسي باال و حمايت فراحزبي باالست. او ارتباطات معركه اي 

با بروكسل )مقر اتحاديه اروپا( و ديگر حلقه هاي اروپايي دارد«.
مهم ترين كاري كــه دراگي بايد انجام دهد و بســياري معتقدند 
مي تواند انجام دهد، كاهش شكاف هاي سياسي در ايتالياست. لتا 
معتقد است او به خاطر ويژگي هايي كه دارد توانايي اين كار را دارد؛ 
»ويژگي كم نظير او اين است كه مي تواند بين حرف زدن و شنيدن، 
ارتباطي درســت برقرار كند. رهبران زيادي هستند كه بيشتر از  

شنيدن، حرف مي زنند. اما او تعادل درستي دارد.«
بســياري در ايتاليا اميدوارند دراگي، همچنان ساعت مچي اش 
را 5دقيقه جلو نگه دارد تا مثل هميشــه ســروقت باشد. از نظر 
مردم، سياستمداران و احتماال خودش، او وقت بسيار كمي براي 

ازدست دادن دارد.

مخالفان ترامپ در حزب 
جمهوريخواه در حال رايزني براي 
ايجاد انشعاب در حزب و تاسيس 
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داوران بخش عروسك ششمين جشنواره ملي اسباب بازي 
كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان پس از بررســي 
217اثر رسيده به دبيرخانه، 4 عروسك را شايسته دريافت 
جايزه برتر اعالم كردند. بر اين اساس داوران بخش عروسك 
جشنواره، نشان اسباب بازي برتر ايراني و جايزه نقدي رتبه 
اول برترين عروسك ايراني را به خاطر كيفيت عالي توليد، 
طراحي و اصالت ايراني، نگاه ويژه به استفاده از مواد و عنصر 

روايت به عروســك هاي »خانواده كلوچــه، بزبزقندي و 
گندم« اهدا كردند. به گزارش روابط عمومی كانون پرورش 
فكری كودكان و نوجوانان، لوح تقدير جشــنواره، نشان 
اسباب بازي برتر ايراني و جايزه نقدي رتبه دوم اين بخش 
به خاطر آزادي عمل كودك حين بازي، كيفيت ويژه توليد 
و قابليت تجاري سازي و توليد انبوه، به عروسك »نوزاد« 
اختصاص يافت. هيأت داوران همچنين جايزه رتبه سوم 

بخش عروسك هاي ايراني شــامل: لوح تقدير ششمين 
جشنواره ملي اسباب بازي، نشان اسباب بازي برتر ايراني 
و جايزه نقدي را به صورت مشترك به عروسك »نارنج« و 
عروسك »مريم« را  به خاطر كيفيت عالي توليد، طراحي 
منحصر به فرد و توجه به عنصر روايت اهدا كرد. ششمين 
جشنواره ملي اسباب بازي تا 11 اسفند 1399 به صورت 
مجازي در تارنماي irantoyfes tival.ir برگزار مي شود.

عروسك ممتاز؛ خانواده كلوچه

»شناي پروانه« با يك تراژدي بزرگ آغاز مي شود؛  جايي كــه لو رفتن فيلمي از شــنا كردن زني به نام فاطمه عباسی
پروانه، قهرمان داستان را غافلگير مي كند و ماجراجويي ملتهبش براي يافتن مقصر 
آغاز مي شــود. اين غافلگيري اما در واقعيت گريبان كارگردان و دست اندركاران 

فيلم براي اكران را هم مي گيرد و سرنوشتي نامعلوم را براي آن رقم مي زند.
فيلم  پرسروصداي سي وهشتمين جشــنواره فيلم فجر كه قرار بود راهي چرخه 
اكران نوروزي شود و يخ سينماها را آب كند، در همان نخستين روزهاي اكرانش 
در اسفند98 گرفتار موج اول كرونا شد و به علت استقبال كم مخاطبان و بسته شدن 
سينماها، خيلي زود به اكران خود پايان داد. اوايل تابستان بار ديگر فيلم روي پرده 
سينماها رفت، اما باز هم خلوتي سالن هاي سينما به علت باال رفتن آمار مبتاليان 
و فوتي هاي كرونا، انتظار عوامل شناي پروانه را برآورده نكرد و با تصميم »رسول 
صدرعاملي« تهيه كننده، بار ديگر پخش فيلم متوقف شــد. البته اين تازه شروع 
بدشانسي هاي فيلمي بود كه انتظار مي رفت ازجمله آثار ركوردشكن سينما در 
سال هاي اخير باشد. درست زماني كه سينماها بازگشايي شدند و جشنواره فيلم 
فجر در دوره سي و نهم برگزار شد، اين فيلم به طرز عجيبي سر از بازار قاچاق درآورد 
و به سرعت وارد شبكه  هاي ماهواره و اينترنت شد؛ اتفاقي كه عوامل شناي پروانه 
را غافلگير كرد و بار ديگر اكران اجباري را براي فيلم محمد كارت به همراه آورد. 
محمد كارت در صفحه شخصي اش با گاليه از وضعيت پيش آمده، اكران فيلم در 
دوران كرونا را اشــتباهي بزرگ عنوان كرد و اكران عمومي بعد از قاچاق فيلم را 
اشتباهي دوباره خواند. كارت تنها راه فرار از وضعيت فعلي براي فيلمش را اكران 
آنالين اثر مي داند كه هنوز رخ نداده و مانند »حجت« شناي پروانه، لوطي وار حجت 
را به تماشاچيان فيلمش تمام كرده و خواسته اگر عطاي سينما رفتن را به لقايش 
بخشيدند و فيلم را قاچاقي تماشا كردند، بليت فيلم را آنالين بخرند تا شايد پيكر 

سالخي شده فيلمش را نجات دهد.

شناي پروانه در موج كرونا

سینمایی ایران در دوره 
جدید بازار فیلم اروپا كه 
در جریان برگزاری هفتاد 
و یكمین جشنواره فیلم 

برلین برپا می شود، 
حضور خواهند داشت.

15 
كمپانی

فرمانده قرارگاه عملیاتی 
ستاد ملی مقابله با كرونا 
گفت: به منظور كنترل 
شیوع كرونا در استان 

خوزستان، مرزهای ایران 
با عراق بسته و تردد 
به خوزستان ممنوع 
می شود. بررسی ها 

حاكی از آن بوده كه ورود 
روزانه ۳۰۰ الی ۴۰۰ نفر 
در روزهای گذشته از 

مرز خوزستان به كشور 
باعث تشدید كرونا در این 

استان شده است.

 300
نفر

سامانه تلفنی ۰۲۱-۲۵۰۰ 
برای پاسخگویی به 

سؤاالت در زمینه بیمه 
بیكاری و روابط كار 
به صورت ۲۴ ساعته 
در تمام روزهای هفته 
راه اندازی شده است.
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»شيوه تهيه پنير ليقوان در فهرست 
آثار ملي كشور« ثبت شد. اين خبر را 
مديركل ميراث فرهنگي، گردشگري 
و صنايع دستي آذربايجان شرقي اعالم 
كرد و گفت: اين محصول از مهم ترين 
ظرفيت هــاي گردشــگري غــذا در 
آذربايجان شــرقي و كشور محسوب 
مي شود كه حاصل زحمات نسل هاي 
متمادي از مردم خوش ذوق روستاي 
ليقوان است و طبق گفته  گذشتگان، 
توليد پنير بيش از صدها ســال قبل 
بين مردم اين منطقــه رايج بوده و به 
همين خاطر مي تــوان پنير ليقوان را 
يكي از بهترين پنيرهاي ايران و جهان 
دانست كه از شــير گوسفند نژاد قزل 

به دست آمده است.

عضــو هيــأت مديــره اتحاديــه 
توليدكنندگان و فروشندگان پوشاك 
گفت: شــواهد حاكي از اين است كه 
بازار شــب عيد حداقــل 40 درصد 
نسبت به ســال هاي قبل كوچك تر 
شده اســت. عالوه بر اين واحدهاي 
صنفي در ســال  جاري با محدوديت 
زماني مواجه بودند و نهايتا تا ســاعت 
8 شــب مجاز بــه فعاليت هســتند. 
همچنين واحدهاي صنفي در مواردي 
پروتكل هاي بهداشــتي اضافي دارند 
كه براي مثال براساس آنها محدوديت 
ورود به فروشگاه ها اجرا مي شود. تمام 
اين مسائل باعث مي شــود بازار شب 
عيد امسال در حوزه پوشاك كوچك تر 

از سال هاي قبل باشد.

 بازار لباس
 چند سايز آب رفت

اثري ملي به نام 
پنير ليقوان

قاصدك هان چه خبر آوردي
از كجا وز كه خبر آوردي

خوش خبر باشي اما
گرد بام و در من

بي ثمر مي گردي
انتظار خبري نيست مرا

برو آنجا كه تو را منتظرند

مهدی اخوان ثالث

فراتر از مرز هاي وظيفه
آدم هــا را از منظــر تعامــل بــا جامعه ، 
وظيفه شناســي و قانونمداري مي توان به 
3 دسته كلي تقسيم كرد. دسته نخست دنبال راه فراري براي دور زدن 
قانون هستند تا زودتر به سرمنزل مقصود برسند و هزينه كمتري بدهند 
)حتي به قيمت تحميل اين هزينه به ديگــران(. آنها برخالف عملكرد 
غيرمســئوالنه خود بيش از هر تيپ شــخصيتي ديگري از همه  چيز و 
همه كس  شكايت مي كنند و به قول معروف از زمين و زمان گاليه دارند. 

هيچ خبر خوبي از آنها نمي شنويم و در ذكر مصيبت يد طوالني دارند.
 دســته دوم فقط قانون و وظيفه را مي شناســند و نه پس و نه پيش از آن 
حركت مي كنند. اين تيپ  آدم ها به عصاقورت داده ها مشــهورند و اگرچه 
قانونمند و وظيفه گرا هســتند اما در مقابل خرق عــادت و طرحي نو در 
انداختن مقاومت شــديدي مي كنند. در ادبيات داستاني بازرس سمج و 
پيگير داستان بينوايان ژاور نماد اين قانونگرايان بي انعطاف است. او با اينكه 
تغيير ژال والژان را به عينه مي بيند ولي معتقد اســت قانون بي هيچ كم و 
كاستي بايد درباره او اعمال شود. از اين دسته فقط اخبار نقض قانون و به فنا 
رفتن اخالقيات را مي شنويم.  اما در جامعه انگشت شمار آدم هايي هستند 
كه نه قانون و وظيفه را نقض مي كنند و نه به آن محدود مي شوند. اين دسته 
سوم حرف هايشان در مجالس گوناگون نقل مي شود،  رفتار هايشان الگوي 
اخالق گرايان و تصوير هايشــان گاهي قابي مي شود تامل برانگيز كه براي 
مطبوعات و مخاطب هايشان جذاب است. 2 افسر يا سرباز وظيفه اي را كه 
در تصوير اين ستون مشاهده مي كنيد 2 نمونه از افراد دسته سوم هستند. 
معموال چنين افرادي منتظر تغيير در جامعه نمي شوند. تغيير را از خود آغاز 
مي كنند. اگر به دســت ياري بودن باور دارند دست هايشان از جنس ياري 
است. معموال چنين افرادي كمتر شعار مي دهند و كمتر گاليه و بيشتر به 
باور هايشــان عمل مي كنند. احوال و رويداد هاي مثبت را از ميان چندين 
خبر بد و مايوس كننده دستچين كرده و با ديگران به اشتراك مي گذارند. 

آنها فراتر از مرز هاي وظيفه هستند.

زندگي پديا مهربان باش باخودت
خارج از زرورق 

عادت
سيد مرتضی توکلی

 براي آنكه مغزتان دعايتان 
كند و بتوانيــد روز بهتري 
را ســپري كنيد بهتر است 
ايده هاي كوچكي را گوشــه 
جيب تان داشــته باشيد. مثال 
اينكه يك مهارت خيلي كوچك 
ياد بگيريد؛ ايده اي كه از يك 
شبكه اجتماعي بابت زيباتر 
به نظر رسيدن مويتان بياموزيد 
و به كار ببنديد. اين مهارت 
كوچك حتي شايد اين باشد كه 
در يك بازي موبايلي، به قول 
امروزي ها يك »تريك« جديد 
بياموزيد. مغز از تكرار خسته 
مي شود. پيچش هاي كوچك 
در عملكرد روزانه مي تواند به 
داشتن مغزي كاراتر كمك كند. 
مثال هاي من هر دو به صفحه 
موبايل برمي گشت. حاال برويم 
به خيابان؛ پيشنهاد مي كنم 
گاهي از مســيري برويد كه 
مغزتان به آن عادت ندارد. 
برويم به آشــپزخانه؛ جاي 
بعضي وسايل را كه خيلي از 
آنها استفاده مي كنيد عوض 
كنيد. بگذاريد از زرورق عادت 
خارج شويد. مغز كارا دعاگوي 

تغييرات هوشمندانه شماست.

ما به اندازه كافي داستان داريم
چه داســتاني  ايــن سيدمحمدحسين هاشمي شــده 
ماجراي واكســن زدن همشهري! حاال انگار 
مســابقه راه افتاده بين صنوف مختلف كه 
كدام يك زودتر از بقيه واكسن بزنند. انگار هر 
كه بتواند سهمي از واكسن هاي وارد شده به 
كشور داشته باشــد، برنده است. كاري هم 
ندارند به اينكه دنيا چــه كار كرده و چطور 
تقســيم بندي كرده، ماجراي حمله به اين 
لعنتي مهمان مــا را؛ براي يك عده مهم اين 
شده كه سرشان را باال بگيرند، باد به غبغب 
بيندازند و جلوي همكاران شــان بگويند كه 
ديديد ما بهتر رفتار كرديم، ديديد ما عجب 
مديران اليقي هستيم، ديديد كه كسي بهتر 
از ما نيســت. نمي دانــم ديدي ايــن نامه  
روابط عمومــي ســازمان نظام پزشــكي و 
درخواست قراردادن برنامه سازان هنري در 
كنار كادر درمان براي دريافت واكسن كرونا 
را يا نه؟ وقتي كه خواندمش مي خواستم به 
نزديك تريــن ديــوار بتنــي ســر بكوبم. 
مي خواستم يكي از اعضا و كاركنان اين گروه 
روابط عمومي را پيدا كنــم و بگويم كه واقعاً 
رئيس تان چه فكري كرده كه اين پيشنهاد را 
به وزارت بهداشت داده؟ مگر خون هنرمندان 
رنگين تر از فالن كارگري اســت كه صبح تا 

شب دارد در يك محيط بسته براي چندرغاز 
درآمد كار مي كند و جان مي كند و ماليات هم 
مي دهد. يادت نرفته كه يك ســري عشــق 
ســلبريتي ها داســتان معافيــت مالياتي 
هنرمندان را چطور در بــوق و كرنا كردند. 
خنده دار است به خدا. براي يكي كه دغدغه 
داشته باشد اينها رسماً شوك عصبي است. 
خســته  شــده ايم ديگر از اين همه تصميم 
خلق الساعه  بي اساس. بازهم دم يكي دو تا از 
اين هنرمندهــا گرم كه موضــع گرفتند و 
خودشــان را در كنار مردم قرار دادند. اين 
روزهــا خيلي چيزهــا برايم عجيب اســت 
همشــهري! خيلي چيزها. خيلي  حرف ها. 
كاش خواب باشــم و همه  اينها را در خواب 
تجربه كنــم. مگر در همين متــرو گروهي 
پيش قدم نشــدند و تســت رايگان را براي 
ايســتگاه هاي مترويي پيشــنهاد دادند كه 
شهروندان كم برخوردار تر در آنها بيشتر تردد 
مي كنند؟ مگر آنها نمي توانستند اول به فكر 
خودشــان باشــند و همه كاركنان و افراد 
مجموعه خودشان را با تست رايگان به فيض 
برسانند؟ اينها را گفتم كه بگويم باالخره يك 
ِخرد جمعي به اين نتيجه رسيد كه اول كادر 
درمان و بعد گروه هاي خــاص. اين موضوع 

پيچيده اي است؟

روشنفکری در خيابان

 پايان زودهنگام 
يک جشنواره

پنجمين جشنواره صنايع دستی  
فجر كه با هدف معرفی و حمايت 
از هنرمندان فعال در اين عرصه 
راه اندازی شــد، در حالی كه 
قرار بود تا دهم اســفند ادامه 
داشته باشد ، عصر روز گذشته 
با تغييــر در برنامه ها و معرفی 
برگزيدگان، به كار خود پايان 
داد. روابط عمومــی معاونت 
صنايع دستی علت اين تغيير را 
برگزاری نمايشگاه ملی صنايع 
دستی در تاريخ 5 تا 8 اسفند 

ماه عنوان كرده است.

هرساله بيست ويکم فوريه كه از سوي 
ســازمان ملل به عنوان روز جهاني 
زبان مادري انتخاب شده، بهانه اي 
براي پرداختن بــه اهميت ترويج ، 
 حفظ و حراست از همه زبان هاست 
تا به جوانب گوناگــون آن پرداخته 
شود. اين روز توسط مجمع عمومي 
سازمان ملل در 16مه2007 به تصويب 
به نظر  رســيد. 
كارشناسان، زبان  
مادري قوي ترين 
بــراي  ابــزار 
حفظ و توســعه 
ملموس  ميراث 
ناملمــوس  و 
گوناگون  جوامع 
به عبارت  است. 
ديگــر زبــان، 
بازتاب دهنــده 
مردمي  فرهنگ 
اســت كه به آن 
زبان سخن مي گويند. زبان مادري 
پديده اي است كه همچون موجودي 
جاندار با مردمان خود زندگي مي كند، 
آنها را در بازگو كردن دنياي شــان 
ياري مي دهد، در كنارشان مي بالد 
و تغيير و تحول پيدا مي كند و حتي 
گاهي مي ميرد. مرگ هــر زبان اما 
به معناي مرگ گوشه اي از فرهنگ 

بشري است.

 روز جهاني 
زبان مادري

تمرين زنان  برای فتح هدف- فينال ليگ تيراندازي با كمان رشته كامپوند عکس: ايرنا/ احمد معيني جم اول آخر

جهان خبر
تهران مركز

 ُممد حيات و مفرح ذات

و شــب هنگام به شــهري مرتضی کاردر انگار كه سال ها پيش است 
دورافتاده قدم گذاشــته اي. تاريكي همه جا را فراگرفته 
است و دورها كورسوي انگشت شمار چراغ هايي چشمك 
مي زند كه مثاًل مي تواند پمپ بنزيني قديمي باشــد، يا 
دكه اي قرار است توشــه در راه  ماندگان را فراهم كند؛ 
كورسوي چراغ هايي كه »ممد حيات  است و مفرح ذات«.

  
مركز تهران به شــب مردگي دچار است، فرقي نمي كند 
جمهوري و چهارراه استانبول باشد يا ميدان فردوسي و 
انقالب و كريمخان و هفت تير. هر قدر روزها شلوغ است 
و آكنده از جمعيت، شب ها سوت و كور مي شود و خبري 

از حيات آنجا نيست.
اما حكايت يك سال اخير فرق مي كند. كرونا شب هاي 
مركز شهر را خلوت تر و شــب مردگي را دوچندان كرده 
است. از زماني كه قانون منع رفت و آمد در ساعت نُه شب 
وضع شــده، مغازه هاي مركز شــهر، چه مغازه هايي كه 
جزئي از راســته هاي گوناگون بــازار بي انتهاي تهران 
محسوب مي شــوند، چه صنف هايي كه تراكم شان در 
مركز شهر بيشتر است مثل كافه ها و كتابفروشي ها، چه 
اندك مغازه هاي محلي مثل خشكشويي ها و آرايشگاه ها 
و بنگاه ها از ساعت هشت شب كم كم چراغ ها را خاموش 
مي كنند و كركره هــا را پايين مي آورند و مركز شــهر 

سوت وكور مي شود.
  

انگار كه ســال ها پيش اســت و شــب هنگام به شهري 
دورافتاده قدم گذاشــته اي. تاريكي همه جا را فراگرفته 
است و دورها كورسوي انگشت شمار چراغ هايي چشمك 
مي زند كه يا خواربارفروشي هاي اغلب كوچك مركز شهر 
است و نسبتي با سوپرماركت ندارد يا اغذيه فروشي هايي 
كه قرار است توشه مركزنشينان را فراهم كند ولي »ُممد 
حيات است و مفرح ذات« و چشــم مركزنشينان را در 

تاريكي شب روشن مي كند.

خبر آخر

سامان رضایی

دغدغهعدد خبر


	01-1(12-03)
	02(12-03)
	03(12-03)
	04(12-03)
	05(12-03)
	06(12-03)
	07(12-03)
	08(12-03)
	09(12-03)
	10(12-03)
	11(12-03)
	12(12-03)
	13(12-03)
	14(12-03)
	15(12-03)
	16(12-03)
	17-12-03
	18(12-03)
	19(12-03)
	20-12-03
	21(12-03)
	22(12-03)
	23(12-03)
	24(12-03)

