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امسالدرحوالينوروز1400،واپسينسالقرنكهنه
وآســتانهورودبهقرننورادرحاليآغازميكنيمكه
فراگيريويروسكوويد-19همچنانادامهدارد.اين
ويروساگرچهاكنونبيشازپيشكنترلشــده،اما
همزمانقدرتبيشــتريگرفتهاستكهتغييرنحوه
زندگيانسانيدربرابرجهانپيرامونرابيشازپيش
ضروريكردهاســت.اســاستكوينحياتدرخلقتنيزهمينتغييروسازگاريبا
شــرايطمحيطياســت.هيچروزپايانيبرايوجودتهديدهايبيرونيوجودندارد.
مديريتاينتهديدهادرهرزمينهاي،ازطبيعيواقليميتااجتماعيوسياسينيازمند
بازتعريفالگوهايرايجزيســتيوپايبنديبه»اصلپايداري«درسياستگذاريهاو
تصميمگيريهاست.پايدارييكفرايندفراگيرپيوستهومعينبرايفعاليتانسان
استكهسالمتانسانوبسترزيستاورامبناقرارميدهد.اينمبناجزبافعاليتهاي

انسانيوتعاملمؤثرجوامعمحققنخواهدشد.
شــهرداريتهرانفرصتگذاربهقرنپانزدهمخورشــيديبامبدأهجرتحضرت
ختميمرتبتمحمدمصطفي)ص(راغنيمتشمردهاستورويدادهاييرادرقالب
پروژهبزرگ»تهران1400«برايتحولبهسويپايداريشهريواجتماعيبراساس
مشاركتهمگانيتداركديدهاست.مشاركتدر3اليهضرورياست.نخستمشاركت
مردميكهنيازمندبازيابياعتمادعمومياست.اعتماد،الزمهشكلگيريپيوندهاي
وسيعووثيقاجتماعياست.هرچهيكجامعهشعاعاعتمادبزرگتريداشتهباشد،

سرمايههاياجتماعيبيشترينيزخواهدداشت.درتحوليكهتهران1400مبدأآن
خواهدبود،برايتحققپايدارياجتماعيضرورياستكهشهر،يعنيپايتختايران
عزيز،تهران،شهريبرايهمهدانستهشود.صاحبانتمامباورها،ويژگيهايفرهنگي
واجتماعي،گرايشهايسياسيوگروههايسنيوجنسيبايدشهرراپاسخگويخود
ببينندتابتوانندبهمرحلهانسباشهربرسندكهجانشهرراجانخودبشمارند.تالش
براييكدستكردننيازهاوخواستهادرشهريمتكثرمانندتهران،پايداريشهررا
ضعيفميكندوبرايگروههاياجتماعيكمتربهرهمند،سرخوردگيبهبارميآورد.در
مقابلشهريكهمتعلقبههمگانباشد،همگانازپايداريآنپاسداريخواهندكرد.

مرتبهديگرمشــاركت،همدليوهمراهيدولتمردانياســتكهملتهايشــاندر
تاريخوفرهنگوسنتهايشانمساعيمشــتركدارند.اعتقادبهپيامبريحضرت
محمدمصطفي)ص(،آنيگانههمهدورانها،ازيكســووجشــنوسپاسدرآغاز
بهارازسويديگرازقويتريناشتراكاتمنطقهايمابابرادرانوخواهرانوخويشان
هممنطقهايمانبهشمارميروند.روزهايفرخندهنوروز1400بهعنواننقطهعطف
زمانيونقطهاشتراكفرهنگيميانتهرانوهرسرزمينيكهدرآننوروزگراميداشته
ميشود،يعنيكشورهايعضوســازمانهمكاريهاياقتصادي)اكو(وجغرافيايي
فراترازآن،فرصتيمناسباستتابابهمكاريهايتازهايميانملتهاياينحوزه
جغرافياييوفرهنگيگشودهشود.ديپلماسيعموميوتوجهبهابعادپايداريمنطقهاي
راهحلياستكهميتوانددشمنيهايدورونزديكباايندوستيديرينهملتهاي

منطقهرابياثركند.
رويدادبزرگ»تهران1400«فرصتيبراينگاهبه100سالگذشتهو100سالآينده
است.درقالباينرويدادبزرگ،شهرداريتهرانرونديراآغازميكندكهاميدواراست
طيآنهمهمردمپايتختتهرانرامتعلقبهخودبدانندودركنارشهرداريتهران،از
پايتختايرانعزيزشهريپايداربسازندوازسويديگرهمهمردماننزديكفرهنگي
باآغازرويهاينوازمشــاركتهايغيردولتيبتوانندزيستاجتماعيدرمنطقهاي

پايدارراتجربهكنند.

تهران 1400، فرصت نگاه به قرن گذشته و قرن آينده 
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سرمقاله

آرزوهايی برای سال نو
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 حسن روحاني، رئيس جمهور گفت: 
اگر كار و تالش نمي شد، ممكن بود دولت

ايران شرايطي مانند ونزوئال پيدا كند 
ولي دولــت با كنترل تــورم، مانع از بــروز چنين 

وضعيتي شده است.
او كه ديروز در اجالس مجمع عمومي بانك مركزي 
ســخنراني مي كرد، با دفاع از عملكــرد دولت در 
سال هاي گذشــته، گفت: اقتصاد كشور به خوبي 
اداره شده و آن را مثل تيمي دانست كه 3 گل زده 
و يك گل خورده اســت. رئيس دولت خاطرنشان 
كرد: پيش بيني بسياري از صاحب نظران از جمله 
اقتصاددانان در ســال97 اين بود كــه تورم ما در 
پايان سال 3 رقمي خواهد شد و درباره اين مصاحبه 
كردند و در روزنامه ها نوشتند و گفتند تورم ايران 
ونزوئاليي مي شود. اگر كار و تالش نمي شد، ممكن 
بود با چنين شرايطي مواجه شــويم، اما كاري كه 
دولت در ســال97 و ســال98 انجام داد، تقريباً از 
اواخر بهار تورم را كنترل كرديم و تورم شــروع به 

كاهش كرد.
 نوسانات بازار طال و ارز در پي بازگشت تحريم هاي 
آمريــكا در دوره ترامپ، ســبب بروز مشــكالت 
متعدد اقتصادي در كشــور شــد. روز افزون بودن 
قيمت ها و شرايط دشــوار اقتصادي كشور سبب 

شد مسئوالن ارشــد نظام از آن به جنگ اقتصادي 
تعبير كنند؛ روندي دشــوار كه ســبب شد برخي 
صاحب نظران با اشاره به فشار تحريم ها، تورم باال، 
افزايش فقر و ركود و رشــد نرخ بيكاري نسبت به 
تبديل شدن ايران به كشوري چون ونزوئال هشدار 
دهند. حاال اما حسن روحاني كمتر از 6 ماه مانده به 
پايان عمر دولتش، با دفاع تمام قد از روند مديريتي و 
تالش دولتش در زمينه اقتصاد اين هشدار را منتفي 

دانسته است.
روحاني همچنين با بيــان اينكه او به عنوان رئيس 
دولت فرمانده جنگ اقتصادي اســت، خطاب به 
مردم گفت كه در سال 14۰۰ وضعيت بهتر خواهد 

شد.

 امسال سال سختي بود
رئيس جمهور همچنين ديروز در مراســم افتتاح 
طرح هاي ملي وزارت نيرو، با تبريك اعياد شعبانيه و 
تشكر از وزارت نيرو بابت افتتاح طرح هاي مهم اظهار 
كرد: ما در سال بسيار سخت كرونا و جنگ اقتصادي 
توانستيم جهش توليد را در مقام عمل محقق كنيم. 
وزارت نيرو در اين زمينه تالش بسياري انجام داد 
و رهبر معظم انقالب كتبا و شفاها از اين وزارتخانه 
تشكر كرده اند. من هم از وزير، مديران و مهندسان 

و طراحان و مجريان وزارت نيرو تشكر مي كنم.
به گزارش ايرنا، وي ادامه داد: امســال 3۰7طرح 
و پروژه وزارت نيرو با رقــم 81هزار ميليارد تومان 
افتتاح شــد و طرح هــاي ديگري هم در دســت 

اجراست.
روحاني خاطرنشــان كرد: از ســاير وزرا هم بابت 
طرح هاي بســيار مهمي كه افتتاح كردند، تشكر 
مي كنم. - دوشــنبه - من خدمــت رهبري بودم 
و ايشان از طرح آبرساني به شــرق كشور رضايت 
داشــتند. روحاني با بيان اينكه امسال سال بسيار 
ســختي بود و من متوجه هســتم مــردم با چه 
مشــكالتي مواجه بودند، گفت: براي كســب وكار 
و سفر و تحصيل مشــكالت زيادي وجود داشت. 
اقدام تروريســتي آمريكا از 3سال پيش عليه ملت 
ايران آغاز شد و هنوز هم ادامه دارد. آنها منابع مالي 
ما را قفل كردند، صادرات را دچار مشــكل كردند 
و حتي ما براي خريد واكســن هم دچار مشكالت 

زيادي شديم.

اقدامي از دولت جديد آمريكا نديديم 
رئيس جمهور ادامه داد: دولــت جنايتكار آمريكا، 
ظلم بزرگي عليه ملت ما انجام داد. دولت فعلي هم 
كه مي گويد دولت قبل اشتباه كرده است، اقدامي 

براي جبران انجام نداده و ما در اين دو  ماه چيزي از 
دولت جديد آمريكا نديديم. آنها بايد در مقام عمل 
كاري انجام دهند. روحاني در پايان گفت: ان شاء اهلل 
تا آخرين ساعاتي كه در اين دولت وظيفه خدمت به 
مردم ايران را داريم اين فعاليت ها را ادامه مي دهيم 
و ان شاء اهلل خدمتگزاران بعدي مسير اين خدمات 
را ادامه خواهند داد. رئيس جمهور در بخش ديگري 
از سخنان خود با بيان اينكه امسال طرح هاي بسيار 
بزرگي را افتتاح كرديم خاطرنشــان كرد: جلسه 
امروز پنجاه وهشتمين جلسه افتتاح هاست و جلسه 
بعدي 5فروردين ســال بعد است و ما تا هفته آخر 
دولت افتتاح ها را ادامه مي دهيم. خيلي خوشحالم 
امسال با نظم و ترتيب خاصي افتتاح ها انجام شد 
كه ايــن افتتاح ها براي مردم موجب خوشــحالي 
است و به دشمن ضربه بسيار بزرگي بود و نشان داد 

ملت ما زنده اند.

 كســي حق ندارد واقعيت هاي تاريخ كشور را 
تحريف كند

رئيس جمهــور همچنين با بيــان اينكه مديريت 
كشور در شــرايط سخت جنگ با شــرايط عادي 
متفاوت است، گفت: با تالش هاي انجام شده از سوي 
مسئوالن و مقاومت ملت، كشور در شرايط سخت 
تحريم و جنگ اقتصادي به خوبي اداره شده است و 
كسي حق ندارد واقعيت هاي تاريخ كشور را ناديده 
بگيرد و يا تحريف كند. او با تقسيم شرايط كشور به 
دو دوره قبل و بعد از سال97 افزود: از سال94 تا 96 
با اقدامات انجام شده از ســوي اين دولت و عبور از 
تحريم ها، آمار و ارقام كشور در رشد اقتصادي، نرخ 

تورم و اشتغال افتخارآميز است.

 وزير امورخارجه با بيان اينكه »گفتمان و 
ديپلماســي« كليد ايجاد تغيير در وضع ديپلماسی

منطقه و گفتمان بنيان ديپلماسي است، 
گفت كه منطقه ما امروز با فقدان گفت و گو  مواجه است.

  محمدجواد ظريف كه ديروز به عنوان سخنران آغازين 
دومين مجمع گفت وگوي تهران ســخن مي گفت، به 
تحوالت اخير منطقه اشاره كرد و افزود: منطقه خاورميانه 
در ماهيت خود با چالش ها و بحران روبه رو نيست و اين 
بحران ها ريشه انساني دارند. وزير امور خارجه كشورمان 
اشــاره كرد كه ايران همانطور كــه در طرح صلح هرمز 
حسن روحاني، رئيس جمهور كشورمان در سازمان ملل 
مطرح شد، به دنبال پيشبرد گفت وگوي منطقه اي بوده 
و از طريق اين گفت وگوهاست كه فضاي جديد منطقه 

شكل مي گيرد.

ظريف ادامه داد: جاي هيچ سؤالي نيست كه مداخله هاي 
طوالني و خطرنــاك بين المللي در منطقــه ما يكي از 
داليل اصلي مشكالت فعلي اســت. منطقه ما در 5قرن 
گذشته، هدف طرح هاي ژئوپليتيكي از سوي بازيگران 
فرامنطقه اي قرار گرفته اســت. تا همين اواخر كه به ياد 
مي آوريم، آمريكا ناامني و بي ثباتي اين منطقه را بيش از 
هر منطقه ديگري شدت داده است. طبق آمار و ارقام خود 
اين كشور، در كمتر از 2دهه حدودا 7تريليون دالر براي 
جنگ هاي هميشگي و مداخله هاي نظامي در اين منطقه 
هزينه شده اســت، اما مداخله آمريكا فقط به قلمروی 
نظامي محدود نمي شود. اقدامات اقتصادي قهري آمريكا 
عليه مردم ايران به ويــژه در دوره يك بيماري همه گير، 
دست كمي از يك جنگ اقتصادي ندارد. همانطور كه االن 
هم شاهد هستيم، هنوز هيچ تفاوتي ميان رئيس جمهور 

پيشين و رئيس جمهور فعلي آمريكا در استفاده از سياست 
شكست خورده موسوم به فشار حداكثري وجود نداشته 
است. به گزارش ايسنا، ظريف افزود: 6كشور همسايه ما در 
جنوب خليج فارس با جمعيت كل كمتر از 4۰ ميليون 
نفر، يك چهارم تمام تســليحاتي كه در جهان به فروش 
مي رسد را جذب مي كنند. يكي از آنها سال گذشته بيش 
از 6ميليارد دالر هزينه تســليحات كرد و ديگري تنها با 
يك ونيم ميليون نفر جمعيت 22 ميليــارد دالر هزينه 
كرد، اما امنيتي سازي  احتياج به تهديدها و دشمن هاي 
ساختگي و همچنين دوســتان مصنوعي و اتحادهاي 
سطحي دارد. امنيتي ســازي ، اولويت هاي منطقه را از 
پرداختن به اساسي ترين چالش ها و تهديدهاي واقعي 
امنيتي به ســروكار داشــتن با نمونه هاي ساختگي آن 

تغيير مي دهد.

 روند ثبت نام داوطلبان كانديداتوري در انتخابات شوراهاي شهر و روستا 
كه از روز 2۰اسفند آغاز شده بود، ديروز در آخرين روز ثبت نام با تمديد انتخابات

چند ساعته روبه رو شد. اما در اين ميان آنچه بيش از همه  چيز جلب 
توجه مي كرد، كاهش آمار ثبت نام كنندگان  به ويژه در ميان زنان بود كه نسبت به 
دوره هاي گذشته افت محسوسي داشته اســت. امسال  با توجه به شرايط كرونايي 
كشور، تمهديدات ويژه اي براي ثبت نام غيرحضوري كانديداها انديشيده شده بود، اما 
بررسي آخرين آمارها نشان مي دهد استقبال براي كانديداتوري در انتخابات شوراهاي 
هزار و 372شهر و 62۰روستا و تيره عشايري كمتر شده است. اين درحالي است كه 
در سال1396، بيش از 287هزارنفر براي كانديداتوري در انتخابات شوراهاي شهر و 
روستا ثبت نام كرده بودند كه نسبت به دوره قبل از آن افزايش محسوسي داشته است، 
اما اكنون از ستاد انتخابات كشور خبر مي رسد كه تا پايان ششمين روز ثبت نام، تنها 
نام نويسي از 25هزارو585نفر از داوطلبان انتخابات شوراهاي شهر انجام شده است. 
اگرچه تا لحظه تنظيم اين گزارش آمارهاي تجميعي از تعداد نهايي ثبت نام كنندگان 
در انتخابات شوراهاي اسالمي شهر و روستا اعالم نشــده، اما بعيد به نظر مي رسد 
آمارهاي روز آخر )سه شــنبه، 26اســفند( تأثير قابل  توجهي بــر افزايش تعداد 
ثبت نام كنندگان داشته باشــد كه اين موضوع نهايتا افت چشــمگير استقبال از 
كانديداتوري در انتخابات شوراهاي اسالمي شهر و روستا را نشان مي دهد كه داليل 
مختلفي مي تواند داشته باشد؛ از اوضاع كرونايي كشور گرفته تا آب نشدن يخ فضاي 
انتخابات در كشور. اما آمارهاي اعالم شده يك نكته ديگر را هم گوشزد مي كند؛ تعداد 
اندك زناني كه تمايل دارند در انتخابات شوراهاي اسالمي شهر و روستا كانديدا شوند. 
براساس آنچه اعالم شده فقط حدود 1۰درصد از ثبت نام كنندگان را زنان تشكيل 
مي دهد كه آمار قابل تأملي به حساب مي آيد. در اين ميان دبير ستاد انتخابات كشور 
آمارهاي متنوع تري از فرايند شش روزه ثبت نام ها ارائه مي دهد و با اشاره به آخرين 
آمارهاي مربوط به ثبت نام در انتخابات شوراهاي اسالمي شهر و روستا مي  گويد: تا 
ساعت18 روز دوشنبه، 25اسفندماه، ثبت نام 25هزارو585نفر از داوطلبان انتخابات 
شوراهاي شهر نهايي شده است. به گزارش ايسنا، سيد اسماعيل موسوي مي افزايد: 
27درصد افرادي كه از آغاز تا ساعت18 ششمين روز از مهلت قانوني، ثبت نام كرده اند، 
از روش هاي الكترونيك شامل استفاده از تلفن همراه )13درصد( و رايانه شخصي 
)14درصد( براي ثبت نام استفاده كرده اند. وي ادامه مي دهد: 19درصد از داوطلبان 
نيز تا پايان روز ششم ثبت نام انتخابات شوراها، با مراجعه به دفاتر پيشخوان دولت، 
ثبت نام كرده اند. موسوي با بيان اينكه 54درصد از ثبت نام ها تا پايان روز ششم مهلت 
قانوني، متعلق به افرادي بوده است كه به فرمانداري ها مراجعه كرده اند، مي افزايد: 
كمتر از 9۰درصد از ثبت نام  كنندگان تا پايان روز ششــم ثبت نام، مرد و بيشتر از 

1۰درصد زن هستند.

  تشــريح آخرين وضعيت »پرونده اكبر طبري«، »مديران سابق بانك 
مركزي« و »دستاوردهاي قوه قضاييه در زمينه مبارزه با فساد در سال99« قضايی

مهم ترين محور نشست ديروز غالمحســين اسماعيلي، سخنگوي قوه 
قضاييه با خبرنگاران بود. او با بيان اينكه در سال99، مبارزه با مفاسد اقتصادي كماكان 
اولويت رسيدگي هاي اين قوه بود، گفت: در ســال جاري، صرفا در شعب ويژه مبارزه با 
اخاللگران اقتصادي در كشور، 2۰6 پرونده رسيدگي شده كه به پرونده 7متهم داراي 
شخصيت حقوقي هم عالوه بر اشخاص حقيقي رسيدگي شد. اسماعيلي ادامه داد: در 
تهران 142نفر، در اســتان فارس 19نفر، در استان خراســان رضوي 15نفر، در استان 
هرمزگان 11نفر، در قم 8نفر، در استان اصفهان 6نفر و در استان گلستان 5نفر در شعب 
ويژه محكوم شدند. وي سپس با اشاره به آخرين وضعيت پرونده اكبر طبري گفت: در 
شهريور امسال اين پرونده با تقاضاي اعاده دادرسي از ناحيه محكومان به ديوان عالي كشور 
ارسال شده و در روز هاي اخير در ديوان عالي كشور رسيدگي و حكم نهايي قطعي در مورد 
اكبر طبري صادر شده است. اســماعيلي افزود: اكبر طبري به 31سال حبس تعزيري، 
پرداخت جزاي نقدي معادل قيمت اموال و وجوه مأخــوذه و همچنين انفصال دائم از 
خدمات دولتي و استرداد فهرست بلندباالي امالك تحصيل كرده به بيت المال، محكوم 
شده بود كه اين محكوميت توسط ديوان عالي كشور تأييد و محكوميت قطعي شده است. 
وي تأكيد كرد: درباره يك اتهام پولشويي ترديدي براي ديوان عالي كشور پيش آمده و فقط 
نسبت به اين اتهام گفته اند كه به  دليل اينكه قانون پولشويي، قانون اخيرالتصويبي است و 
با توجه به قانون جديد، دادگاه مجددا اين يك اتهام را مورد رسيدگي قرار دهد و رأي مجدد 
صادر كند، اما ساير محكوميت هاي وي به تأييد ديوان عالي كشور رسيده و الزم االجرا شده 
است.  به گزارش ميزان، سخنگوي قوه قضاييه پيرامون آخرين وضعيت پرونده مديران 
پيشين بانك مركزي، سيف، احمد عراقچي و همچنين ساالر آقاخان نيز تصريح كرد: اين 
پرونده براي رفع نقص از دادگاه به دادسرا آمده، نقايص مورد نظر دادگاه توسط دادسرا 
برطرف شده، پرونده به دادگاه برمي گردد و دادگاه در اين مورد تصميم مقتضي را اتخاذ 
خواهد كرد. اينكه با توجه به جلسات قبلي برگزار شده از ناحيه دادگاه و رفع نقص صورت 
گرفته از ناحيه دادسرا، پرونده چه روندي را بايد طي كند، بستگي به هيأت قضايي شعبه 

رسيدگي كننده دارد كه تاكنون تصميم جديدي از آن ناحيه به ما ابالغ نشده است.

 نرخ ديه سال آينده
سخنگوي قوه قضاييه همچنين درباره ميزان ديه ســال آينده گفت: اين موضوع به 
موجب قانون بايد در پايان هر سال از سوي قوه قضاييه تعيين تكليف شود. موضوع طي 
2جلسه در شوراي عالي قوه قضاييه مطرح و نهايتا مصوبه رياست قوه قضاييه اين شد 
كه براي سال14۰۰ نرخ ديه قتل عمدي يا قتل غيرعمد مسلمان 48۰ميليون تومان 

خواهد بود و اين نرخ هم از اول فروردين ماه 14۰۰ الزم االجراست.

 بدهي 400ميليون پونــدي انگليس به ايران 
40سال است كه پرداخت نشده است؛ بدهي گفت و گو

ديرينه اي كه به دليل قرارداد تانك هاي چيفتن 
با انگليس در دوران پهلوي اســت. انگليسي ها در همان 
مقطع تمام مبلغ قرارداد را از ايران گرفتند، اما پس از انقالب 
بخش عمده اي از تانك ها را تحويل ندادند. كشمكش هاي 
حقوقي دراين باره ســال ها ادامه داشت و دولت انگليس 
اواخر سال 2020ميالدي رسما پذيرفت كه به دليل تحويل 

ندادن تانك هاي چيفتن به ايران بدهكار است.
 انگليسي ها البته تحريم ها را مانع پرداخت بدهي خود 
دانســتند. به تازگي جك اســتراو، وزيرخارجه اسبق 
انگليس هم گفته 3مقام ايراني كه 8ســال پيش براي 
مذاكره درباره تانك هاي چيفتن بــه لندن آمده بودند، 
در فرودگاه بازداشــت و پس از 3روز بازگردانده شدند. 
ماجرايي كه جك اســتراو از آن پرده برداشت، بازتاب 
گسترده اي داشته و نشان از تغيير موضع آشكار دولت 
انگليس در گذشت سال ها دارد. بحث ديگري هم مطرح 
است. در اين سال ها رسانه هاي خارجي از ارتباط پرونده 
نازنين زاغري، زنداني دوتابعيتي در ايران با موضوع بدهي 
انگليس نوشتند و آن را بيش از پيش برجسته كردند. حاال 
سؤال اينجاست كه چرا پرداخت بدهي انگليس به ايران تا 
اين حد گره خورده و تا امروز به نتيجه نرسيده است؟ سؤال 
بنيادي تري هم وجود دارد؛ اينكه چرا عمده اختالف هاي 

بين  كشورها با پيگيري های حقوقي صرف حل نمي شود؟ 
يوسف مواليي، اســتاد روابط بين الملل در گفت وگو با 

همشهري به اين سؤاالت پاسخ مي دهد.

اخيراً بحــث بدهي انگليس به ايــران به دليل 
قرارداد تانك هاي چيفتن بار ديگر مطرح شــده است. 
چرا اين غرامت با گذشت 40سال از انقالب هنوز به ايران 

پرداخت نشده است؟
در اين موضوع 2پرونده شــكل گرفت و درنهايت داوري نيز به 
نفع ايران بوده است. البته قرارداد با هزينه هاي مربوط به تأخير 
بسيار بيش از اينها بوده است، ولي رقم اعالم شده نهايي حدود 
4۰۰ميليون پوند اســت. فكر مي كنم ايران به لحاظ پيگيري 
حقوقي در اين باره كوتاهي نكرده است. داوري هاي بين المللي 
روند كنــدي دارد و بعضا دولت ها هم به دنبــال راه هايي برای 
ســرباز زدن از اجراي احكام بين المللي هستند. به هر حال در 
سال هاي پس از انقالب و دوران جنگ به دليل فضايي كه وجود 
داشــت فرصتي براي پيگيري اين پرونده نبود، اما از زماني كه 
كشور مصمم به دنبال كردن موضوع شد، قصوري در اين زمينه 
صورت نگرفته است. محكوميت آخر نيز قطعي است، اما انگليس 
تحريم ها را براي پرداخت پول بهانه مي كند؛ بنابراين امروز بر 
سر نحوه اجراي حكم اختالف اســت و انگليس فعال مي گويد 
راهي براي پرداخت بدهي ندارد و پيش تر هم موانع و ادعاهاي 
مشابهي را مطرح كرده بود. از ســوي ديگر در سال هاي اخير 
رسانه هاي خارج از كشور ارتباط اين موضوع را با پرونده خانم 
زاغري مطرح كردند. شايد اين بحث در مذاكراتي مطرح شده 
باشد، اما اين موضع رسمي دولت ايران نيست و نمي توان بدون 

سند قطعي و با حدس و گمان آن را تأييد كرد؛ بنابراين به لحاظ 
حقوقي اين 2مسئله از يكديگر جدا هستند و اگر ارتباطي بين 

اين دو مطرح مي شود، خارج از مسائل حقوقي است.
بحــث غرامت جنگ از عراق سال هاســت كه 
بالتكليف مانده اســت. چرا اين غرامت به ايران پرداخت 

نمي شود؟
بحث هاي حقوقي در سطح بين المللي مستقل از فضاي سياسي 
نيســت؛ يعني حقوق در روابط بين الملل به عنــوان يك ابزار 
مســتقل عمل نمي كند و تحت تأثير عوامل سياسي قرار دارد. 
اينكه مطالبه اي پيش نمي رود يا اصال مطالبه اي شكل نمي گيرد 
نيز تحت تأثير مسائل سياسي اســت. ايران با عراق در دوران 
صدام اختالفاتي داشت و سپس جنگ پيش آمد. در قطعنامه 
598موضوع غرامت و شناسايي متجاوز بسيار مبهم مطرح شد. 
سپس دبيركل سازمان ملل عراق را به عنوان متجاوز شناسايي 
كرد، اما روند دقيق و مستند كردن مطالبات از سوي ايران زمان 
برد و صدام سقوط كرد. پس از سقوط صدام نيز فضاي سياسي 

در عراق تغيير كرد و ايران در فضاي سياســي جديد به دليل 
مالحظات سياسي پيگير اين موضوع نشد.

گفته مي شــود كه حقوق بين الملل تابع نظم 
نيست. از طرفي ضمانت اجرايی محكمي هم براي احكام 
حقوقي در عرصه بين الملل وجود نــدارد. اين وضعيت 
دولت ها را براي پيشبرد مطالبات خود در عرصه بين الملل 

به سمت رويه هاي غيرحقوقي سوق نمي دهد؟
دولت ها به دليل عالقه و وابســتگي به مفهــوم حاكميت تن 
به تشــكيل نهادهايي كه بتوانند فراتر از اراده آنها عمل كنند 
نداده اند. اينكه گفته مي شــود فضاي حقوق بين الملل نيمه 
 آنارشيك اســت بحثي تاريخي و بنيادي اســت، اما دولت ها 
مسبب اين وضعيت هستند. در اينجا متناسب با ساختار فعلي 
ضمانت اجرايي وجود دارد. نهادهاي داوري مثل سازمان ملل و 
ديوان بين المللي دادگستري هستند و در عرصه ديپلماسي نيز 
دولت ها به نوعي با يكديگر تعامل و اختالفات خود را پيگيري 
مي كنند. شوراي امنيت سازمان ملل نيز در اين حوزه  فعاليت  
مي كنند؛ بنابراين نظم وجود دارد، اما در مقايسه با نظام هاي 
داخلي ابتدايي و جوان اســت. شكل گيري ســاختار روابط 
بين الملل نيز به نفع حاكميت دولت ها نيســت و آنها چنين 
اجازه اي نمي دهند؛ بنابراين نبود نظام امنيت دســته جمعي 
و نظام حل اختــالف اجباري بين دولت ها آنها را به ســمت 
رفتارهاي متقابل سوق مي دهد. در چنين شرايطي است كه 
دولت ها دست به تحريم يا كاهش مناسبات بين المللي مي زنند 
و سعي مي كنند از ابزارهايي كه قابليت اجرايي دارد، حداكثر 
اســتفاده را ببرند. به اين ترتيب، اختالفات به صورت حقوقي 
صرف و ناب حل و فصل نمي شود و مسائل غيرحقوقي پيرامون 
اختالفات وجود دارد. البته حقوق هم نقشي ايفا مي كند، اما اين 
نقش از جايگاه حقوق داخلي كشورها برخوردار نيست؛ چون 
ضمانت اجراهايي كه بايد تصميمات حقوقي را پشتيباني كند، 

وجود ندارد.

دفاع روحاني از عملكرد اقتصادي دولتش در سال سخت 99:

  يوسف مواليي در گفت وگو با همشهري: 

 نگذاشتيم تورم 3رقمی شود

اختالفاتبينالملليبهصورتحقوقيصرفحلنميشود

مجلس

مانور مجلس روي شرط سني 
كانديداهاي 1400

اصالح قانون انتخابات رياست جمهوري از نخستين طرح هايي بود كه 
مجلس يازدهم در دستور كار قرار داد. همت نمايندگان براي پيشبرد 
اين طرح آنقدر محســوس بود كه صداي برخي از آنها را هم بلند كرد. 
نمايندگان ديروز هم به سرعت ايرادات مدنظر شوراي نگهبان را اصالح 
كردند تا مانعي در مسير اجراي طرح آن  در انتخابات14۰۰ وجود نداشته 
باشد. البته شوراي نگهبان در وهله نخست بهمن ماه مصوبه مجلس را 
رد كرد و اعالم شد كه مواد تدوين شده اين طرح در صالحيت مجلس 
نيست. طبق استدالل شوراي نگهبان نمايندگان تالش داشتند در طرح 
خود شروطي به شرايط احراز صالحيت كانديداها در قانون اساسي اضافه 
كنند، اما با توجه به مصوبات ديروز به نظر مي رسد اين شروط همچنان در 
طرح مجلس وجود دارد؛ البته با اصالحات مدنظر شوراي نگهبان. مجلس 
در مصوبه ديروز خود نيز حداقل سن براي نامزدي را 4۰سال تعيين كرد 
و حداكثر سن را هم تا 75ســال هنگام ثبت نام افزايش داد. اين قانون 
بخش هاي ديگري هم دارد كه شائبه ها را بيش از پيش افزايش مي دهد؛ 
مثل موافقت نكردن نمايندگان با پيشنهاد شرط استعفاي مقام هاي عالي 

نظام 6ماه پيش از كانديداتوري رياست جمهوري.

ورود بزرگان و جوانان ممنوع
تا همين جا اگر طرح مجلس تبديل به قانون شود، برخي چهره ها شرايط 
سني را براي نامزدي انتخابات از دست مي دهند. از روساي جمهور پيشين 
رئيس دولت اصالحات 77ساله با فرض تأييد صالحيت نمي تواند نامزد 
انتخابات باشد. از اين سو محمدجواد آذري جهرمي، وزير جوان ارتباطات 
نيز شــرايط كانديداتوري را از دســت مي دهد. جهرمي البته تاكنون با 
كنايه انتقادهايي به مصوبه مجلس داشته و در مصاحبه اي گفته بود كه 
نمايندگان فقط نام كانديداي مورد نظرشان را در قانون نياوردند. البته در 
سال هاي گذشته هم بارها طرح هاي مشابهي براي تغيير قانون انتخابات 
رياست جمهوري ارائه شد كه به نتيجه نرسيد؛ براي مثال در سال91 هم 
مجلس نهم به دنبال محدود كردن سن رياست جمهوري به حداقل 4۰ 
و حداكثر 75سال بود، اما در اين مســير ناكام ماند. در بخش ديگري از 
اصالحات انجام شده نمايندگان براي تامين نظر شوراي نگهبان موافقت 
كردند كه »مقامات و مديراني كه به تشــخيص شوراي نگهبان هم تراز 
و هم سطح اشــخاص موضوع جزء »1۰« بند »ب« اين ماده محسوب 
مي شوند و نيز افرادي كه به تشخيص اين شورا واجد شرايط اصل )115( 
قانون اساسي و بند )5-1۰( سياست هاي كلي انتخابات هستند، مي توانند 
در انتخابات ثبت نام نمايند.« طبق اصل115 قانون اساسي »رئيس جمهور 
بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي كه واجد شرايط زير باشند، انتخاب 
شود: ايراني االصل، تابع ايران، مدير و مدبر، داراي حسن سابقه و امانت و 
تقوا، مؤمن و معتقد به مباني جمهوري اســالمي ايران و مذهب رسمي 
كشــور.« به اين ترتيب، قانون مجلس فقط حلقه كانديداها را تنگ تر   
مي كند. براساس ماده11 اين قانون كه ديروز اصالح شد »شوراي نگهبان 
3 ماه پيش از صدور دستور شروع انتخابات رياست جمهوري و درصورت 
مشخص شــدن داوطلبي افراد، مي تواند از آنها دعوت به عمل آورده تا 
برنامه هاي آنان را براســاس شــرايط موضوع اين قانون و شاخص هاي 
موردنظر شوراي نگهبان موضوع بند )5-1۰( سياست هاي كلي انتخابات 

بررسي نمايد.« 

 مجلس هماهنگ با شوراي نگهبان
تاكنون بسياري از فعاالن سياسي  انتقادهاي زيادي به طرح مجلس وارد 
كرده اند. محمود احمدي بيغش، نماينده مجلس يازدهم حتي گفته كه 
اين طرح »فقط براي يك يا دو نفر نوشته شده است.« به گفته بيغش اين 
طرح »حلقه  كانديداها« را محدود مي كند و »عجله«  نمايندگان باعث 
مي شود كه »قانوني غيردقيق مصوب شود.« با اين همه به نظر مي رسد 
كه شوراي نگهبان با مجلس اصولگراي يازدهم براي تصويب اين قانون 
هماهنگ و هم نظر است؛ چراكه پيش از مجلس دهم تالش هايی براي 
اصالح قانون رياست جمهوری داشته كه با مخالفت شوراي نگهبان مواجه 
شده است. اين تالش ها عمدتا در مسير مشخص كردن اختيارات و نظارت 
شوراي نگهبان بر انتخابات بود. حاال اما به نظر مي رسد با اصالحات ديروز 

نمايندگان طرح مجلس به سوي تبديل شدن به قانون پيش برود.

اميرمحمد حسيني
خبر نگار

مبارزه با مفسدان؛  مأموريت دستگاه قضاانتخابات شوراها در انتظار داوطلبانظريف:منطقه از فقدان گفت و گو رنج مي برد
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آيين بهره برداري از 3ايستگاه مترو و رونمايي 
از 4۰دستگاه اتوبوس و ميني بوس ديروز در شورا

رويدادي ويژه به صــورت مجازي در صحن 
شوراي شــهر تهران برگزار شــد. با اين حســاب، تعداد 
ايستگاه هايي كه پيروز حناچي، قول افتتاح شان را درصورت 
تامين منابع مالي داده بود با بهره برداري از ايســتگاه هاي 
شهيد اشرفي اصفهاني، تربيت مدرس و آهنگ به 9ايستگاه 
رســيد. شــهردار تهران در اين آيين با اشــاره به افتتاح 
9ايستگاه مترو گفت: »تا امروز اين تعداد از 12ايستگاهي 

كه قول داديم، افتتاح شده است.« 
پيروز حناچي ســال99 را سالي »بســيار سخت« براي 
شهرداري تهران و همه شــهرداري هاي كشور دانست و 

ادامه داد: »در سال جاري عالوه بر تأثيرات منفي شرايط 
تحريم بر اقتصاد، شــرايط ســخت پاندمي كرونا را هم 
داشــتيم؛ ضمن اينكه كرونا براي شهرداري هاي سراسر 
جهان عالوه بر كاهــش درآمدها، افزايــش هزينه ها را 
هم دربرداشــت.« او با اعالم اينكه در اين شرايط سخت، 
شــهرداري تهران به غير از خداوند و بعد از آن همراهي 
اعضاي شوراي شهر از كسي كمك نگرفته است، يادآور 
شد: »مواجهه با شرايط اين چنيني از ابتداي شكل گيري 
بلديه تاكنون كم نظير بوده اســت؛ به نحوي كه مي توان 
گفت از آن زمان تاكنون يكي از سخت ترين دوران هاي 
اداره شهر بوده اســت، اما با وجود اين ســعي كرديم به 
وعده خود به شهروندان درباره افتتاح ايستگاه هاي مترو 
و گســترش حمل ونقل عمومي پايبند باشيم.« شهردار 
تهران با اشاره به اينكه با گشايش هر ايستگاه مترو 3۰هزار 
نفر به طور متوسط به مسافران مترو افزوده مي شود، عنوان 

كرد: »اگر اين ايستگاه ها تبادلي باشد، اين رقم تا ۵۰هزار 
مســافر نيز افزايش مي يابد.« حناچي هزينه گشايش و 
بهره برداري از هر ايســتگاه مترو را 3۰۰ميليارد تومان 
عنوان كرد و گفت: »براي تامين هزينه هاي هر ايستگاه 
مترو هم از بودجه و هم از اوراق مشاركت كه عمده ترين 
كمك دولت است، استفاده مي شود كه دولت و شهرداري 
موظف به پرداخت سهم مســاوي ۵۰ درصدي از اصل و 

سود اوراق هستند.« 
او با تأكيد بر اينكه هزينه هاي راه اندازي و ســاخت مترو 
قابل قياس با گذشته نيســت، گفت: »هزينه احداث هر 
كيلومتر تونل پيش از اين ۵۰ميليارد تومان بود، اما اين 
رقم امروز به هزار ميليارد تومان رسيده است. اين هزينه ها 
در بودجه شهرداري نمي گنجد و ضرورت دارد براي آن 
فكر اساسي شود.« شهردار تهران ورود اتوبوس هاي جديد 
به ناوگان بعد از سال ها با استفاده از توليد داخلي را يكي از 
مصاديق جهش توليد دانست و اضافه كرد: »هر چند اين 
اتوبوس ها ديزلي هستند، اما نصب فيلتر دوده براي آنها 
اســتانداردهاي يورو 4 و ۵ را به همراه دارد.« حناچي در 
ادامه از ورود نسل اول اتوبوس هاي برقي با پتانسيل بخش 
خصوصي خبر داد و گفت: »اين اتوبوس ها سال آينده وارد 
خيابان جمهوري مي شود. يكي از ويژگي هاي اتوبوس هاي 
جديد ناوگان، بهره مندي از رمپ استفاده معلوالن است 
كه البته اين مســئله نياز به آموزش راننــدگان در اين 
زمينه دارد. عالوه بر آن براي چك ليست مناسب سازي 
فضاهاي شهري از خود انجمن هاي معلوالن استفاده شده 
است.«  شــهردار تهران از قطار ملي به عنوان وعده ديگر 
مديريت شهري به شهروندان صحبت كرد و گفت: »در 

اين زمينه به وعده خود عمل و دانش فني آن را از طراحي 
آغاز كرديم كه اين هم از مصاديق جهش توليد اســت.« 
حناچي همچنين از آماده سازي و ساخت 4پايانه خبر داد 
و تأكيد كرد: »2مورد از اين پايانه ها آماده افتتاح اســت. 
همچنين كلنگ ساخت متروی خط1۰ زده شد و عالوه 
بر اين، توسعه خط3 مترو و بازسازي )اورهال( و نوسازي 
اتوبوس ها و تاكسي ها در ســال آينده انجام مي شود. او 
در پايان يادآور شــد: براي ســال آينده نيز قول افتتاح 

12ايستگاه مترو را به شهروندان مي دهيم.« 
 همچنين مديرعامل شركت راه آهن شهري تهران و حومه 
)مترو( هم در آيين بهره برداري از ايستگاه هاي مترو در خط 
۶ و 7 هزينه ساخت اين 3ايســتگاه را حدود هزار ميليارد 
تومان عنوان كرد. علي امام گفت: »مجموعه مترو در اين 
چند روز اخير، زحمات شبانه روزي براي افتتاح 3ايستگاه 
متروی تربيت مدرس، آهنگ و شــهيد اشــرفي اصفهاني 

داشته است.« 

رأي به يك فوريت انتخاب 23نفر قائم مقام ذي حساب 
عالوه بر افتتاح 3 ايستگاه مترو در جلسه علني ديروز شوراي 
شهر تهران يك فوريت اليحه شــهردار تهران درخصوص 
معرفي 23نفر از كاركنان رســمي شهرداري تهران جهت 
انتصاب به عنوان قائم مقام ذي حســاب مورد بررسي اعضا 
قرار گرفت و به تصويب رسيد. محمدرضا زارعلي، مديركل 
ذيحسابي شــهرداري تهران درخصوص يك فوريت اين 
اليحه گفت: »به طور طبيعي برخي ذيحســابان ارتقا پيدا 
كرده و بازنشسته مي شوند؛ لذا به جانشين نياز دارند. اين 
23نفر كه به شهردار تهران معرفي شده اند، كساني هستند 
كه از مجاري خاص و قانوني عبور كرده و به شــورا معرفي 
شده اند كه پس از طي مراحل قانوني، تأييد شوند.« در اين 
هنگام سيدحسن رسولي در پرسشي مطرح كرد: »آيا در 
معارفه اين افراد به ضوابط مصوب شــورا در ارتباط با نحوه 
انتخاب و شناسايي عمل شده اســت؟« مجيد فراهاني در 
اين خصوص پاسخ داد: »فعال در مرحله يك فوريت هستيم 

و آن را به رأي مي گذاريم تا انتخاب ذي حساب و قائم مقام 
ذي حساب تصويب شود و سپس به هنگام تعيين ذيحساب 
ســراغ ضوابط مي رويم. درواقع رسيدگي به ضوابط با رأي 
ما صورت مي گيرد.« بدين ترتيــب، يك فوريت اين اليحه 
به رأي گذاشته شــد و با 14رأي موافق به تصويب رسيد. 
همچنين يك فوريت طرح »ضمانت اجراي مصوبات شورا« 
بررسي شد. سيدابراهيم اميني، گزارش كميسيون نظارت 
حقوقي در اين خصوص را قرائت كرد، اما در پايان، نظريه 
كميسيون نظارت و حقوقي مبني بر رد طرح به رأي گذاشته 
شد و با 8 رأي موافق رد شد. در عين حال، طرح حمايت از 
حقوق افراد داراي معلوليت در دستور كار اعضاي شوراي 
اسالمي شهر تهران قرار گرفت. اميني، نائب رئيس شوراي 
شهر تهران توضيحاتي را درباره اين طرح ارائه كرد و  سپس 
يك فوريت اين طرح با 1۶رأي موافق اعضاي شوراي شهر 
به تصويب رسيد. اين مصوبه عالوه بر پيش بينی تمهيدات 
حمايتی از افراد دارای معلوليت در حوزه شهرسازی در مواد 
متعددی شــهرداری تهران را مكلف به اجرای برنامه های 
فرهنگی، هنری و اجتماعی به منظور گسترش حمايت از 

افراد دارای معلوليت مي كند. 
در ادامه اين جلسه، احمد مسجدجامعي درباره ثبت جهاني 
ميراث خيابان وليعصر گفت: »ثبت جهاني خيابان وليعصر 
نيازمند مقدماتي است. وقتي كاخ گلستان را ثبت كرديم 
مدتي بعد بنايي مرتفع روبه روي آن شروع به ساخت كردند 
كه يونسكو اعالم كرد كاخ گلستان را از ثبت خارج مي كند 
و با پيگيري مديريت شــهري و ميراث ادامه ســاخت آن 
بنا را متوقف كرديم تا كاخ گلســتان از ثبت يونسكو خارج 
نشــود.« او ادامه داد: »نكته اي كه وجود دارد اين است كه 
كاخ مرمر و متعلقات آن وقف مردم شــهر تهــران بوده و 
سند آن هم موجود اســت. زماني هم شهردار تهران رسما 
توليت اين موقوفه را پذيرفته و آن را در اختيار گرفته بود.« 
مسجدجامعي به موزه اي كه قرار بود در كاخ مرمر ساخته 
شود، اشــاره كرد و گفت: »هم اكنون هم تابلويي در آنجا 
نصب كرده اند به نام موزه فرهنــگ و هنر و بارها هم گفته 
شــده كه مثال در هفته تهران يا 22بهمن افتتاح مي شود، 

اما نشده است.«  

   روند احداث تصفيه خانه هاي پايتخت با مجوز شورا به آبفا ادامه دارد
رئيس شوراي شهر تهران در تشريح آخرين جلسه شوراي شهر تهران در ســال1399 با اشاره به ارائه گزارش عملكرد 
شركت آبفا در صحن شورا گفت: »خوشبختانه احداث تصفيه خانه ها روند خوبي داشته و لذا اجازه داده شد همين كار در 
سال1400 براي اتمام اين پروژه ها ادامه يابد.« محسن هاشمي در جمع خبرنگاران گفت: »جلسه علني امروز )سه شنبه( 
با دستور اجازه فروش 2ملك به شهرداري آغاز شد كه براي اســتفاده از بودجه غيرنقدي مطرح شد و نيز با گزارشي كه 
شركت آبفا از تامين اعتبار براي پروژه هاي آب و فاضالب شهر تهران ارائه داد، همراه بود. براساس اين گزارش، 600ميليارد 
تومان از طريق عوارضي كه نسبت به عوارض مصرف آب تصويب شده بود، شركت آبفا دريافت داشته كه در پروژه هاي آب 
و احداث تصفيه خانه ها هزينه شده است.« او ادامه داد: »خوشبختانه احداث تصفيه خانه ها روند خوبي داشته و لذا اجازه 
داده شد همين كار در سال1400 براي اتمام اين پروژه ها ادامه يابد.«  هاشمي در ادامه با اشاره به روند تصويب نهايي بودجه 
گفت: »اليحه بودجه به هيأت تطبيق فرستاده شده و تاكنون مشكل اساسي در آن ديده نشده و ما منتظر نامه فرمانداري 
هستيم كه اگر مشكلي وجود داشت، جلسه فوق العاده به صورت مجازي برگزار خواهد شد.« نخستين جلسه شوراي شهر 

در سال1400 در روز 15فروردين ماه برگزار می شود.

 ايــن روزهــا گذرهــا، بازارچه ها، 
خيابان هاي اصلي، ميادين بزرگ شهر گزارش

تهران، ميادين ميوه و تره بار و پايانه ها 
حال و هواي نــوروزي به خود گرفته انــد. اگرچه 
شــهروندان بايد با توجه به شــيوع كرونا و رعايت 
اصول بهداشتي روزهاي پاياني سال را بگذرانند تا با 
تني ســالم به اســتقبال بهار14۰۰ بروند و به جز 
كارهاي ضروري از خانه خارج نشوند؛ وگرنه نه تنها 
كرونــا در يك قدمي آنهــا مي تواند شــب عيدي 
گرفتار شان كند، بلكه ترافيك خيابان هاي پايتخت 
كه چند روزي است بيداد مي كند، حسابي دردساز 
خواهد شد. شهرداري براي آنكه نشاط را به محله ها 
بياورد، با راه اندازي كارناوال هاي مختلف در مناطق 
22گانه سعي دارد در آســتانه نوروز، شادي را به 
شــهروندان هديه دهد. البته حركت كارناوال هاي 
موسيقي و عمونوروز تا پايان نوروز ادامه دارد و تنها 
بخشي از برنامه هاي عيدانه تهران14۰۰ به حساب 

مي آيد.
عروســك اقوام ايران زميــن، كاروان عمو نوروزها 
و عروســك هاي غول پيكر، ســه چرخه هاي رنگي 
نــوروزي، نوروزگاه هاي ســيار بومــي و محلي، 
سين هاي سالمتي و حاجي فيروز لبخند، ازجمله 
اقداماتي است كه شادي را به چهره پايتخت آورده 
است. عكس هاي سلفي و تصويربرداري از برنامه ها 
و انتشــار آن در فضاي مجازي گوياي اســتقبال 
شــهروندان در اين مدت بود. به هر ترتيب برنامه 
كاروان هاي شــاد با برنامه ريــزي و هماهنگي در 
مناطق 22گانه تهران از ساعت 1۰صبح براساس 
جدول زمانبندي شده در گوشه و كنار شهر در حال 

برگزاري است.
 نخســتين حركــت كارناوال هاي عروســكي در 
پايتخت از 2۰اســفند آغاز شــد و ايــن برنامه تا 
12فروردين به مناسبت فرارسيدن سال نو و اعياد 
شعبانيه نيز ادامه دارد. كارناوال  هاي شاد با هدف 
ارتقاي شادي و نشــاط در جامعه و حفظ آداب و 
رسوم ايراني در آســتانه نوروز14۰۰ در تهران با 
شعرخواني، اجراي موسيقي سنتي، نوروزخواني و 

نمايش همراه است.

كي و كجا؟
برنامه هــاي عيدانه شــامل منطقه يــك حدود 
2۰برنامه كاروان شــادي و برنامه شاخص در روز 
29اســفند با نوروزگاه ســيار در خيابان شريعتي 
حدفاصل قيطريه تا ميدان قدس، منطقه2 حدود 
2۰برنامه كاروان شــادي و برنامه شاخص در روز 
4فروردين، برنامه كارناوال حاجي فيروزها به نشاني 
خيابان آرش بوســتان شــهر آرا، منطقه3 حدود 
1۰حركت كاروان شادي و  برنامه شاخص در پارك 
ملت، منطقه8 حــدود 7كاروان شــادي و برنامه 
شاخص در روز 29اسفند، كارناوال اقوام ايران زمين 
به نشاني محله تهرانپارس، خيابان رشيد، منطقه9 
با 2۰كاروان شــادي كه برنامه شــاخص در روز 
29اســفند كارناوال عمو نــوروز در ميدان آزادي 

اجرا مي شود. 
همچنيــن در منطقه11 با 2۰برنامه شــاخص در 
تاريخ 29اسفند با كارناوال عروسك هاي غول پيكر 
در بوستان دانشــجو، منطقه1۶ با برنامه شاخص 
29اســفند با كارناوال  تخم مرغ رنگي  در علي آباد 
جنوبي، منطقه19 با 2۰كاروان شادي و همچنين 
برنامه شــاخص كارناوال عمو نوروز در روز ســوم 
فروردين به نشــاني بوســتان بهار، منطقه2۰ با 
2۰برنامه كاروان شادي و برنامه شاخص در تاريخ 
سوم فروردين كارناوال سه چرخه هاي نوروزي به 

نشاني ميدان مدرس برگزار خواهد شد.

پل طبيعت »نورباران« مي شود
معاونت فرهنگي گردشــگري اراضــي عباس آباد 
هم با برگزاري بيــش از 1۵عنوان برنامه به صورت 
حضوري و مجازي به استقبال نوروز در بهار14۰۰ 
مي رود. يكي از برنامه هاي شاخص نوروزي مجموعه 
گردشگري اراضي عباس آباد مراســم نورافشاني 
با عنوان »نورباران« با اجراي شــيوه هاي مختلف 
)ليزرشــو، آتش ســرد، بازي با نور پــل طبيعت و 
نورافشاني در آســمان( در پل طبيعت 3۰اسفند 
اســت؛ برنامه اي كه با جذابيت فراوان براي ورود 
ســال14۰۰ و براي نخســتين بار به اين شكل در 

كشور اجرا مي شود. 
نمايشــگاه عكس با عنوان »نوروز جهــان« از اول تا 
13فروردين در رواق پــل طبيعت، فيكس پانتوميم 
با حضور 2۰فيكس پانتوميم از ســاعت11 تا19 از 
دوم تا 13فروردين، اجراي تورهــاي عمومي از اول 
تا 13فرورديــن در ۶نقطه منطقه اراضي )بوســتان 
آب و آتش، پل طبيعت، پل ابريشم، ورودي بوستان 
طالقاني، باغ كتاب، بهشت مادران( نيز برگزار مي شود. 
برنامه هاي ديگر مجموعه كه به صورت مجازي برگزار 
مي شود شــامل »حرف دل«، »جشنواره تهراني كه 
دوســت دارم«، »بهاريه«، »ويژه نامه ماه شناخت«، 
برنامه هاي »راديو پل«، »قندپهلو«، »توليد و پخش 

نماهنگ« و »قصه هاي تهران« است.
ديروز سامانه مجازي و نقشــه گردشگري منطقه 
فرهنگي و گردشــگري عباس آباد همزمان با طرح 
استقبال از بهار و در راستاي تحقق تهران هوشمند 
در مركز همايش ســپهر رونمايي شد. سيدمحمد 
حســين حجازي، مديرعامل اراضي عباس آباد در 
آيين رونمايي از اين سامانه بر لزوم افزايش كيفيت 
خدمات الكترونيك و مجازي به منظور بهره مندي 
بيشتر گردشگران تأكيد كرد و گفت: »پس از طي 
روال اداري در سال14۰۰ ان شاءاهلل شاهد ميزباني 

منطقه فرهنگي و گردشگري عباس آباد از اجالس 
جهاني گردشگري شهري خواهيم بود.« 

سامانه مجازي گردشگري شامل 1۰هزار تصوير با 
تكنيك عكاسي 3۶۰درجه از كل اراضي عباس آباد 
و مراكز اين مجموعه است كه كاربران و گردشگران 
 abasabad.tehran.ir با  مراجعــه بــه درگاه
مي توانند به صورت مجازي از كل مجموعه بازديد 

كنند.

»لبخند سفيد« با موضوع كرونا
در كنار اينها، طبق ســنوات گذشته رنگ آميزي 
تخم مرغ هاي نوروزي و نصب المان هاي بهاري در 
معابر و بوستان هاي شــهر انجام شده است. عالوه 
بر اين، به زودي از ســوي پويش »لبخند سفيد« 
با موضوع »كرونا« حــدود 4۰۰هنرمند از ميدان 
تجريش تا ميدان راه آهن با كوله پشتي هاي خاص 

حركت مي كنند؛ كوله پشــتي هايي كه پشت آنها 
لبخندي سفيد حك شده و هنرمندان نيز با نواي 
موســيقي آمدن بهــار را نويد مي دهنــد. برپايي 
موســيقي خياباني زنده در خيابان هاي وليعصر و 
انقالب نيز با حضور 1۰گروه موسيقي در طول عيد 

از ديگر برنامه هاي شاد به شمار مي آيد.

طوالني ترين تونل نوري در بوستان نهج البالغه
بوستان نهج ابالغه با ســاخت طوالني ترين تونل 
نوري در نوروز14۰۰ ميزبان گردشــگران تهراني 
اســت.  اين تونل به منظور زيباسازي منظر شهري 
و ايجاد فضايي با نشــاط راه اندازي شده است. اين 
تونل نوري به طول 2۶۰ متر با 4هزار عدد ال اي دي و 
قابليت رقص نوري در اين بوستان كه از آن به عنوان 
يكي از بزرگ ترين تفرجگاه هاي شــهر تهران در 

سال14۰۰ نام  برده مي شود، اجرا شده است.

نوروزگاه خانواده محور در بوستان هاي بزرگ
بوستان هاي بزرگ شهر در طرح نوروزگاه خانواده 
محور با هدف توسعه ورزش هاي همگاني با رعايت 
پروتكل هاي بهداشــتي تا 1۵فرورديــن ميزبان 
پايتخت نشينان ورزش دوست هســتند. بنابراين 
طرح ورزش همگاني، پياده روي و طناب زني )طرح 
پويا( خانوادگــي به صورت حضــوري و با رعايت 
پروتكل هــاي بهداشــتي در بوســتان هايي مثل 
جوانمردان، پرديسان، فضاي سبز اطراف درياچه 
شهداي خليج فارس )چيتگر(، واليت، ملت، نياوران، 
سرخه حصار و پليس تا پايان نوروز برگزار مي شود. 
همچنين، مسابقات مجازي در قالب ليگ بازي هاي 
رايانه اي از 2۰اســفند تا 2۰فروردين سال آينده 

براي عالقه مندان برگزار مي شود.

بازديد از شهر با رعايت پروتكل هاي بهداشتي
سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران به مناسبت 
فرارســيدن ايام نوروز تورهــاي تهرانگردي را در 
۵قالب موضوعي )تاريــخ و تمدن، طبيعت گردي، 
تفريحي ورزشــي، علمي فرهنگي و گردشــگري 

انقالب( برگزار مي كند.
 تورهاي تهرانگردي در سال14۰۰ با رعايت كامل 
پروتكل هاي بهداشتي شامل موزه گردي )كاخ موزه 
گلستان يا موزه ملي(، تهران قديم )خانه موزه بازار، 
خانه موزه مــدرس، بازارچه و حمــام نواب، خانه 
مهرانگيز، خانه اوقات فراغت دبيرالملك، امامزاده 
يحيي و چنار 9۰۰ساله تهران(، ري گردي)زيارت 
حضرت عبدالعظيم)ع(، بازار ري، آتشــكده، برج 
طغرل، چشــمه علي، ابن بابويه و بي بي شهربانو(، 
شــميران گردي امامزاده صالح)ع(، بازار تجريش، 
كاخ موزه سعدآباد يا نياوران، باغ موزه هنر ايراني(، 
3برج تهران )برج ميالد، برج آزادي و برج طغرل(، 
شهرك ســينمايي، باغ گياه شناسي، باغ پرندگان 
و باغ مينياتــوري، تهــران امروز )پــل طبيعت، 
بوستان آب و آتش، پل ابريشــم، بوستان نوروز و 
گنبدمينا(، بام تهران، يار مهربان )باغ كتاب، موزه 
علم كودك يا نوجوان(، دكترلند، روايت انقالب )باغ 
موزه قصر، حســينيه جماران، خانه موزه آيت اهلل 
هاشمي رفسنجاني(، اســطوره هاي انقالب )خانه 
موزه شــهيد چمران، خانه موزه شــهيد مطهري، 
خانه موزه شهيد بهشتي و خانه موزه شهيد رجايي( 
مي شــود. عالقه مندان براي ثبت نام مي توانند با 
سامانه1837 تماس بگيرند يا نام و نام خانوادگي و 
شماره تلفن همراه خود را به 2۰۰۰1837 پيامك 

كنند.

آزادي ميزبان »هفته مجسمه و رويداد تهران-
آزادي«

 سازمان زيباســازي شــهر تهران نيز با همكاري 
انجمن هنرمندان مجسمه ســاز ايران و شهرداري 
منطقه9 هفته مجســمه؛ رويداد تهران-آزادي را 
تا ششم فروردين در ميدان آزادي برگزار مي كند. 
تهران-آزادي، رويدادي مكان محور با موضوع آزادي 
به حساب مي آيد و در اين راستا »هفته مجسمه« 
در آغاز ســال جديد، با توجه به مولفه هاي مكاني، 
اجتماعي، مفهومي و قابليت هــاي فضايي ميدان 

آزادي برپا مي شود. 
در اين رويداد با ايجاد فضا براي هنرمندان براساس 
مختصــات معنايي، فيزيكــي و هويتــي، زمينه 
گفت وگو با مخاطب درباره موضوعات هنري فراهم 
مي شود. همچنين به واســطه حضور هنرمندان، 
مشاركت و حضور مخاطبان در پروسه شكل گيري 
اثر در قالب اجراي ميداني با متريال هاي ســبك 
و قابل گســترش در فضا مانند؛ پارچه، استراكچر 
فلزي، چوب، كارتن، ورق هاي پالســتيكي، مواد 
بازيافتي و... بــه انتخاب و پيشــنهاد هنرمندان، 

فراهم مي شود.

مروري بر برنامه هاي عيدانه شهرداري كه به مناسبت نوروز14۰۰ در تهران برگزار مي شود
آواز نوروز در كوچه هاي شهر  زهرا كريمي

خبر نگار

خبر

شهرآماده ورود بهار

 مراســم نهال كاري توسط اهالي رسانه در بوســتان زندگي واقع 
در محله هرندي منطقه12 شــهر تهران برگزار شــد. جمعي از 
خبرنگاران و عكاسان حوزه شهري صبح ديروز به همراه مديركل 

خدمات شهري شهرداري تهران در اين مراسم شركت كردند.
به گزارش همشهري، اصغر عطايي در حاشيه مراسم نهال كاري به 
خبرنگاران گفت:  »ايجاد بوستان در فضاهايي مانند بوستان زندگي 
كار آساني نيست، اما در همين مناطق اكنون اين امر قابل مشاهده 
است كه نقاط كور بي دفاع شهري كه افراد متجاهر در آنها حضور 
داشته باشند، وجود ندارد. با وجود اينكه در ايام آماده سازي  شهر 
براي نوروز با پديده سرما مواجه شديم، در چند روز اخير سرعت كار 
را چند برابر كرده ايم و شنبه تهران متفاوتي مشاهده خواهيد كرد. 
فضاسازي شــهرداري تهران براي نوروز تا جمعه به پايان خواهد 
رســيد و فضاي جديدي در تهران ايجاد خواهد شد و شهروندان 

مي توانند از اين شرايط جديد استفاده ببرند.«
او ادامه داد: »در ايام فعلي نيروهاي پيمانكاري شهرداري تهران 
به صورت ويژه فعاليت هاي مســتمري را براي فضاســازي شهر 
تهران انجام مي دهند.« مديركل خدمات شهري شهرداري تهران 
همچنين با اشاره به آمادگي براي بارش هاي احتمالي فروردين ماه، 
گفت: »در اين بخش با توجه به برنامه ريزي انجام شده هيچ مشكلي 

در ارتباط با آبگرفتگي در انهار و معابر نخواهيم داشت.« 
عطايي اضافه كرد: »با توجه به تجربيات ســال هاي گذشته كه با 
بارش هاي روزهاي پاياني ســال و ابتداي فروردين روبه رو بوديم 
اقداماتي براي رفع آبگرفتگي ها انجام گرفته اســت به طوري كه 
كانال ها و مسيل ها به طور كامل اليروبي شــده است.« او با اعالم 
اينكه در سال جاري شاهد هيچ گونه آبگرفتگي در معابر شهر تهران 
نبوده ايم، تأكيد كرد: »آبگرفتگي به معناي ايجاد شدن رودخانه در 
تهران شاهد نبوده ايم و ان شــاءاهلل با برنامه ريزي انجام شده هيچ 
مشكلي در بارش هاي ابتداي فروردين نخواهيم داشت.« همچنين 
عطايي با اشاره به اينكه هر روز اقدامات خدمات شهري در قالب 
ويدئو كنفرانس با مديريت شهري مطرح مي شود، گفت: »جمعيت 
زيادي در تهران مشغول كار هســتند كه بايد سنت حسنه نوروز 

براي مردم برگزار شود.« 

مجيد جباري 
خبر نگار

اتصال جنوب شرق به شمال غرب با مترو
روز گذشته 3 ايستگاه جديد مترو در خطوط ۶ و 7 به صورت مجازي و با حضور شهردار 

تهران در جلسه شوراي شهر افتتاح شد

آخرين پويش سه شنبه هاي بدون خودرو در سال 99، صبح ديروز با 
حضور پيروز حناچي، شهردار تهران برگزار شد.

حركت شادي در محله ها 

كارناوال حاجي فيروزها 3، 4، 5 و 9فروردين

كارناوال سه چرخه هاي نوروزي  4، 6 و 10 فروردين

كارناوال عروسك هاي غول پيكر 5، 6، 7 ، 11 و 12فروردين

 نوروزگاه سيار3، 6 و 12 فروردين

كارناوال نوروزي و سين سالمتي5 و 8فروردين

كارناوال تخم مرغ هاي رنگي3، 4، 5، 6، 7 و 10فروردين

 كارناوال عروسكي اقوام و محلي6،5 ،7، 8 و11فروردين

كاروان بزرگ نوروز1400 در مناطق مختلف شــهر تهــران برنامه هاي متنوعــي دارد. از آيين ايران باســتان در ايام 
نوروز گرفته تا برگزاري نوروزگاه سيار. شهرداري تهران براي دومين سال پياپي برنامه هاي نوروزي خود را با در نظر 
گرفتن پروتكل هاي بهداشــتي برگزار مي كند تا در دوران شيوع كرونا شــهروندان تهراني روزهاي خوشي را سپري 
كنند. بنابراين طبق برنامه هاي باال در عيد نوروز مي توانيد منتظر رسيدن كارناوال هاي مختلف بهارانه و شاد به محله 

خود باشيد.
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ايران 1400و اقتصاد در بيم و اميد
اقتصاد ايــران 1400در وضعيت بيم و اميد قــرار دارد. تأخير در تصميم گيري يا 
بالتكليفي مي تواند راه را بر بي ثباتي در اقتصاد و ضربه به معيشت و كسب وكارها 
هموار سازد. روشن است كه نرخ تورم در سال آينده دست كم تا 36درصد پيش 
خواهد رفت و اگر دولت نتواند نفت بفروشد و دالرهاي آن را مصرف كند، كسري 
بودجه دولت ممكن است نرخ تورم را از مرز 60درصد هم فراتر ببرد، رشد اندك 
اقتصادي ايران در 9 ماه امسال هم بسته به شرايط تحريم ها و غلبه بر كرونا دارد و 
هرگونه نسخه پيچيدن براي اقتصاد بدون درنظر گرفتن واقعيت هاي درون و بيرون 
اثرگذار بر متغيرهاي اقتصادي، تنها باعث انحراف در تصميم گيري و باالرفتن نرخ 
تورم، رشد ناپايدار اقتصاد و نرخ بيكاري فزاينده و نمايان شدن چهره خشن تر 
فقر خواهد شد. بهار 1400نشان خواهد داد مسير اقتصاد ايران به سمت تورم باالتر 
و ركود خواهد بود يا تورم پايين تر و رشــد مثبت تر. 3انتخاب مهم مسير آينده 
اقتصاد را روشن مي ســازد، اراده اركان سياستگذاري و تصميم گيري در سطوح 
كالن براي پايان دادن به بحران ارتباط بين شــبكه بانكي و مالي ايران با جهان، 
سرنوشــت گفت وگوهاي ايران با آمريكا و كشورهاي اروپايي در ارتباط با برجام 
و انتخاب مهم تر، رأي مردم در پاي صندوق هاي رأي انتخابات رياست جمهوري 

4سال آينده. بهار 1400اقتصاد ايران آينده خود را بهتر خواهد ديد.

ث
مك

نبض بازار

نوسان آخر سال قيمت ها در بازار موبايل پرده هاي نمايش اقتصاد در ايران 1400

 همشهري برمبناي اطالعات ارائه شده رئيس جمهوري 
و رئيس كل بانك مركزي روايت مي كند

هم رئيس جمهور، حسن روحاني و هم عبدالناصر همتي، رئيس كل بانك مركزي اميدوار هستند كه سال آينده، سال بهتري از نظر اقتصادي 
خواهد شد، اما در پس گفته ها و سيگنال هاي آنها مي توان نشانه هايي از نگراني و ترديد را مشاهده كرد.

نوســان قيمت دالر در محدوده 24 تا 25هزار تومان و رشــد نسبي 
تقاضاي خريد گوشــي تلفن همراه در ايام پاياني سال زمينه نوسان 

قيمت مدل هاي مختلف گوشي موبايل را فراهم كرده است.
به گزارش همشــهري، بازار محصوالت ديجيتال امسال در حالي به 
استقبال بهار مي رود كه فشار ناشي از مشكالت تخصيص ارز و نوسان 
نرخ دالر و تنگناها در مســير واردات رســمي موجب كاهش شديد 
تقاضاي خريــد به خصوص در محصوالت برندهــاي گران قيمت در 

بازار شده است.
وابستگي نرخ اين محصوالت به واردات و نوسان شديد نرخ ارز نيز زمينه 
تشديد ركود بازار موبايل، تبلت و لپ تاپ را فراهم آورده و نارضايتي توأم 
فروشندگان و خريداران از شرايط كنوني بازار را به دنبال داشته است. 
اگرچه هرسال در ايام پاياني سال تقاضا براي خريد انواع محصوالت 
ديجيتال به خصوص گوشي تلفن همراه نســبت به تابستان و پاييز 
افزايش مي يابد، اما بازار شــب عيد موبايل، پارسال و امسال، متاثر از 

شيوع كرونا و نوسان نرخ ارز حال و روز چندان خوشي ندارد.
بررسي قيمت انواع گوشي برندهاي مشهور طي 2هفته منتهي به پايان 
اسفند ماه 99 نيز نشان مي دهد كه بازار موبايل گرفتار نوعي كشمكش 
ناشي از تقابل تأثير مثبت افت نرخ دالر بر كاهش قيمت اين محصوالت 
و رشد نسبي تقاضاي خريد حداقل براي گوشي هاي رده قيمتي ارزان 
و با قيمت متوسط شده است. در بازار ساير محصوالت ديجيتال مانند 
لپ تاپ و كنسول هاي بازي نيز گرچه روايت كلي حاكي از سير نزولي 
قيمت ها نسبت به 2هفته گذشته است، اما به دليل رشد نسبي تقاضاي 
خريد محصوالتي مانند ايكس باكس و پلي استيشــين در بازار شب 
عيد، تأثير كاهش نرخ ارز بر قيمت فروش اين محصوالت در بازار براي 

خريداران چندان محسوس نيست.

فراز و فرود نسبي قيمت گوشي 
مشــاهدات ميداني خبرنگاران همشــهري، از نوســان آرام قيمت 
محصوالت برخي انواع گوشي موبايل برندهاي سامسونگ، شيائومي، 
هوآوي و... در فروشــگاه هاي سطح شــهر حكايت دارد، به نحوي كه 
گوشي هاي رده قيمتي پايين و متوسط اين برندها كاهش يا افزايش 
100 تا حداكثر 500هزار توماني قيمت را شاهد بوده است اما اين نوسان 
قيمت در انواع مدل هاي گران قيمت گوشي اين برندها يا محصوالت 
آيفون به دليل قيمت باالي اين نوع گوشي ها در بازار به مراتب بيشتر از 
مدل هاي قيمت پايين و متوسط بوده است. در بازار چند روز گذشته 
قيمت برخي انواع گوشي هاي سامســونگ كاهش قيمت حداقل را 
شاهد بود به نحوي كه قيمت گوشي موبايل A30s اين برند كره اي با 
كاهش 100هزار توماني براساس حجم حافظه و برخي امكانات جانبي 
به نرخ 4ميليون و 700 تا 5ميليون و 610 هزار تومان عرضه شــد و 
 A02s 75 هزار تومان  و گلكسي ، A31گوشي هاي سامسونگ گلكسي
90 هزار تومان ارزان شد اما در مقابل گوشي گلكسي A42كه فناوري 
5G را پشــتيباني مي كند با افزايش قيمت 50 تا 100هزار توماني به 
نرخ 8ميليون و 90 هزار و گلكسي Note 10Lite رشد قيمت 80هزار 
توماني را شاهد بود. در بازار گوشي هاي برند شيائومي نيز قيمت گوشي 
Redmi 9 با افزايش 160 هزار توماني به نــرخ 3ميليون و 70 هزار تا 
4ميليون و 590 هزار تومان فروخته شــد اما در مقابل گوشــي مدل 
Redmi Note 8 اين برند با كاهش 50 تا 100هزار توماني به قيمت 
4ميليون و 150 تا 4ميليون و 200هزار تومان به مشــتريان عرضه 
شد. قيمت انواع گوشــي هاي موبايل برند هوآوي نيز در بازار تثبيت 
 Nova 7i شــد به نحوي كه مدل هاي پرفروش اين نوع گوشي مانند 
و Nova 5T به ترتيــب با قيمت 5ميليون و 639 هــزار و 8ميليون و 
169 هزار تومان فروخته شــد. مي توان گفت گوشي هاي برند هوآوي 
كمترين نوسان قيمت را در بازار داشــته و تغيير قيمت نيمي از اين 
گوشي ها در محدوده 100هزار تومان بود. اما از 15مدل پرفروش اين 
برند، 12 محصول روند كاهشي و فقط 3 مدل با افزايش 300هزار توماني 

به 3ميليون و 750هزار تومان رسيد.

سود مصوب تامين و توزيع موبايل
در شرايطي كه فروشــندگان موبايل از نقش وارد كنندگان در گراني 
انواع گوشــي خبر مي دهند، واردكنندگان از طرحي خبر مي دهند 
كه با اجراي آن ســقف ســود مصوب واردكننــده، عمده فروش و 
مغازه داران مشــخص مي شــود. ســخنگوي انجمن واردكنندگان 
موبايــل در اين باره گفت: قرار اســت تــا طرح افق زنجيره شــبكه 
تأمين كنندگان )واردكننــدگان(، توزيع كنندگان)عمده فروش( و 
خرده فروش)مغازه داران( موبايل را به نحوي رصد و شفافيت ســازي  
كند كه هرگونه تخلف و گرانفروشي در بازار موبايل به سرعت كنترل 
شود. محمدرضا عاليان  افزود: در اين طرح تمام اعضاي زنجيره تأمين 
و توزيع موبايل موظفند اطالعات خود را در سامانه جامع تجارت ثبت 
كنند و واردكننده نيز پس از ترخيص موبايل ملزم است بالفاصله آن را 
در سامانه ثبت كرده و بعد از آن محموله موبايل خود را به توزيع كننده 
و به عمده فروشي كه در اين سامانه احراز صالحيت شده، بفروشد. او 
با اشاره اينكه تمام عمده فروشان و خرده فروشان بايد كاالي خود را 
ذيل اصول طرح افق معامله كنند، افزود: بر اين اســاس شركت هاي 
واردكننده حداكثر تا سقف 15درصد، عمده فروشان حداكثر تا سقف 
3درصد و مغازه داران نيز حداكثر تا ســقف 7درصد مي توانند سود 

معامالت را دريافت كنند. 

تخلفات ثبت سفارش واردات گوشي
عضو هيأت رئيسه اتاق اصناف ايران و تهران و رئيس اتحاديه صوتي و 
تصويري، تلفن همراه و لوازم جانبي تهران با اشاره به تخلفات برخي 
واردكنندگان گوشي تلفن همراه، در ثبت سفارش  كه از 20خرداد ماه 
امسال اتفاق افتاده، گفت: دستگاه هاي ذيربط، به برخي واردكنندگان 
گوشي تلفن همراه خارج از ضابطه ارز تخصيص داده اند كه الزم است 
دستگاه هاي نظارتي همچون سازمان بازرسي كل كشور اين موضوع را 
بررسي كنند. ابراهيم درستي  با بيان اينكه واحدهاي صنفي فروشنده 
تلفن همراه حامي مصرف كننده هستند، در مورد وضعيت بازار شب 
عيد گوشي تلفن همراه، افزود: ركود شديدي در بازار تلفن همراه وجود 
دارد و به دليل نوسان نرخ دالر، خريد و فروش زيادي انجام نمي شود. 
نوسان بازار ارز باعث متضرر شدن فروشندگان گوشي تلفن همراه و 
مصرف كنندگان شده و فروشندگان خواستار ثبات قيمت ها در بازار 

موبايل و ساير كاالهاي ديجيتال هستند.

ســال99 يكــي از پرنوســان ترين  سكه و طال
دوره هاي زماني براي بازار طال و سكه 
بود. ســكه، فروردين امسال را از كف 
كانال 6ميليــون تومان آغاز كرد و ظــرف 6 ماه به 
باالترين نرخ خود تا به امروز رســيد. 24مهرماه و 
همزمان با رسيدن دالر به مرز 30هزار تومان، سكه 
هم به قله تاريخي 16ميليون و460هزار تومان رسيد 
و اين ركورد را تا امروز حفظ كرده است. سكه بعد از 
اين تاريخ رونــد نزولي خود را آغــاز كرد. باالترين 
قيمــت ســكه در طــول ســه ماه زمســتان 
12ميليون و230هزار تومان بود كه در تاريخ 3بهمن 
به ثبت رسيد. روند صعودي نرخ طال هم كه امسال را 
با قيمت 631هزار تومان براي هر گرم طالي 18عيار 
آغاز كرده بــود روز 27مهرماه به اوج خود رســيد. 
هرگرم طــالي 18عيــار در ايــن تاريخ تــا مرز 
قيمــت  بــا  و  پيش رفــت  يك ونيم ميليــون 
يك ميليون و488هزار تومان معامله شد؛ قيمتي كه 
ديگر تكرار نشــد و طال هم به مانند سكه در مسير 
افت قيمت قرار گرفت. باالترين رقم به ثبت رسيده 
بــراي طــالي 18عيــار در ســه ماه زمســتان 
يك ميليون و213هــزار تومان بود كــه در تاريخ 

16دي ماه رقم خورد.

عوامل مؤثر بر بازار طال
بازار طالي ايران همواره تابــع 2فاكتور بهاي انس 
جهاني و قيمت ارز در داخل كشور بوده و سال99 

بازه تغييرات اين دو فاكتور به دليل شــرايط حاكم 
بر ايران و جهان، بســيار گســترده بود. با شــيوع 
كوويد-19 و ايجاد ركود شــديد اقتصادي در تمام 
كشــورهاي دنيا، گرايش به ســرمايه گذاري روي 
طال تا جايي پيش رفت كه بهــاي انس جهاني به 
ركورد باورنكردني 2000دالر هم رسيد. البته كشف 
واكسن از يك ســو و كنار رفتن ترامپ از قدرت در 
اياالت متحده از سوي ديگر با ايجاد اميد به كاهش 
ريســك هاي اقتصادي و تنش هــاي ديپلماتيك 
تأثيرگذار بر اقتصاد جهاني، بهاي انس را در مسير 
كاهش قرار داد و تا 1675 در هفته گذشــته پايين 
آورد؛ كاهشــي كه به باور كارشناســان اقتصادي 
مقطعي اســت و اين فلز گرانبها دوباره در مســير 
صعودي قرار خواهد گرفت. ميثم رادپور، كارشناس 
بازار ارز و سرمايه معتقد است: سال1400، قيمت 
طال در سطح جهاني وارد يك دوره صعودي جدي 
خواهد شد و اين روند صعودي، آينده قيمت طال به 
ريال در بازار ايران را برخالف اغلب دوره هاي زماني 
كه تحت تأثير نرخ ارز بود، به قيمت انس وابســته 

خواهد كرد.
او در گفت وگو با همشهري در توضيح اين پيش بيني 
مي گويد: به اعتقاد من، فلزات گرانبها و به ويژه طال 
وارد روند صعودي بلندمدت شده اند و اين ناشي از 
ورود نظام هاي پولي دنيا به ويــژه اياالت متحده به 
يك دوره تورمي اســت كه آثار اين دوره تورمي بر 
قيمت كاالهاي اساسي و فلزات گرانبها به طور خاص 
تأثيرگذار اســت. به اعتقاد اين كارشناس، افزايش 
قيمت جهاني فلز زرد در افق يك سال آينده، با وجود 
پيش بيني ثبات نسبي در بازار ارز در كشور، قيمت 

طال به ريال را در ايران در مسير افزايشي قرار خواهد 
داد. كاهش منابع طال در جهان و استخراج بيش از 
80درصد ذخاير آن، دليل ديگري است كه برخي 
كارشناسان براي رشد بلندمدت بهاي جهاني طال به 
آن استناد مي كنند. با اين حال، كاهش ريسك هاي 
اقتصادي بــا نتايج مثبت تزريق واكســن كرونا در 
دنيا نيز عاملي است كه مي تواند تا حدي بر تحقق 
پيش بيني ها تأثيرگذار باشــد. بايــد ديد تحوالت 
جهانــي در كوتاه مدت و ظرف 9 مــاه باقي مانده از 
سال2021 كفه نوسانات قيمتي را به كدام سمت 
سنگين تر مي كند. سال2020 پرنوسان ترين دامنه 

براي بهاي انس رقم خورد.
پيش بيني نرخ ارز به عنوان مهم ترين عامل تأثيرگذار 
بر بازار طال خود تحت تأثير فاكتورهاي ديگري است. 
نرخ دالر از ابتداي امسال با اعمال سياست هاي فشار 
حداكثري از ســوي ترامپ افسارگسيخته افزايش 
يافت و دركنار تحريم هاي نفتي و بانكي و همچنين 
كوويد-19، فشــار مضاعفي را بر اقتصاد ايران وارد 
كرد. روي كارآمدن بايدن در آمريكا، با افزايش اميد 
به كاهش فشار تحريم، قيمت دالر را در ايران كاهش 
داد و آزادســازي منابع ارزي بلوكه شــده در ديگر 
كشــورها نيز مي تواند با افزايش تزريق ارز به بازار 
از سوي بانك مركزي قيمت را بيش از اين كاهش 
دهد اما از سوي ديگر بازار ارز ايران با كمرنگ شدن 
تدابير مسافرتي ناشي از كرونا در سال1400 قطعا با 
افزايش تقاضا براي ارز مسافرتي مواجه خواهد بود و 
مشكالت واردات مواداوليه و افزايش قيمت كاالهاي 
وابسته به واردات نيز معضل ديگري است كه حل آن 
مستلزم افزايش تزريق ارز به بازار است. با اين حال 

به اعتقاد كارشناسان، 1400 احتماال سال به نسبت 
با ثباتي براي بازار ارز خواهد بود. رادپور در اين زمينه 
مي گويد: مســئله برجام اگرچه مسائل ساختاري 
بازار ارز ما را برطرف نمي كند و ارز هرسال پابه پاي 
تورم، رشــد قيمت دارد اما در ميان مدت مي تواند 
با كاهش تنش ها و آزادســازي منابع تا حدودي به 
تثبيت نرخ ارز كمك كند. از ديگر سو، رشد جهاني 
قيمت كاالهاي اساسي به افزايش درآمدهاي ارزي 
ما كمك مي كند كما اينكه در 10 ماه گذشته تمام 
كاالهاي اساسي چه حامل هاي انرژي، چه فلزات و 
چه محصوالت كشاورزي گران شــدند و به اعتقاد 
من اين گراني ادامه خواهد داشــت. اين كارشناس 
اقتصادي، تورم  در نظام هاي پولي دنيا را نيز عاملي 
مي داند كه باعث مي شود سرعت كاهش ارزش ريال 
در مقابل پول هايي كه خود دچار بحران هســتند 
كمتر شود و اين ترمزي در برابر افزايش بي رويه نرخ 

دالر خواهد بود.

تأثير عامل تقاضا 
عوامل تأثيرگذار بر بازار طال قيمت دالر، بهاي اونس 

و تا حدودي تقاضا در بازار است.تقاضا كاهشي است 
كه بخشي از آن و مشخصا در بخش مصنوعات طال 
به افت قدرت خريد خانوارها بازمي گردد اما به گفته 
فعاالن صنفي در بازار طــال با وجود ركود مطلق در 
زمينه مصنوعات، تقاضا براي طالي آب شده و سكه 

همچنان وجود دارد. 
اين نشان مي دهد در شــرايطي كه سرمايه گذاري 
در بخش مســكن به دليل قيمت هاي بســيار باال 
كاهش يافته و بورس نيز در ســالي كه گذشــت 
در تحقق روياهــاي ســرمايه گذاران خود چندان 
موفق نبود و در عين حال نرخ سود بانكي جذابيت 
ســرمايه گذاري هاي بانكي را كاهــش داده، طال 
همچنان براي حفظ ارزش سرمايه هاي خرد مورد 
توجه است و بعيد است افزايش قيمت تقاضا را از حد 

موجود پايين تر بياورد. 
برايند عملكرد عوامل تأثيرگذار در نرخ طال و سكه 
چشــم اندازي صعودي در بازار فلز زرد در ايران را 
ترســيم مي كند كه گرچه در حد و مرز آن توافقي 
وجود ندارد اما به نظر مي رسد نمي توان در صحت 

تحقق آن ترديد داشت. 

تصويري كه از اقتصاد ايران  گزارش
1400روي پرده نمايش قرار 
مي گيــرد، يــك تصويــر 
خاكســتري اســت، اما ميزان تيرگي يا 
شفافيت اين تصوير خاكستري در اقتصاد 
گرفتار تحريم، كرونا، تورم و رشد شكننده 
با بيكاري فزاينده بستگي به تصميم هاي 
مهمي دارد كه انتظار مي رود در بهار سال 
آينده گرفته شــود و خرداد 1400زماني 
اســت كه اقتصاد ايران مي تواند در برابر 
تحريم هــا و تهديدها واكســينه شــود. 
انتخابات سال آينده رياست جمهوري در 
فاصله 4سال مانده به افق سند چشم انداز 
20ساله نظام سياسي ايران  نشان خواهد 
داد كه آيا گزينه زيستن در تحريم ها و زير 
فشار تهديدها گزينه مطلوبي است يا مردم 

انتخاب ديگري خواهند كرد؟
به گزارش همشــهري، بــراي در اختيار 
داشــتن تصويري از آينده اقتصاد به ويژه 
در ســال1400، تامل در گزارش ديروز 
بانك مركزي و صحبت هاي حسن روحاني 
به وضوع نشــان مي دهد كــه اقتصاد در 
موقعيــت خطيري قــرار گرفته؛ هرچند 
هم رئيس جمهور، حســن روحاني و هم 
عبدالناصر همتي، رئيس كل بانك مركزي 
اميدوار هستند كه سال آينده سال بهتري 
از نظر اقتصادي خواهد بــود، اما در پس 
گفته ها و ســيگنال هاي آنهــا مي توان 
نشــانه هايي از نگراني و ترديد را مشاهده 
كرد. به بيان روشن تر آنچه روحاني و همتي 
از آن خبر دارند و گوشه هاي آن را ديروز 
نمايان كردند، زنــگ خطري جدي براي 
تصميم گيري ســخت در بهار سال آينده 
است كه آيا سرانجام سياستمداران دست 
سياستگذاران را براي نجات اقتصاد گرفتار 

ركود و تورم باز مي گذارند يا نه؟

چرا ايران ونزوئال نشد؛ توضيح همتي
در بهار امسال برخي تحليل ها و گزارش ها 
نشــان از حركت اقتصاد ايران به سمت 
ونزوئاليي شــدن حكايت داشت و خطر 

تورم 3رقمي جدي  بود، اما چرا اين اتفاق 
رخ نداد؟ اگــر در خرداد امســال دولت 
كسري بودجه اش را با فروش اوراق بدهي 
تامين نمي كرد، چه اتفاقي ممكن بود رخ 
دهد؟ ديروز رئيــس  كل بانك مركزي كه 
اين روزها با انتقادهاي زيــادي، به دليل 
رشد نقدينگي، مواجه اســت، به صورت 
ضمني از يك واقعيت كمتر گفته شــده 
پرده برداشت و تأكيد كرد: بانك مركزي 
در 2سال گذشــته در اوج شــوك ارزي 
و شــيوع كرونــا، به رغم كاهش شــديد 
درآمدهاي نفتي دولــت، موفق به تامين 
ارز 10ميليارد دالر با نــرخ ارز ترجيحي 
بــراي واردات كاالهاي اساســي، دارو و 
نهاده هاي دامي و مــواد اوليه واحدهاي 

توليدي شده است.
همتي ديــروز در مجمع بانــك مركزي، 
متوسط رشد نقدينگي در 3سال گذشته 
را 30.3درصد اعالم كرد و گفت: نســبت 
به ميانگين 20ســال گذشــته تنها رشد 
نقدينگي 2.8درصد بيشــتر بوده و دليل 
آن فشــار مضاعف به اقتصاد ايران ناشي 
از شيوع كرونا بوده است. رئيس كل بانك 
مركزي شرايط 2سال پس از خروج آمريكا 
از برجام را »ســخت و بي ســابقه« براي 
سياستگذاري پولي و ارزي اعالم و با اشاره 
به فروش 115هــزار ميليارد تومان اوراق 
دولتي طي 41حراج فاش كرد: اگر اين كار 
انجام نمي پذيرفت پايــه پولي، 32 واحد 
درصد و نقدينگي 26واحد درصد افزايش 
مي يافت كه بانــك مركزي جلوي تحقق 

آن را گرفت.
به گزارش همشهري، گزارشي كه ديروز 
رئيس كل بانك مركزي ارائه كرد، نشــان 
مي دهد كه از خرداد امسال، مسير كسري 
بودجه دولت به جاي قرض گرفتن از بانك 
مركزي به سمت فروش اوراق بدهي تغيير 
داده شده تا جلوي فشار كسري بودجه بر 
نرخ رشد نقدينگي و تورم فزاينده گرفته 
شود تا گزاره ونزوئاليي شدن اقتصاد ايران 

محقق نشود.

حاال اما سياستگذار پولي اميدوار به عبور 
بخش واقعي اقتصاد از شــرايط ســخت 
تحريم ها و كروناســت و بــه انتظار آغاز 
فصل تازه اي از رشد اقتصاد نشسته است؛ 
هرچنــد از نرخ تورم هدف گذاري شــده 
فاصله زياد گرفته، با اين حال تالش دارد 
تا با اجراي عمليات بازار، زمين بازي با نرخ 

سود را در بازارها عوض كند.

سيگنال هاي مهم رئيس جمهوري
شصتمين اجالس ســاالنه مجمع بانك 
مركزي را شايد بتوان از يك منظر متفاوت 
و متمايز با 59نشســت قبلي دانست زيرا 
براي نخستين بار است كه بانك مركزي 
و سياستگذاران پولي نزديك به يك سال 
است كه تمرين بانكداري مركزي مدرن 
را در پيش گرفته و تالش دارند تا مســير 
اقتصاد ايــران را اصالح كنند و از ســوي 
ديگر اين تغيير ريل با تغيير دولت در بهار 
سال آينده مواجه خواهد شــد و بيم آن 
مي رود كه با دولت جديــد، دوباره فصل 
تازه اي از آزمون و خطا در سياستگذاري 
اقتصادي تكرار شود. گفته هاي روحاني در 
اين نشست اما داراي سيگنال هاي كليدي 
بود و نشان مي دهد هرچند او اميدوار است 
كه اقتصاد را در شــرايط بهتري تحويل 
دولت بعدي بدهد، اما بازگرداندن ثبات به 
اقتصاد ايران در اوج اختالف هاي سياسي 
و كاهش اعتماد عمومي به كارآمدي اركان 
تصميم گيرنــده براي حل مشــكالت و 
بحران هاي اقتصادي، دشــوار و پيچيده 
به نظر مي رسد و از اين منظر هنوز خطر در 

كمين اقتصاد ايران است.
رئيس جمهوري شرايط ايران را در دوران 
7سال گذشــته به 2دوران قبل و بعد از 
برجام تقسيم كرد و وضعيت اقتصاد قبل 
از سال 97را به نسبت عادي توأم با فشار 
خوانــد و گفت: هم در رشــد اقتصادي و 
هم در تورم و اشــتغال واقعاً آمار و ارقام 
افتخارآميز اســت زيرا ميانگين نرخ تورم 
در 3ســال قبل از برجام 10.2درصد و در 
سال هاي 95 و 96 و اوايل 97تك رقمي 
بود و در هر فصل بيش از 700هزار شغل 
در كشور ايجاد مي شــد و اقتصاد در سال 
95باالترين نرخ رشد اقتصاد را تجربه كرد.

پرده دوم نمايش اقتصاد ايــران به گفته 
روحاني با خروج آمريــكا از برجام و قرار 
گرفتن ايران در يــك حصر بود. جايي كه 
روحاني فرصت را مناســب ديد تا پاسخ 
كســاني را بدهد كه پيش بيني شان اين 
بود اقتصاد ايران به سمت ونزوئاليي شدن 
پيش مي رود. روايت ديروز روحاني از آنچه 
در ارتباط با نرخ تورم رخ داده اين اســت 
كه اگر كار و تالشــي صورت نمي گرفت، 
ممكن بود اقتصاد ايــران به گفته او با يك 
همچون شرايطي )ونزوئاليي شدن( مواجه 
شود. سوال اينجاست كه چرا تورم ايران 
ونزوئاليي نشده و اقتصاد دچار فروپاشي 
و قحطي نشده اســت. روحاني مي گويد: 
وقتي وارد سال 98شديم، تقريباً از اواخر 

بهار تورم را كنترل كرديــم و روند تورم 
كاهشي شد. تا اواخر سال 98قدم به قدم، 
در دوازده  ماهه تورم نقطه  به نقطه شروع به 
كاهش كرد و يك آرامشي به وجود آمد، اما 

با شيوع كرونا شرايط تغيير كرد.

افشاي يك واقعيت ناگفته
نكته مهم در صحبت هاي ديروز روحاني، 
اشاره او به گزارش رئيس كل بانك مركزي 
درباره درآمدهــاي نفتي ايــران بود كه 
نشــان مي داد در ســال هاي 98 و 99به 
يك پنجم ميانگين 2دهــه اخير كاهش 
يافته اســت؛ يعني حداكثر دالري كه در 
اختيار بانك مركزي از محل فروش نفت 
قرار گرفته، حدود 9ميليارد دالر در سال 
بوده اســت. رئيس جمهور از اين گزارش 
همتي به عنوان يك گــزارش مهم ياد و 
فاش مي كند كه در ســال هاي گذشــته 
ميانگين درآمــد ارزي كشــور از محل 
صادرات نفت بين 45تــا 46ميليارد دالر 
بوده و در ســال هاي 98و 99حد متوسط 

درآمد نفتي يك پنجم شده است.
حســن روحانــي از اين ميــزان كاهش 
درآمدهــاي نفتي ايران به عنــوان خالي 
شدن دســت بانك مركزي ياد مي كند و 
مي افزايد: اينها در واردات و قيمت ارز تأثير 
مي گذارد. بانك مركزي دست اش خالي 
است كه بيايد در ســامانه نيما ارز عرضه 
كرده و يك مقدار قيمــت را تعديل كند. 
اين شرايط، شرايط بسيار عجيب و غريبي 
بوده و آنهايي كه اين جنگ را به ما تحميل 
كردند، هدفشــان فروپاشي اقتصاد ايران 

بود و الحمداهلل موفق نشدند.

به گزارش همشهري، تصويري كه فرمانده 
اقتصاد مقاومتي يعني حســن روحاني از 
پشت پرده اقتصاد ايران در سال گذشته 
ارائــه مي كند، به گونه اي هشــدار درباره 
آينــده اســت. او به صراحــت مي گويد: 
ممنوعيت ورود كاالها به كشــور به دليل 
تنگناي ارزي و به خاطر شــرايط تحريم 
بوده و در شرايط عادي اين كار را هيچ وقت 
نمي كرديم؛ هرچند دوران بسيار سختي 
براي ملت ايــران پيش آمــد، چون اين 

جنگ، جنگ تحميلي اقتصادي بود.

اقتصاد با تنش يا بدون آن
روحاني كه ســابقه فرماندهي و مديريت 
در جنگ تحميلي 8ساله عراق عليه ايران 
را داراســت، ديروز هم روايت ديگري از 
دشواري هاي جنگ اقتصادي ارائه كرد تا 
يادآور شود كه در اين جنگ نوك پيكان 
حمالت، به طرف بانك مركزي و صنعت 
نفت بوده و شايد اشاره او به سياستمداران 
اين باشد كه بايد تصميم بگيرند كه اقتصاد 
ايران در وضعيت جنگي باقي بماند يا وارد 

دوران بدون جنگ شود.
سيگنال روشن رئيس جمهوري اين است 
كه بايد اقتصاد كشــور شــفاف شود و به 
جنگ پولشــويي و تامين مالي تروريسم 
برود. او مي گويد: واقعا چيز عجيبي است 
و متأســفانه با پولشــويي و تأمين مالي 
تروريسم در اين ســال ها مبارزه كرديم، 
اما بلد نبوديم ايــن را تابلو كنيم. روحاني 
تأكيد كرد: بهتريــن مبارزه را با فســاد 
مي كنيم، بيشترين مبارزه را با پولشويي 
و تأمين مالي تروريسم انجام مي دهيم و 

وقتي به تابلو مي رســد كه مي خواهيم به 
دنيا اعالم كنيم، مي گوييم نه، اينجا يك 
خرده خجالت مي كشيم، اين تابلو را پايين 
بياوريم تا كســي نفهمد، ما كار خوب را 
براي خدا مي كنيم. او مي افزايد: واقعاً آدم 
دلش مي ســوزد. 4اليحه اي كه دولت به 
مجلس آورد، مجلس تصويب كرد، حتي 
ايرادات آن در شــوراي نگهبان هم حل 
شد، اما بعد در يك جاي ديگر گير افتاد. 
واقعاً چيز عجيبي است. يك عده اي افتخار 
مي كنند كه امسال آن را تصويب نكرديم و 
سال بعد تصويب مي كنيم و در سال جديد 
افتخار مي كنند و مي  گويند در اين دولت 
تصويب نكرديم. چرا نكرديم؟ ما كه از همه 
در مبارزه با تروريسم مقدم تر هستيم. ما 
با تروريســم در منطقه مبارزه مي كنيم، 
در بخش مالي اش هــم بايد مبارزه كنيم، 
معلوم است.ان شاءاهلل دوســتان ديگر را 
هم با يك زباني قانع كنيم و با هم منسجم 
شويم و اين مسئله را نهايي كنيم و انجام 

دهيم.
گفته هاي حســن روحاني در شصتمين 
مجمع ساالنه بانك مركزي روايتگر يك 
اختالف برداشــت بنياديــن در ارتباط با 
يك چالــش چندين ســاله در ارتباط با 
شكســتن حصر مالي ايران و باز گذاشتن 
دست بانك ها و بانك مركزي است. پيامي 
روشن به منتقدان و مخالفان كه دست از 
لجاجت بردارند و به گفته او دســت بانك 
مركزي را بــاز بگذارنــد. تأكيد چندين 
باره رئيس جمهــور با اين گزاره روشــن 
كه؛ بانك مركزي مي خواهــد با دنيا كار 
كند. شــما وقتي مي خواهيد بــا دنيا كار 
كنيد، كشورهاي غيردوست را نمي گويم، 
كشورهاي دوست را مي گويم، كشورهاي 
دوست وقتي با بانك مركزي مي خواهند 
كار كنند، بايد دلشــان قرص باشد. بايد 
راحــت و مطمئن باشــند كه مشــكلي 
برايشــان پيش نمي آيد. فــردا يك نهاد 
بين المللي يقه شــان را نمي گيرد. افتخار 
كنند كه با بانك مركزي ايران كار مي كنند 

كه يك بانك شفاف است.
حاال يك كاري كنيم كه دوســتان ما هم 
بترسند كه اگر من با شــما كار كنم، فردا 
گرفتار مي شوم. در گروه ويژه راجع به من 

چه مي گويند؟ چرا اين كار را بكنيم؟ 

 پيامد نوسان نرخ ارز و رشد تقاضا در بازار موبايل، كاهش 
و افزايش جزئي قيمت محصوالت برخي برندها بوده است 

  حسن روحاني به صورت تلويحي مي گويد: رقم دالرهاي حاصل از 
فروش نفت در سال هاي 98 و 99 از 45ميليارد دالر به يك پنجم يعني 

9ميليارد دالر كاهش يافته است.

 عبدالناصر همتي در مجمع بانك مركزي: متوسط رشد نقدينگي در 
3سال گذشته 30.3درصد بوده و دليل آن تحريم سخت و بي سابقه و 

فشار مضاعف كرونا به اقتصاد ايران بوده است.

چشم انداز بازار طال و سكه در سال آينده
كارشناسان، بازار فلز زرد را در سال 1400 صعودي پيش بيني مي كنند

فرخنده رفائي
خبرنگار
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تحليلگران آينده بازار ها ازجمله بازار  بازارها
سهام و ارز را در سال1400به ابهام هاي 
موجود در ســال بعــد ازجمله ميزان 
تورم، نرخ رشد اقتصادي، حل تنش هاي سياسي و 
انتخابات رياست جمهوري گره مي زنند؛ با اين حال 
تقريبا اغلب اقتصاددانان با توجه به متغير هاي كالن 
اقتصادي بر اين باورند كه تورم در سال1400به عنوان 
پرقدرت ترين محرك براي رشــد بازار ها همچنان 
دورقمي خواهند ماند كه مي تواند محركي براي رشد 

بازار سهام و ارز باشد.
به گزارش همشهري، سناريوي هاي مختلفي درباره 
آينده بازار ها در ســال آينده به ويژه بازار سهام و ارز 
وجود دارد، اما اين ســناريوها با توجــه به ابهاماتي 
كه در مورد وضع سياســي و اقتصادي كشور وجود 
دارد، بســيار پيچيده شده اســت؛ بر همين اساس 
نمي توان با قطعيت درباره آينده محيط پوياي اقتصاد 
و سياست كه هر روز دچار تغييرات بنيادي مي شود، 
ســخن گفت. با اين حــال ديروز حســن روحاني، 
رئيس جمهوري درباره شرايط اقتصادي گفت: با قوت 
و قدرت مي گوييم سال آينده شــرايط بهتر خواهد 
بود. حركت در اين مسير دشوار است، اما براي رفع 
تحريم ها تالش مي كنيم و شــرايط جنگ اقتصادي 

بهتر خواهد بود.
با وجود اين سخنان محاســبات مراكز اقتصادي و 
همينطور كارشناسان نشــان مي دهد اقتصاد ايران 

ســال آينده تحت تأثير 4عامل كليــدي يعني نرخ 
تورم، نرخ رشــد اقتصادي، حل تنش هاي سياسي 
يا رفع تحريم ها و انتخابات رياســت جمهوري است 
و چون به غيراز 2متغير نخســت، يعني تورم و نرخ 
رشد اقتصادي كه متغيرهايي كمي هستند، برآورد 
2عامل بعدي شدني نيست و نمي توان به طور دقيق 
آينده بازارها را با توجــه به اصل عدم قطعيت برآورد 
كرد. با اين حال، برآوردهايــي كه از 2متغير كمي و 
اصلي اقتصاد ايران يعني تورم و نرخ رشد اقتصادي 
مي شود تحليلگران را به اين باور رسانده است كه سال 
آينده هم بازار ها دوباره رشــد خواهند كرد. ابتداي 
امســال هم اغلب تحليلگران از رشــد تورم سخن 
گفته بودند، اما مســئوالن در اين باره سكوت كردند 
و درنهايت نرخ تورم به عنوان يك ســوخت پرقدرت 
به رشــد 145درصدي بورس، 82درصدي مسكن، 

75درصدي سكه و 65درصدي ارز منجر شد.

تأثير تورم و رشد اقتصادي در سال آينده
مطابق مطالعاتي كه مؤسســات تحقيقاتي داخلي و 
خارجي انجام داده اند، صرف نظر از ساير متغير هاي 
اقتصادي اين تورم اســت كه بيشــترين تأثير را در 
كنار ساير متغير هاي اقتصادي بر بازارها دارد و مسير 
حركت بازارهاي ســهام ارز در سال  جديد متناسب 
با نرخ تورم ترسيم مي شــود. آنطور كه آمار ها نشان 
مي دهد باتوجه به افزايش كســري بودجه دولت در 

سال آينده تورم در سال1400رشــد خواهد كرد؛ 
به طوري كه واحد اطالعات اكونوميست در تحليلي 
از آينده اقتصاد ايران پيش بيني كرد، در سال1400 
نــرخ تــورم در ايــران تحت تأثير سياســت پولي 
سهل گيرانه و تداوم ضعف پول ملي به 32.7درصد 
افزايش يابد. محاسبات همشهري هم نشان مي دهد 
كف نرخ تــورم درحالت خوش بينانــه 28درصد و 
واقع بينانه 36درصد خواهد بود. حتي ممكن اســت 
درصورت محقق نشدن درآمد هاي دولت در حالت 

همشهري تحليل مي كند

بازارهاي سهام و ارز در سال آينده از همان ابتدا تحت تأثير تورم، نرخ رشد اقتصادي، تنش هاي 
ديپلماتيك و انتخابات رياست جمهوري قرار خواهد گرفت

بورس و ارز 1400زير سايه 4عامل
خطر شارژ تورمي مسكن1400 

تغييرات شاخص تورم در سال آينده، اصلي ترين محرك بازارهاي 
ايران است. سرنوشت بازار مسكن نيز به اين موضوع گره خورده است

تداوم ركــود تورمي مســكن يكــي از پررنگ ترين  مسكن
سناريوهايي است كه در ارتباط با بازار مسكن1400 
مطرح مي شود. دليل آن هم مستقيم به تورم گره خورده 
است؛ هم تورم كل اقتصاد كه از سياست هاي انبساطي بودجه و تداوم 
رشــد نقدينگي حاصل مي شــود و نقدينگي را براي حفظ ارزش به 
سرمايه گذاري در بازار مسكن ترغيب مي كند. هم تورم زمين شهري 
و نهاده هاي ساختماني كه عمال باعث افزايش قيمت تمام شده مسكن 

و با رفتن ارزش ذاتي مسكن خواهد شد.
به گزارش همشهري، جمع بندي اكثر ديدگاه هايي كه در ارتباط با آتيه 
بازار مسكن در سال آينده اظهار شده حاكي از اين است كه در شرايط 
فعلي همه شاخص هاي داراي اثر بالفعل در بازار مسكن به وضعيتي 
رسيده كه ركود مسكن اجتناب ناپذير است؛ اما اين كاالي سرمايه اي 
كه چندين دهه مأموريت حفظ ارزش سرمايه هاي ريالي را بر عهده 
داشته، همچنان مي تواند به واسطه تورمي شدن فضاي اقتصاد ايران 

در سال1400 حتي در فضاي ركودي نيز به رشد قيمت ادامه دهد.

بازار بهانه جو
بررسي رابطه قيمت ريالي و ارزش دالري مسكن شهر تهران در 4دهه 
اخير نشان مي دهد ميانگين قيمت هر مترمربع زيربناي مسكوني در 
شهر تهران حدود هزار دالر بوده است. با احتساب اينكه قيمت دالر 
آزاد در ميان مدت محدوده 24هزارتوماني را حفظ كند، مي توان گفت 
ميانگين قيمت مسكن شهر تهران بايد در محدوده 24ميليون تومان 
براي هر مترمربع آرام بگيرد اما آمارها حاكي از اين است كه به تورم 
زمستاني بازار مسكن، ميانگين قيمت مسكن شهر تهران از 28ميليون 
تومان نيز عبور كرده و چه بسا ســال1399 را با فتح قله 29ميليون 
توماني به پايان برساند. با توجه به اينكه در شرايط فعلي قيمت دالر 
در بازار آزاد براســاس هيچ يك از متغيرهاي اقتصادي قدرت صعود 
چشــمگيري ندارد، به نظر مي رسد بازار مســكن به واسطه دو عامل 
در روند صعودي باقي مانده است. نخســتين عامل تورم داغي بازار 
زمين مسكوني و همچنين تداوم رشد قيمت نهاده هاي ساختماني و 
افزايش مداوم هزينه تمام شده توليد مسكن است و عامل دوم شيطنت 
سوداگران و سفته بازاني است كه در ســايه همين عامل اول، اجازه 
نمي دهند بازار مسكن از تب و تاب بيفتد. در اين شرايط بازار مسكن 
سال آينده، به شدت بهانه جو و تحريك پذير اســت و آنچه به شدت 
مي تواند زمينه رشد دوباره قيمت آن را فراهم كند، داغ شدن تنور تورم 
انتظاري است كه البته اسباب و مقدمات آن آماده شده و روشن شدن 

آن فقط به جرقه اي داخلي يا خارجي نياز دارد.

نگاه  مسكن به تحوالت اقتصاد كالن
بازار مسكن در اقتصاد ايران  همواره واكنش حساب شده و البته اندكي 
تأخير نســبت به تحوالت اقتصاد كالن دارد و به همين واسطه پس 
از دوره هاي رشــد قيمت، اصالح قيمتي محسوسي تجربه نمي كند. 
به واســطه همين تأخير در تخليه اثرات تورمي در بازار مسكن است 
كه باوجود فراز و نشيب بسيار زياد در بازارهاي موازي به خصوص ارز 
و بورس در سه سال گذشته، بازار مسكن روند صعودي آرام و پيوسته 
خود را حفظ كرده است. دبير كانون سراسري انبوه سازان با اشاره به 
همين خصيصه بازار مسكن، معتقد اســت كه در سال آينده خبري 
از شوك قيمتي در اين بازار نيســت و تحوالت قيمتي آن كم وبيش 
با متغيرهاي اقتصــاد كالن به ويژه نرخ تورم هماهنگ خواهد شــد. 
فرشيد پورحاجت، سال1400 را ســال گشايش در حوزه سياست و 
اقتصاد كالن مي داند و به همشهري مي گويد: كفه ترازوي اتفاقات و 
خبرهاي خوب براي اقتصاد ايران در سال آينده سنگين تر از احتماالت 
منفي و خبرهاي بد است ازاين رو انتظار مي رود اقتصاد كالن و به تبع 
آن بازار مســكن در سال آينده با شــوك هايي نظير سال هاي 97 تا 
99 مواجه نشــود. او البته اين پيش بيني را در تضاد با افزايش قيمت 
مســكن نمي داند و معتقد است قيمت مســكن در سال پيش رو نيز 
تقريبا متناسب با رشد نرخ تورم افزايش خواهد يافت؛ پس اگر تورم 
كل مهار شود، رشد قيمت مســكن نيز اندك خواهد بود و اگر شيب 
رشد نرخ تورم به هر دليلي اعم از محقق نشدن اتفاقات خوب، اجراي 
سياست هاي انبساطي بودجه يا تأمين كسري بودجه با خلق نقدينگي 
زياد شود، يقينا بازار مسكن نيز متناســب با همين تغييرات تورمي 

پيش خواهد رفت.

خطر تورم مسكن در نيمه اول1400
ادامه رشد قيمت مســكن در زمســتان1399 باعث شد بسياري از 
پيش بيني ها و انتظارات نقض شود. بيت اهلل ستاريان، كارشناس اقتصاد 
مسكن، ازجمله كساني بود كه در اواخر پاييز و در شرايطي كه آمارها از 
افت اندك قيمت مسكن حكايت داشت، پيش بيني كرد قيمت مسكن 
همچنان تا پايان سال1399 صعودي بماند. حتي در بهار1400 نيز 
اين صعود با قدرت بيشتري ادامه پيدا كند. او داليلي مختلفي براي 
پيش بيني خود ارائه مي دهد و مباحثــي نظير بودجه1400، بودجه 
عمراني سال آينده، افزايش نقدينگي، كسري توليد مسكن، وضعيت 
فروش نفت و ورود قــوي درآمدهاي نفتي به اقتصــاد ايران و حتي 
سرازيري سرمايه به كشور را ازجمله عواملي عنوان مي كند كه قادر 
است با اثرگذاري بر شاخص هاي كالن اقتصادي، بازار مسكن را نيز با 
رشد قيمت مواجه كند. ستاريان معتقد است بايد براي دوره پساكرونا و 
پساتحريم، زيرساخت هاي ساختماني در اقتصاد ايران تقويت و آماده 

افزايش توليد شوند.

   اميد به سياستگذاري مسكن
تبديل شدن مسكن به كاالي ســرمايه اي پرطرفدار در اقتصاد ايران، 
همواره يك چالش اساسي براي سياست هاي تأمين كسري مسكن ايجاد 
كرده است، به گونه اي كه حتي اجراي طرح هاي بزرگي نظير مسكن مهر، 
مســكن ملي و حتي طرح اخير مجلس براي توليد 4ميليون مسكن در 
4سال نيز نمي تواند به صورت تضميني به ساماندهي سازوكار بازار مسكن 
كمك كند؛ چراكه مسكن در اقتصاد ايران به عنوان يك پناهگاه امن براي 
حفاظ از ارزش ريال به رسميت شناخته شده و درست يا غلط، قانونگذار 
نيز تاكنون با احترام به اين موضوع از به هم زدن آرامش اين بازار خودداري 
كرده است. در حقيقت سرمايه گذاران در حوزه مسكن در بهترين حالت 
در قسمت خاكستري اقتصاد ايران قرار مي گيرند و به مراتب نسبت به 
حوزه هاي مولد از آسيب پذيري مالياتي كمتري برخوردارند. در اين شرايط 
سياستگذاري غيركارشناسي فقط بر توليد كاالي مسكن تمركز مي كند و 
درصدد است تا ساماندهي بازار را از روي آمار و ارقام اثبات كند؛ در حالي 
اگر ذات بازار و كاالي مسكن اصالح نشود، حتي همين توليدات جديد كه 
مأموريت اصالح سازوكار بازار داشته اند در ميان مدت با اصل بازار هم ذات 
مي شوند و مانند مسكن مهر دولتي و ارزان، رنگ و قيمت بازار اصلي را 
مي پذيرند. در اين شرايط، كارشناسان توصيه مي كنند به جاي توزيع رانت 
و امكانات دولتي براي ساخت مسكن در مكان هايي كه فقط آمار توليد را 
باال مي برند، راه براي توليد خصوصي مسكن در مكان هايي كه واقعا نياز 
مسكن وجود دارد هموار شود و همزمان، سياست ها و ابزارهاي مالياتي 
به جاي تهديد حوزه توليد مسكن، در جهتي حركت كنند كه مسكن را 
از دسته كاالهاي سرمايه اي پربازده به دسته كاالهاي مصرفي پرهزينه 
منتقل كند. البته همين كارشناسان، شــرط اوليه اجراي اين توصيه را 
تضمين ثبات اقتصاد كالن و ارجح شدن اقتصاد بر سياست مي دانند كه 

تضمين آن در توان بازار نيست.

چشــم انداز بازار خودرو در ســال آينده چگونه 
خواهد بود؟

 معضل اصلي همه بازارها ازجمله بازار خودرو در سال1400 كاهش 
قدرت خريد مردم خواهد بود و در اين ســال يكــي از بزرگ ترين 
انقباض هاي تاريخ اقتصادي ايــران را تجربه خواهيم كرد. از طرف 
ديگر مواجهه با پديده قيمت گذاري دستوري و سركوب قيمت ها 
در برخي صنايع مانند خودروسازي كه اخير در صنايع غذايي نيز 
زيادشده است، موجب افزايش زيان انباشته بنگاه هاي توليدي شده 
اســت؛ يعني از يك طرف مردم پول براي خريــد ندارند و از طرف 
ديگر توليد كننده نيز قدرت مالي براي توليد ندارد و چنين شرايطي 
مي تواند اينگونه بازارها را در سال آينده به وضعيت خطرناكي سوق 
دهد. خصوصا در شركت هاي خودروسازي كه سال هاست مبناي 
فعاليت آنها بازي »پانزي« اســت؛ يعني اينكه بايد خودروسازان 2 
خودرو بفروشــند تا خودرو قديمي را كه قبال فروخته به مشتري 
تحويل دهد. اين وضعيت ميزان زيان انباشــته خودروسازان را به 
عدد قابل توجهي رسانده و از سوي ديگر توقف ورود مشتريان جديد 
به بازار خودرو نيز مي تواند  ضربه مهلكي به صنايع خودروسازي در 
سال1400 وارد كند. تنها راه عبور از اين بحران در شرايط كنوني نيز 
باال نگه داشتن نرخ تورم است تا ميزان بدهي اين شركت ها بي ارزش 
شده و بتوانند خودشان را نجات دهند اما اين مدل مديريت كردن 

نيز مشكالت زيادي را براي مجموع اقتصاد ايران ايجاد كرده است.
يعني در سال1400 اميدي به بهبود شرايط توليد و 

عرضه خودرو نخواهد بود؟ 
در ســال1400 با چالش دوگانه ركود تورمي در بسياري از بازارها 
به خصوص بازار خودرو مواجه خواهيم بود كه اگر نخواهيم تورم را 
باال نگه داريم، مي تواند حتي به تعطيلي بســياري از صنايع منجر 
شود. در واقع در ســال آينده اگر نخواهيم تورم را باال نگه داريم با 
چالش ورشكستگي و بسته شدن شركت هاي خوردوسازي مواجه 
مي شــويم زيرا اكنون فقط ميزان هزينه هاي مالي شــركت هاي 
خودروسازي به شبكه بانكي به 15هزار ميليارد تومان رسيده  كه رقم 

قابل توجهي است. اگر درنظر گيريم كه اين شركت ها در سال آينده 
600 تا 700هزار دستگاه خودرو توليد كنند نيز فقط سهم هزينه 
مالي ناشي از سود بانكي نه اصل آن براي توليد هر خودرو 25ميليون 
تومان خواهد بود و به همين ميزان نيز بايد هزينه معوقات تحويل 
خودرو به مشتريان را پرداخت كنند و عمال شرايط مالي آنها در سال 
آينده بسيار وخيم خواهد بود. واقعيت آن است كه در چنين شرايطي 
حتي برخي نتايج مثبت سياسي يا مالي مانند برجام، اف اي تي اف 
يا حتي بازگشت شركاي خودروسازي خارجي نيز اگرچه مي تواند 
از وخيم تر شدن اوضاع جلوگيري كند، اما مطلقا مشكالت صنعت 

خودرو را حل نخواهد كرد.
با ايــن روند ركود بــازار خودرو بازهم تشــديد 

خواهد شد؟
در ســال آينده با توجه به وضعيت معيشــتي و با توجه به سطح 
قيمت هاي كنوني خودرو، حجم بازار نقدي در اين صنعت احتماال 
فقط براي 500هزار دستگاه خودرو مهيا خواهد بود. با اين روند يا 
بايد به شيوه كنوني سركوب قيمت ها با قيمت گذاري شوراي رقابت 
حركت كرد كه موجب تداوم زيان دهي خودروسازان مي شود يا اين 
خودروسازان بايد به فروش اقســاطي خودرو روي آورند كه به نفع 
مصرف كننده و خودروسازان خواهد بود. با اين شرايط فروش نقدي 
خودرو در سال آينده به 500هزار دستگاه نيز نخواهد رسيد و بازار 

خودرو به شدت منقبض مي شود. در خوش بينانه ترين حالت نيز كه 
مسئوالن دست از لجاجت برداشــته و واردات خودرو آزاد شود، با 
كاهش شديد قيمت خودروهاي داخلي مواجه مي شويم كه مي تواند 

ركود حاكم بر بازار اين خوردوها را تشديد كند.
باتوجه به رشد هزينه تمام شده توليد، امكان افزايش 

بيشتر قيمت خودرو در سال آينده وجود دارد؟
در بهترين شرايط طي ســال1400 با توجه به بودجه نوشته شده 
و تغييراتي كه مجلس در آن داده شــاهد تورم حداقل 40درصدي 
خواهيم بود كه اين تورم شركت هاي خودروسازي را نيز متاثر خواهد 
كرد، حال اين امكان وجــود دارد كه به خاطر نبودن قدرت خريد و 
ضعف مديريت اين صنايع نرخ تورم بخشي در صنعت خودرو به بيش 
از 25 تا 30درصد نرسد اما درصورتي كه تيراژ توليد خودرو افزايش 
نيابد، نرخ تورم بخشي خودرو مي تواند از نرخ تورم عمومي نيز پيشي 
بگيرد. با وجــود اين تورم صنعت خــودرو به دليل متورم بودن كل 
اقتصاد ايران در ســال آينده قطعي خواهد بود اما ممكن است اين 

رشد نرخ تورم به صورت خزنده و ماهانه 2 تا 3درصد اتفاق بيفتد.
 باتوجه به نوســان نرخ ارز شرايط بازار خودروهاي 

خارجي در 1400 چگونه خواهد بود؟
اكنون تفاوت قيمت خودروهاي خارجي موجود در حاشيه بازار با 
مدل هاي صفر كيلومتر سال 2020 و 2021 زياد است كه نرخ دالر 
بايد به 60هزار تومان باشد تا خودروهاي اروپايي يا چيني موجود 
در بازار به قيمت هاي كنوني حاشيه بازار برسند. اكنون خودروهاي 
چيني با دوبرابر ارزش فروخته مي شــود. اگر واردات با همين نرخ 
دالر 24 تا 25هزار توماني و تعرفه كنوني آزاد شود، نرخ هاي كنوني 
حاشــيه بازار خودروهاي خارجي و چينــي، قيمت پايه مدل هاي 

2020 و 2021 و نه مدل هاي 2013 اين خودروها خواهد شد. به 
شرط آنكه مفاسد واردات را شاهد نباشيم و واردات براي همه آزاد 
بوده و هر روز محدوديت ها و تعرفه هاي جديدي وضع نشــود. اگر 
اينگونه تصميات گرفته نشود، ممكن است قيمت بازار خودروهاي 
وارداتي به نصف يا حتي يك پنجم قيمت هاي كنوني در بازار برسد 
كه منجر به كاهش قيمت بيشــتر  خودروهــاي داخلي و مونتاژي 

چيني نيز خواهد شد.
در صورت تداوم ممنوعيت واردات، شــرايط بازار 

خودروهاي خارجي چگونه خواهد بود؟ 
درصورتي كه واردات خودرو در سال آينده آزاد نشود، شرايط كنوني 
بازار و افزايش قيمت اين خودروها را شاهد خواهيم بود؛ چرا كه وقتي 
عرضه كااليي قطع شــود، افزايش يا كاهش نرخ ارز نيز تأثيري در 
بهاي تمام شده اين كاال نخواهد داشت. در واقع عرضه خودرو هاي 
خارجي تعيين كننده قيمت خواهد بود. درصورت ممنوعيت واردات 
به دليل ثابت بودن سبد عرضه اين خودروها احتمال افزايش بيشتر 

قيمت ها نيز وجود دارد.
به نظر شما احتمال آزادسازي واردات خودرو در سال 

آينده وجود دارد؟
 با توجه به اينكه احتماال اتفاقاتي در نيمه نخســت سال آينده در 
زمينه مباحث خودروهاي تجاري و فشار شــديد معيشتي مردم 
خواهد افتاد، چرا كه اكنون همه حرف مي زنند اما در مرحله عمل 
اين حرف ها محقق نمي شود، تصور مي كنم در نيمه دوم سال1400 
دولت ســيزدهم رويه هاي اقتصادي متفاوتــي را در پيش خواهد 
گرفت كه يكي از آنها احتمال آزادســازي واردات خودرو در سال 

آينده خواهد بود.

فربد زاوه، كارشناس صنعت خودرو در گفت وگو با همشهري تحليل كرد

بدبينانه نرخ تورم تا 48درصد هم رشــد كند. طبق 
برآورد مركز پژوهش هاي مجلس تورم نقطه به نقطه 
تا پايان ســال 45درصد و تورم ســاالنه در محدوده 

38درصد خواهد بود.
علي ســعدوني، كارشــناس اقتصــادي در اين باره 
مي گويــد: ذات بودجه1400با رشــد 70درصدي 
خاصيت ضد تورمي را، كه از سياســت انبســاطي 
بودجه اي انتظار داشتيم، اصاًل محقق نخواهد كرد. 
ميثم هاشم خاني هم بر اين باور است كه تورم سال 

آينده بين 20تا 80درصد مي تواند متغير باشد.
بر اين اساس، مشخص است كه تورم به عنوان يكي 
از پرقدرت ترين محرك ها براي رشد بازارها در سال 
آينده نزولي نيست و حتي برآوردهايي كه از نرخ تورم 
در سال آينده مي شود، اعداد عجيبي است. به همين 
دليل، تحليلگران با تكيه بر اين آمار ها برآورد مي كنند 
ســال آينده قيمت سهام و ارز زير ســايه رشد تورم 
دوباره رشد خواهند كرد، اما به موازات تورم نرخ رشد 
اقتصادي هم عامل كمي ديگري است كه بر بازار ها 
اثر دارد. هر اندازه كه تخمين ها از ميزان تورم در سال 
آينده نااميد كننده است، اما برآوردها از رشد اقتصادي 
ايران اميدوار كننده است. واحد اطالعات اكونوميست 
ميزان رشد اقتصادي ايران در سال آينده را 2درصد 
برآورد و پيش بيني كرده اســت كه بــا احياي قابل 
توجه اقتصاد چين و افزايــش صادرات نفت، اقتصاد 
ايران دوباره تا حد متوسطي احيا مي شود. همچنين 
پيش بيني سازمان برنامه و بودجه از رشد اقتصادي 
ايران در ســال آينده 2.8 درصــد و در برآوردهاي 

صندوق بين المللي پول 3.2 درصد است.
رشــد اقتصادي از اين جهت بــراي بازار ها ازجمله 
بازار ســرمايه اهميت دارد كه از يك طرف مي تواند 
زمينه اي براي جذب نقدينگي تحت تأثير رشد تقاضا 
باشــد و از طرف ديگر مي تواند به رونق اقتصادي در 
صنايع و شركت ها و افزايش سودآوري آنها منجر شود. 
اين موضوع به صورت مستقيم و غيرمستقيم بر بازارها 
اثر دارد و حتي مي تواند اثر پرقدرت تري در مقايسه با 

تورم در بازار سهام داشته باشد.
هم اكنون جمع كل سود شركت هاي بورس 200هزار 
ميليارد تومان اســت و چنانچه اين مقــدار با رونق 
كســب وكار افزايش يابد، تأثير عميقي بر شــاخص 
بورس بر جاي خواهد گذاشت. تحليلگران انتظار دارند 
با آغاز رشد اقتصادي در سال آينده سود شركت هاي 
بورس افزايش يابد و اين عامل به يكي از محرك هاي 
پرقدرت براي رشد شاخص هاي بورس تبديل شود. 
از نظر بنيادي واقعي ترين رشــد در بازار ها ازجمله 
بورس، كه به دماسنج اقتصادي معروف است، رشدي 

است كه تحت تأثير رشد اقتصادي محقق شود.

تأثير انتخابات و رفع تحريم ها بر بازارها
صرف نظر از تورم و رشــد اقتصادي كه برآورد آنها 
تقريبا شــدني اســت، اثر عواملي ازجمله انتخابات 
رياســت جمهوري و رفع تحريم ها درنتيجه كاهش 
تنش هاي سياسي چندان قابل اندازه گيري نيست؛ 
بر همين اساس، كارشناسان توصيه مي كنند ريسك 
اين عوامل نيز بايد در پيش بيني آينده مدنظر قرار 
گيرد. موســي احمدي، تحليلگر بازارهاي مالي در 
اين باره مي گويد: هم اكنون با ابهام انتخابات رياست 

جمهوي، رفع تحريم ها و امكان آزاد سازي  دالرهاي 
بلوكه شده ايران در ساير كشور ها و همينطور بيماري 
كرونا مواجه هستيم؛ بنابراين الزم است اين ريسك ها 

در برآورد آينده مدنظر قرار گيرد.
با اين حــال، فردين آقابزرگي، معتقد اســت، تأثير 
انتخابات رياست جمهوري سال آينده بر بازار سهام 
مثبت خواهد بــود. او مي گويد: به دليــل تبليغات 
انتخاباتي در بهار1400، نامزد های رياست جمهوري 
سعي خواهند كرد مخاطبان خود را، يعني 50 ميليون 
ســهامدار را جذب كنند. او مي افزايد: بهره برداري از 
فضاي انتخابات رياست جمهوري و توجهي كه فعاالن 
بازار ســرمايه به صحبت هــاي كانديدا ها مي كنند، 
موجب مي شود بازار با يك رشد هيجاني همراه باشد.

به گفته او، بازار سرمايه در سال1400 يكه تاز خواهد 
بود و در اين بين انتظارات تورمي در سال آينده بورس 

را در وضعيت خوبي قرار خواهد داد.
مصطفي صفاري، مديرعامل ســبدگردان سرمايه 
ايرانيان نيز با بيــان اينكه وضعيت بازار ســهام در 
بهار1400مطلــوب خواهد بــود، مي گويــد: بازار 
ســهام در فروردين و ارديبهشــت و فصل مجامع، 
مســير رو به رشــدي را طي خواهد كرد. به گفته او، 
ميزان سود شــركت هاي بورس 29 اسفند هر سال 
مشخص مي شود و غالبا هم سودها 2 تا 3 برابر سال 
گذشته بوده اســت؛ بنابراين بعد از مشخص شدن 
ســود، بازار مانند درختي خواهد بود كه به ثمردهي 
رسيده و آماده ميوه چيني است. آرش غفاري، مدير 
سرمايه گذاري ســبدگردان كاريزما هم پيش بيني 
می كند، شــاخص بورس در نيمه اول ســال1400 

حداقل 20درصد رشد كند.
اما اثر اين عوامل سياسي ازجمله رفع تحريم ها بر بازار 
ارز اندكي متفاوت تر است. عده زيادي از تحليلگران بر 
اين باورند كه حل تنش هاي سياسي و رفع تحريم ها 
مي تواند منجر به ثبات و حتي افت قيمت دالر شود؛ 

زيرا جريان ورودي ارز به كشور افزايش مي يابد.
عباس آرگون، نايب رئيس كميســيون بــازار پول و 
سرمايه اتاق بازرگاني در اين باره مي گويد: وضع بازار 
ارز تا حد زيادي بستگي به ريسك هاي سيستماتيك 
ازجمله تحريم ها و كرونا دارد، امــا با درنظر گرفتن 
حجم نقدينگي، قطعا سال آينده تورم خواهيم داشت 

و نرخ ارز هم تحت تأثير اين تورم، رشد خواهد كرد.
او مي افزايــد: درصــورت لغــو تحريم هــا و رفــع 
محدوديت هاي صادرات نفتي و غيرنفتي، دسترسي 
به منابع ارزي تسهيل شده و رشد نامناسب نرخ ارز 
كه ناشي از كمبود عرضه ارز بوده از بين خواهد رفت 
و بازار ارز، رشد شتابان نخواهد داشت؛ ضمن اينكه 
شايد گشايشي در اوضاع سياسي و اقتصادي كشور رخ 

دهد كه در نتيجه آن، نرخ ارز كمي هم تعديل شود.
پيمان مولوي، دبيركل انجمن اقتصاددانان ايران هم 
در اين باره مي گويد: ما بايد بيشتر از اينكه به اليحه 
بودجه توجه كنيم، به روندهاي سياسي در كشور و 
جهان توجه كنيم. در ايــن صورت امكان پيش بيني 
دقيق تــري در قبال نرخ دالر و به طور كلي شــرايط 
تورمي و جهش هاي ارزي خواهيم داشت. متأسفانه 
اقتصاد كشور آبستن شرايط و تحوالت سياسي است 
و نــرخ ارز را بايد مطابق با تحليل هاي سياســي آن 

پيش بيني كرد.

دوگانه ركود تورمي در بازار سال آينده خودرو
احتماال كاهش قدرت خريد معضل اصلي بازار خودرو در سال آينده خواهد بود

بازار خودرو در سال99 متاثر از نوسان نرخ ارز، قيمت گذاري دستوري، رشد هزينه تمام شده و  خودرو
افزايش زيان انباشته شركت هاي خودروسازي با فراز و فرود بسياري مواجه بود كه دستاورد 
اين شرايط تداوم تشديد ركود حاكم حتي در بازار شب عيد خودرو بوده است. امسال قيمت 
خودرو در حاشيه بازار به خصوص خودروهاي مونتاژي و وارداتي به تبعيت از نوسان نرخ ارز، افزايش شديدي 
را تجربه كرد كه با وجود افت نسبي در چند ماه اخير هنوز هم بسياري از متقاضيان واقعي به دليل افت قدرت 
خريد قادر به خريد يا به روز كردن خودروهايشان نبوده اند. روي ديگر تأثير پذيري نرخ خودرو از ارز، كاهش 

تقاضا و افزايش ريسك سرمايه  گذاري در بازار خودرو بوده كه خود در كاهش رشد قيمت ها طي ماه هاي پاياني امسال مؤثر بوده است. 
با فربد زاوه، كارشناس صنعت خودرو در مورد چشم انداز بازار خودرو در سال آينده گفت وگو كرده ايم.

نايب رئيس كميسيون بازار پول و 
ســرمايه اتاق بازرگاني: وضع بازار 
ارز تا حد زيادي به ريســك هاي 
سيســتماتيك ازجمله تحريم ها 
و كرونا بســتگي دارد، اما با درنظر 
گرفتن حجم نقدينگي، قطعا سال 
آينده تورم خواهيم داشــت و نرخ 
ارز هم تحت تأثير اين تورم، رشد 

خواهد كرد

كارشناس صنعت خودرو: تورم صنعت خودرو 
به دليل متورم بودن كل اقتصاد ايران در سال 
آينده قطعي خواهد بود اما ممكن است اين 
رشد نرخ تورم به صورت خزنده و ماهانه 2 تا 

3درصد اتفاق بيفتد
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 آيين هاي نــوروزي اغلب در ميان مــردم ايران 
مشترك هستند، اما ممكن است در گوشه و كنار آیین

كشور با هم تفاوت هايي داشته باشند. در آستانه 
نوروز 14۰۰ به برخي آيين ها كه امروز كمتر از آنها ياد مي شــود 

پرداخته ايم كه در ادامه مي خوانيد.

سهن؛ نماد ریشه زندگي در سیرجان
سيرجان، شهري با قدمت زياد در استان پهناور كرمان است. يكي 
از سنت هاي قديم ســيرجان كه تا امروز هم باقي مانده ريختن 
ِسِهن )گندم جوانه زده( براي تهيه كماچ سهن است. خانم خانه 
با اين گندم تِج زده )جوانه زده( كماچ را به عنوان شــيريني عيد 
مي پزد. ســيرجاني ها معتقدند كه ريختن سهن ريشه خانواده را 
محكم مي كند. در قديم كماچ را فقط شــب عيد و شب سيزده 
مي ريختند.  سهني كه در قديم فقط در عيد و شب سيزده ريخته 
مي شــد با االن كه در همه فصول ســال ريخته مي شود، خيلي 
متفاوت است. ســيرجاني ها ســنت ديگري هم داشتند . اينكه 
خانم هايي كه همسرشان در قيد حيات بود براي عيد چادر يا كفش 
نو مي خريدند و چادر و كفش را بخت زن مي دانســتند كه نبايد 

كهنه يا تيره رنگ باشد.

بلبله؛ سبزه اي به نیت پسران شوشتري
اهالي شوشتر، يكي از شهرهاي تاريخي خوزستان هم سنت هاي 
جالبي براي نوروز دارند. در واقع رسم سبزه ريختن در شوشتر از 
شهرهاي ديگر متفاوت است. اهالي اين خطه، از يك كوزه لوله دار 
براي سبزه ريختن استفاده مي كنند كه به آن بُلُبله مي گويند. دور 
آن تور مي  دوزند و گندم خيس شــده را درون تور و دور اين كوزه 
مي ريزند. اين سبزه ريختن به نيت پسران خانواده انجام مي شود 
و در مقابل دختران بعد از ازدواج تا چندسال بعد از خانواده خود 

عيدي پر و پيماني مي گيرند.

شكستن كوزه ها در كاشان 
كوزه ها در سنت هاي نوروزي كاشان در استان اصفهان هم جايگاه 
خاصي دارد، اما اينجا به جاي ســبزه گذاشتن آن را مي شكنند. 
كاشاني ها از باالي پشت بام كوزه هاي گلي را به زمين مي اندازند و 
آن را مي شكنند. آنها معتقدند كوزه اي كه يك سال استفاده شود، 
منافذ آن بسته مي شود و جايگاهي براي رشد ميكروب است. به 
همين دليل در سنت خانه تكاني قبل از عيد، كوزه را مي شكستند 

و براي سال جديد كوزه نو مي خريدند.

قره بایرام ارومیه اي ها 
اروميه اي هــا پيــش از نــوروز ســنت جالبــي دارنــد كه در 
چهارشنبه سوري اجرا مي شود. اين مراســم، شال اندازي يا بِلِبل 

است كه طي آن، چند جوان تعدادي شال را در حياط خانه ها پرتاب 
مي كنند و صاحبان آن خانه ها داخل شال را از آجيل و شكالت پر 
مي كنند و به اين جوان ها مي دهند و جوان ها آن را براي شروع سال 
جديد به فال نيك مي گيرند. سنت ديگر اين ديار، تَكم چي است. 
در اين آيين پيرمردهاي محله، بزهاي چوبي كوچكي را درســت 
مي كنند و در كوچه ها راه مي روند و با تَكم ها يا همان بزهاي چوبي 
شعرهاي نوروزي مي خوانند و مردم به آنها پول و شادباش مي دهند.

نغمه بهار بمو در شمال 
رشــتي ها آيين جالبي براي اســتقبال از نوروز دارند. در 

اين شــهر شــمالي، نوروزخوان ها صبح روز عيــد از اين 
محله به آن محلــه مي روند و با لهجه شــمالي مي گويند 
»ســالم عليكم صاب خانه/ شــيمي عيد موبــارك ببه/ 
بهار بومــو بهــار بومو/ گــول ســنبل و بنفشــه بيرون 
 بمو، بيــرون بمو/ بهار اللــه زار در بمو جــان قربان« و به
 ايــن ترتيب آمــدن عيد نــوروز را بــه اهالي هــر محله

تبريك مي گويند. 
مردم هم هر چه درخانه داشته باشند مثل شيريني، آجيل، 
نقل و نبات به اين نوروزخوان ها مي دهند تا شروع سال نو را 

با  هديه دادن تبرك كنند. 

سنت هاي فراموش شده نوروز
هدي رضواني پور 

خبر نگار

اصفهاني ها استقبال خالقانه تري از بهار دارند و فضاي 
مجازي را به دیوارهاي شهر متصل كرده اند. براساس 
اعالم اداره كل ارتباطات و امور بین الملل شــهرداري 

اصفهان امسال عالوه بر كاشــت یك میلیون و 500هزار قلمه گل در 
شهر، نصب نمادهاي نوروزي و... چند كار متفاوت هم براي استقبال از 

بهار1400 صورت گرفته اســت. طراحي دیوارنگاره هاي شهري با محتواي 
داستان هاي اصفهان در حال انجام است و در كنار آنها باركدهاي هوشمند نصب خواهد شد 
كه با اسكن این باركدها به وسیله گوشي هاي هوشمند نقاشي ها دیواري به دیگر آثار اتصال 
پیدا خواهند كرد و جزئیات آن هم به نمایش گذاشته خواهد شد. راه اندازي نرم افزار بازي 
خانوادگي »سین جیم« از سوي شهرداري اصفهان دیگر طرح نوروزي براي شهروندان با 

هدف تشویق آنها به ماندن در خانه و رعایت هر چه بیشتر پروتكل هاست.

دیوارهاي هوشمند در اصفهان

سیدمهران عالم زاده، شــهردار كرمان هم از افزایش و رشد قابل توجه خرید 
گل وگیاه فصلي و گل آرایي فضاي شهر به مناسبت ســال نو خبر مي دهد و 
مي گوید: به دلیل شــرایط كرونا، بهترین گزینه، مانــدن در خانه و رعایت 
پروتكل هاست و شهرداري به همین دلیل برنامه هاي جمعي سال هاي گذشته را ندارد، اما 
براي حفظ روحیه شادابي و نشاط شهروندان كه در یك سال گذشته به خاطر شرایط موجود، 
از لحاظ روحي آسیب دیده اند، سفره هاي هفت سین، نمادهاي نوروزي، گل آرایي و فضاهاي 

سبز، بیشتر و بهتر از سال هاي گذشته اجرا شده است.

كرمان رنگي تر شد 

المان هاي ویژه   نوروز1400 قم در حال نصب شدن هستند و گنجشك هاي بهاري 
مثل سال گذشته به شهر برگشته اند. براساس اعالم سازمان سیما، منظر و فضاي 
سبز شهرداري قم، امسال نقاشي و طرح هاي جدید بیشتر از قبل در شهر نصب 
خواهد شد و 50نماد گنجشك بهاري همانند نوروز۹۹ به خیابان ها، معابر و بوستان هاي مناطق 
هشت گانه مركز استان برمي گردند. این گنجشك هاي بهاري در مرحله طراحي و رنگ آمیزي 

از سوي هنرمندان هستند و با شكلي متفاوت و شاداب تر پیش از نوروز نصب خواهند شد.

بازگشت گنجشك هاي رنگي به قم 

شهرداري بیرجند امسال با گل آرایي و 1۲ نماد نوروزي به استقبال بهار خواهد رفت. 
رئیس سازمان سیما، منظر و فضاي سبز شهرداري بیرجند با اعالم این خبر اظهار 
مي كند:  مردم همیشه از نمادهاي نوروزي استقبال ویژه اي داشته اند و این استقبال 
را با افزودن نشان هاي نوروزي متفاوت و جذاب ارج مي نهیم كه امیدواریم رضایت شهروندان را 
در پي داشته باشد. امیر ابراهیم زاده به نورپردازي هاي ویژه نوروز هم اشاره مي كند و مي افزاید: 
میدان دكتر حسابي مهرشهر، پل موسي بن جعفر)ع( واقع در طرح فرزان و بلوار طبیعت )مسیر 
بند دره( نورپردازي خواهد شد. به گفته ابراهیم زاده، كاشت ۸هزار پیاز الله و 140هزار بوته گل 
فصلي در میادین و كاشت 5 هزار درختچه زینتي و بوته هاي گل دائمي شامل سرو طالیي، سرو 
كامیس، توت مجنون، رز، شمشاد، زرشك زینتي و شــمعداني و 10هزار گونه  پوششي مثل ناز 
فرانسوي، ناز عقربي، فرانكینیا نیز در میادین، معابر و بلوارهاي اصلي و فرعي شهر دیگر اقدام 

شهرداري بیرجند است تا از لحاظ بصري فضاي شهري را آماده استقبالي جذاب از نوروز كند.

الله باران بیرجند 

در رشت به گفته معاون خدمات شهري شهرداري، مركز استان اقدام ویژه اي نسبت 
به سال گذشته صورت نگرفته و با توجه به شیوع كرونا تمام مراسم و دورهمي ها 
به صورت مجازي برگزار خواهد شد. بابك رمضاني به نقاشي دیواري 30نقطه شهري 
و نصب نمادهاي نوروزي در 5منطقه اشاره مي كند و مي گوید: با نصب چندین ال اي دي در پیاده راه 
فرهنگي رشت محتواي تولید شده شهرداري به مناسبت نوروز پخش خواهد شد. وي تأكید 
مي كند: امسال تمركز شهرداري، تولید محتواي بیشتر در فضاي مجازي است و بر این اساس 
اجراي موسیقي، استند آپ كمدي، شعبده بازي، تقلید صدا، 4ویژه برنامه عید نوروز با عنوان 
سین اول 1400، 5كلیپ مرتبط با مشاغل فعال در نوروز با حضور نمایندگان مشاغلي ازجمله 

اورژانس، پرستاران، پلیس، آتش نشان و پاكبان و... را درنظر داریم.

رشت و نوروز مجازي 

اتفاق عجیب در شیراز اما خانه تكاني  دوباره شهر است. توفان چند روز پیش، 
بخش عمده اي از فعالیت هاي آماده سازي شهر براي نوروز را از بین برد. سقوط 
۲00درخت كهنسال، آسیب شدید به حوزه فضاي سبز و گیاهان تازه كاشت، 
تخریب تابلوهاي شهري، گرد و خاك و گل آلود شدن دوباره معابر و خیابان ها زحمت كارگران 
را دوچندان كرده و به تعبیري شهرداري شیراز امسال دوباره خانه تكاني شهر را خواهد 
داشت. معاون خدمات شهري شهرداري شیراز در این باره مي گوید: شیراز امسال میزبان 
مسافران نوروزي نیست و بر این اساس اولویت بر آماده ســازي شهر براي شهروندان و 
طرح هاي گردشگري بومي معطوف شده است. زیباسازي شهر از مدت ها قبل آغاز شده و در 
حال انجام است اما با وجود توفان، بخش قابل توجهي از گیاهان آسیب دیده اند و باید از نو 
كاشته شوند. محمدرضا حسن پور مي افزاید: امسال براي نخستین بار در بحث نورپردازي ها 
اتفاق جدیدي رخ داد و نزدیك به ۲0پروژه انجام شد. همچنین با نصب 150نماد نوروزي، 
فعالیت هاي زیباسازي در تمام بلوارها و 11منطقه شهرداري شیراز در حال انجام است. البته 

در این باره خبررساني چنداني نداشتیم كه مردم تشویق به ماندن در خانه شوند.

خانه تكاني دوباره در شیراز 

»یزد1400 - یزد آرزوها« رونمایي خواهد شــد. معاون خدمات شــهري 
شهرداري یزد با اعالم این مطلب درباره اقدامات شهري براي استقبال از بهار 
مي گوید:  طرح پاكسازي محله  به  محله، ســاماندهي خاك و نخاله داخل 
شهري، رنگ آمیزي جداول، نورپردازي بافت تاریخي، گلكاري 4۲محور از مسیرهاي 
شهري، نصب نمادهاي نوروزي و اجراي برنامه هاي عروسكي در شهر در حال انجام است. 
جعفر امین مقدم به ایجاد 35نوروزگاه در نقاط مختلف شهر اشاره و عنوان مي كند: براي 
اینكه وضعیت شهر بعد از داستان كرونا و فرایندهاي مرتبط با آن تغییر كند و شهروندان 
با مناظر دلچسب تري مواجه شوند، با دیدگاه عدالت در ارائه خدمات این نوروزگاه ها در 

نقاط مختلف ایجاد شدند. 
هدف از ایجاد آنها به نمایش گذاشتن برخي آداب و رسوم شهر میراث جهاني یزد است 
و نمادهاي سنت و تاریخ یزد در آنها به نمایش گذاشته خواهد شد. امكان سنجي ایجاد 
این نوروزگاه ها براي جلوگیري از ترافیك و ازدحام هم صورت گرفته است. امین مقدم 
ادامه مي دهد: با توجه به پروتكل هاي اعالمي از سوي ستاد ملي مقابله با بیماري كرونا، 
برخي برنامه هاي جنبي هم در كنار این نوروزگاه ها اجرا خواهد شــد. این مسئول به 
رونمایي از سكه1400 با نماد یزد و تمبر پستي این استان هم اشاره و عنوان مي كند: قرار 
است یك قطعه موسیقي خاص شهر یزد هم تهیه شود. البته با توجه به ثبت شهر یزد در 
میراث جهاني و وجه بین المللي آن، تالش مي كنیم این قطعه با حضور هنرمندان ایراني 

و بین المللي به صورت مشترك ساخته شود.

رونمایي از سكه و تمبر یزد1400

تبریزي ها عجیب به كاشت درختان مثمر و میوه در شهر عالقه 
دارند؛ مشابه همان پارك میوه اي كه قرار است در جنوب 

مركز استان اجرایي شــود. در آستانه سال نو هم یك 
اقدام جدید براي نخستین بار از سوي شهرداري مركز آذربایجان 
شرقي صورت گرفته كه راه اندازي سامانه كاشت رایگان نهال میوه 

در خانه هاي شهروندان در آستانه سال نو بود.
مســعود برزگر جاللي، مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضاي 

سبز شــهرداري تبریز در این باره مي گوید: با آغاز به كار سامانه 
توزیع رایگان نهال میوه 17500شــهروند تبریزي درخواست خود 

را ثبت كردند و تا كنون 73هزار اصله نهــال در حیاط خانه هاي تبریز 
كاشته شده است. تا سال گذشته ما فقط توزیع رایگان داشتیم اما امسال عالوه 

بر كاشــت رایگان، كمك هاي مشاوره، سمپاسي و گیاه پزشــكي هم به شهروندان 
ارائه مي شــود. او از نصب 60نماد حجمي برگرفته از فرهنگ و آداب و رسوم نوروزي 
 در ســطح شــهر خبر مي دهد و مي افزاید: این آثار براي تمام گروه هاي سني درنظر 
گرفته شده است. در جاده ائل گلي تبریز هم رنگین كمان بنفشه ها نقش خوش رنگ 

بهاري گرفته است.
باقر خوشنواز، شهردار منطقه۲ تبریز هم درباره این مسیر 3كیلومتري كاشت گل بنفشه 
مي گوید: با هدف تلطیف روحیه شهروندان و ایجاد مناظر زیباي نوروزي، تمامي باندهاي 
مسیر 3كیلومتري و همچنین رفوژ وسط جاده ائل گلي از ابتداي راهنمایي تا میدان 

بزرگ ائل گلي، مزین به گل هاي بهاره مي شود.

رنگین كمان بنفشه ها در ائل گلي

 مدیرعامل سازمان زیباسازي شهرداري قزوین از نصب نماد 
هفت سین در 3 نقطه شهر ازجمله سبزه میدان، میدان مینو در 
و مقابل عمارت شهرداري خبر مي دهد و مي گوید: نماد1400 كه 
در میدان مینودر نصب خواهد شد به شكل متفاوتي با متریال ویژه به ارتفاع 
6متر ساخته شده كه جلوه ویژه اي در شب خواهد داشت و زیبایي میدان 

مینودر را در بهار1400 دوچندان مي كند. 
داریوش قاســمي مي افزاید: عالوه بر اینها، مانند ســال هاي گذشته 

هفت ســین هاي دیواري هم در محله هاي 
مختلــف نصــب خواهد شــد. همچنین 

3۸تخم مرغ رنگي رنگ آمیزي و در شــهر 
جانمایي شده اســت. 1۲سازه نوري هم در نقاط 

مختلف شهر نصب و جانمایي خواهد شــد. قاسمي همچنین از برگزاري 
جشنواره نقاشي كودك از سوي شهرداري قزوین با عنوان »شهر از نگاه 

كودك« خبر مي دهد.

نخستین جشنواره نقاشي كودك در قزوین

 معاون خدمات شــهري شــهرداري همدان با اشاره به اجراي 
طرح هاي استقبال از بهار1400 از 10اسفند تا 13فروردین سال 
آینده اظهار مي كند:  مهم ترین هدف، ایجاد زیبایي بصري در شهر 
است و كاشت گل ها و درختان، گلدان گذاري در رفیوژها و میادین، رفع نقص و 
رنگ آمیزي سرویس هاي بهداشتي، رنگ آمیزي و فعال سازي  آبنماها، نصب 
نمادهاي نوروزي و... از مهم ترین برنامه  هاست. وحید علي ضمیر از اجراي كلیپ 
ویدئو مپینگ )انیمیشن و دیگر جلوه هاي رنگي بر سطحي سه بعدي( در جداره 
میدان امام خبر مي دهد و مي افزاید: استفاده از این تكنولوژي براي نخستین 
بار در غرب كشور در همدان و در راستاي رویداد همدان۲01۸ انجام شد. با توجه 

به اهمیت میدان امام و جداره هاي تاریخي و ارزشمند آن كه بخشي از هویت و 
تاریخ شهر است امسال هم این برنامه تكرار خواهد شد.  وي تأكید مي كند: با 
توجه به شیوع بیماري كرونا، اقدامات امسال حوزه معاونت خدمات شهري در 
تمامي مناطق چهارگانه با رعایت كامل پروتكل هاي بهداشتي خواهد بود. البته 
امسال به واســطه شــیوع ویروس كرونا هرگونه برپایي چادر در پارك ها و 
بوستان ها ممنوع است و اسكان مسافران در مكان هاي اقامتي صورت مي گیرد. 
این مسئول همچنین به آماد ه باش شهرداري در ایام نوروز با توجه به هشدار و 
بارش هاي احتمالي اشــاره و تأكید مي كند: نیروهاي خدوم شــهرداري در 

تعطیالت نوروز هم مشغول به كار خواهند بود.

ویدئو مپینگ در همدان 

 كارناوال هاي شادي )تكم چي( را باید یكي از مهم ترین اتفاقات 
فرهنگي ارومیه در آستانه هر نوروز عنوان كرد اما امسال به دلیل 
شــیوع كرونا و وضعیت نارنجي مركز آذربایجــان غربي، این 
كارناوال ها به صورت مجازي برگزار خواهد شد. معاون خدمات شهري شهرداري 
ارومیه با بیان این مطلب اظهار مي كند: عالوه بر این برنامه هاي فضاي مجازي، 
تمركز سازمان بر چهره آرایي شهر به مناســبت اعیاد شعبانیه است.  ولي 
مناف زاده با بیان اینكه امیدمان به آغاز سال خوب و رخت بستن كروناست، 

ادامه مي دهد: ارومیه 10هزار هكتار معبر و بوســتان دارد و كاشت بیش از 
5میلیون بوته و گل و گیاه در این نقاط انجام مي شــود. البته امسال حضور 
شهروندان در بوستان ها با محدودیت هایي مواجه است اما اقدامات الزم براي 
چهره نوروزي پارك هاي شــهر در حال انجام اســت. مناف زاده با اشاره به 
رنگ آمیزي جداول شهر در پاییز امسال، اظهار مي كند: در آستانه بهار تمام این 
جداول شسته شده و اقدامات جدي با شعار »شهرتكاني« براي حذف پسماندها 

و نخاله ها از معابر و ورودي شهر ارومیه تا پایان سال انجام مي شود.

شهرتكاني ارومیه 

 نوروز امسال مان هم كم از تعطیالت كرونا زده سال گذشته 
ندارد اما حاال كه دیگر قرار نیست خانه نشیني ها را پشت گزارش

پنجره هاي بسته بگذرانیم چه بهتر كه نگاه مان به نقاشي 
دیوار هاي رنگي، گل هــاي بهاري و نورپردازي هایــي گره بخورد كه 
شهرداري ها براي استقبال از بهار1400 تدارك دیده اند. یك سال پیش 
همین روزها عادت هاي كرونا و تمام محدودیت هایش به زندگي مان رخنه 
كرد و كاسه كوزه  تعطیالت را شكست. عید شد و نه سفر داشتیم و نه 

حتي شب نشیني و دورهمي و برنامه هاي گردشگري. طوالني شدن كرونا 
رمق از شوق مان برده و گاهي پیش خودمان فكر مي كنیم چه عیدي اما 
همین روزها هم كه از خیابان هاي شهر رد مي شوي، المان هاي نوروزي و 
همان تخم مرغ هاي ماسك زده هم حالت را كمي  خوش مي كنند. هیاهوي 
نوروز۹۸، ۲سال است كه تكرار نمي شود اما امسال طرح هاي استقبال از 
بهار1400متفاوت تر از قبل شده و شهرداري ها در شهرهاي مختلف با 
وجود برقراري ممنوعیت تجمعات شــهري و تأكید بر خانه نشیني ، 
خالقیت هایي براي دومین نوروز كرونایي ایران تدارك دیده اند تا حداقل 
تلطیف روحیه شــهروندان با ایجاد مناظر زیباي نوروزي تحقق یابد. 
گزارش همشهري از اقدامات انجام شده در برخي مراكز استاني را بخوانید 

كه چهره  شهرها را شاداب تر از واقعیت افسرده كرونا كرده است.

 روايت همشهري از خانه تكاني هاي نوروزي در استان ها 
كه با هدف تلطيف روحيه شهروندان در ايام كرونا انجام مي شود

خانه تكاني شاد شهرها

 طرح هاي زیباسازي و طراوت بخشــیدن به پارك ها و 
میادین شهر زنجان براي استقبال از بهار1400 امسال با 

خودكفایي شهرداري زنجان در تولید گل، حال و هواي بومي 
گرفته است. به گفته مدیرعامل سازمان پارك ها و فضاي سبز شهرداري زنجان 

،طي سال هاي اخیر همواره تمام گل هاي مورد نیاز براي كاشت در میادین شهر از استان هاي 
همسایه تامین مي شــد اما امســال گلكاري هاي اســتقبال از بهار حاصل تولیدات بومي 
زنجاني هاست. محسن قرباني مي گوید: بیش از یك سال است كه مردم با این ویروس منحوس 
درگیر هستند و ســعي كردیم در آستانه بهار، گلكاري زیادي در شــهر انجام شود؛ چرا كه 
شهروندان به این زیبایي و آرامش روح نیاز دارند. بر این اساس 40هزار جعبه براي كاشت بهاره 

و زیباسازي و طراوت بخشیدن به پارك ها و میادین شهر زنجان كاشته خواهد شد.

گلكاري زنجان

شب هاي مشهد با آن چراغاني هاي خیره كننده امسال هم 
از اولویت هاي طرح استقبال از نوروز در مركز خراسان 

رضوي است. 
معاون خدمات شهري شهردار مشهد در این باره اظهار مي كند: 
زیباسازي منظر شبانه شــهر به عنوان پایتخت معنوي ایران 
اســالمي، یكي از اولویت هاي مدیریت شــهري است و تالش 

مي كنیم تا با اجراي طرح هاي متنوع و استفاده از تكنولوژي هاي 
 به روز البته مصرف بهینه انرژي، منظر شبانه زیبایي در شهر امام رئوف 

ایجاد شود.
مهدي یعقوبي از نصب بیش از ۲31هزار متر طول ریسه نوري خبر مي دهد و مي گوید: 
از این میزان بیش از 60هزار رشته المپ كم مصرف با طیف رنگي باال و طرح هاي ویژه و 
هوشمند در 50نقطه شهر تنها در استقبال از بهار1400 اجرا شده كه ۲6درصد كل میزان 

ریسه هاي نوري شهر مشهد را شامل مي شود.
یعقوبي با اشاره به كاشت 17میلیون گل به وسعت 1۹هكتار هم بیان مي كند: سال گذشته 
55درصد از این گل ها از سوي تولیدكنندگان بومي تأمین شده و امسال این رقم به بیش 

از ۹4درصد رسیده و 150نیروي كارگري براي تولید گل ها به كار گیري شدند.

شب هاي روشن مشهد

مریم سرخوش 
خبر نگار
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مهرنوش ميرزايي مهر
خبرنگار

زنانوكودكانكوچههايشانرارنگميكنند
شــهردار منطقه16 در جريان بازديد از كوچه  دوستي گفت: »در 12اسفند ماه، 
همراه با آقاي حناچي، شــهردار تهران، آقاي ربيعي، سخنگوي دولت و مفاخر 
منطقه،110 پروژه محله اي افتتاح شد. از ميان آنها بهره برداري از كوچه هاي رنگي 
و دوستي و پاتوق محلي جزو مهم ترين پروژه ها بودند؛ به گونه اي كه اكنون هريك 

از ناحيه هاي منطقه2 كوچه رنگي و پاتوق محلي دارد.« 
پيمان پورنصر با بيان اينكه كوچه دوســتي در گود باغ آذري نيز اجرايي شده، 
افزود: »اين پروژه ها با نظر و مشاركت مردم محل انجام شده و هدف آنها افزايش 
نشاط و شادابي است. شهروندان هم در عمليات اجرايي كوچه هاي رنگي و هم در 
نگهداري از اقدامات به طور كامل فعال هستند. برخي از اهالي نيز نذر فرهنگي 
خود را با تامين مصالح، ادا كرده اند؛ يعني مشــاركت مردمي به بهترين شكل 
ممكن رخ داده است.« به گفته او اجراي كوچه هاي رنگي و دوستي در سال آينده 
تداوم مي يابد؛ چراكه ساير شهروندان درخواست دارند تا همين روش و حتي 
روش هاي بهتر در محله هاي آنها نيز اجرا شود. علي توكلي شهردار منطقه19 نيز 
در آيين افتتاح طرح دوستي در كوچه سرو گفت: »طرح كوچه دوستي با توجه 
به مشاركت شهروندان در اجراي آن تأثير بسزايي در كاهش هزينه ها و افزايش 
روحيه نشاط و شادابي شهروندان داشته و تالش مي كنيم تا بتوانيم اين طرح را 
در كوچه هاي ديگر هم تعميم دهيم.« علي توكلي با اشاره به اينكه طرح كوچه 
دوستي به عنوان زيرپروژه هاي1400 و استقبال از نوروز براي تحويل قرن تعريف 
شده است، ادامه داد: »اين طرح گامي در راستاي تحقق رويكرد مديريت شهري 
جديد تهران مبني بر تبديل شهر سازه محور به انسان محور است. بار اصلي اين 
طراحي به عهده زنان و كودكان بود و شهرداري نيز با در اختيار گذاشتن منابع، 

اين كار را براي آنها تسهيل كرد.« 
در ادامه افتتاح كوچه دوستي، مسئوالن شــهرداري از موزه منطقه16، سالن 

ورزشي شهيد بهمن نجفي و آكادمي فوتبال ميثاق نيز بازديد كردند.

ث
مك

امروزه با شكل گيري و رشد پارادايم 
انســاني و اجتماعــي، مديــران و ميزگرد

برنامه ريزان شــهري عالوه بر مسائل 
كالبدي به تأمل در مباحثي چون مشاركت، سرمايه 
اجتماعــي، حكمروايــي مطلــوب شــهري و... 
مي انديشند و وجوه مختلف آن را در دستور كار قرار 

می دهند. 
با اين اوصاف، مشــاركت مردم و استفاده از دانش 
بومي آنها در مقولــه مديريت شــهري با رويكرد 
محله محوري، امري ضروري اســت؛ از اين رو ايده 
كمپين آرزوهاي تهران با هدف گسترش مشاركت 
مستقيم شهروندان و حركت به سوي شكل گيري 
شهر انســان محور و با بهره گيري از تجارب موفق 
بين المللي شــكل گرفت. در اين راســتا، نشستي 
داشتيم با زهرانژادبهرام، عضو هيأت رئيسه شوراي 
شــهر كه ايده پرداز اين كمپين بــوده و همينطور 
حامد مظاهريان، معاون برنامه ريزي، توسعه شهري 
و امور شوراي شهر و كم و كيف اين كمپين را جويا 

شديم.
در اين نشســت، زهــرا نژادبهرام ضمن اشــاره به 
ضرورت اداره شهر با نظر شهروندان گفت: »هدف 
ما در كمپين آرزوها مشاركت بيشتر شهروندان در 
اداره امور شهر، افزايش سرمايه و اعتماد اجتماعي، 
تعامل دوسويه ميان شهروندان و مديريت شهري، 
افزايش شور و نشــاط اجتماعي و افزايش احساس 

تعلق به محل زندگي ميان شهروندان است.« 
به اعتقاد او، سنگ زيرين حكمروايي شهري اعتماد، 
مشاركت و پاســخگويي اســت و بر همين اساس 
مديريت شهري در راســتاي تغييري اساسي براي 
نهادينه كردن حكمروايي شــهري، طي 3ســال و 

نيم گذشته مسئله مشــاركت مردمي را در دستور 
كار خود قرار داد.

اين عضو شوراي شــهر تهران در ادامه توضيحاتي 
را درباره روند كار كمپين آرزوهــا ارائه كرد؛ اينكه 
كمپين از كجا آغاز شــد و ســرانجام چه نتايجي 
در پي خواهد داشــت؛ »كمپيــن آرزوهاي تهران 
مرحله نخست آزمايشي خود را در آبان 98 از محله 
يوســف آباد آغاز كرد و در انتهاي آذر همان سال به 
مناسبت شــب يلدا با اعالم آرزوهاي برتر مردمي 
به كار خود پايان داد. دوميــن فاز كمپين در محله 
اميرآباد به ثمر نشست. پس از اينكه كمپين 2مرحله 
آزمايشــي خود را با موفقيت گذراند و به عنوان اثر 
شايســته تقدير در ششمين جشــنواره پژوهش و 
آموزش در مديريت شهري و روســتايي شناخته 
شد، تيم كارشناسي ما با جديت بيشتر و با شناسايي 
نقاط قوت و ضعف گذشته، در بهمن ماه سال جاري 
در پهنه شهر تهران مجددا كمپين را استارت زد. در 
اين مرحله صفحه كمپين در ســايت »تهران من« 

روي شهروندان گشوده شد.«

2هزار بازديد از آرزوها
نژادبهرام در پاسخ به اين سؤال كه ميانگين بازديد 
روزانه صفحــه كمپين آرزوها در ســايت »تهران 
من« چه ميزان اســت، گفــت: »ميانگين بازديد 
روزانه از اين صفحه در برخي روزها بالغ بر 2000 
بازديد كننده بوده است. در مجموع نزديك به 20 
هزار شــهروند از صفحه آرزوهاي تهــران بازديد 
داشــته اند. از اين تعداد ۵49 آرزو تا كنون به ثبت 
رســيده اســت كه 336 آرزو در حيطه اختيارات 
مديريت شــهري اســت و قابليت اجرايي شــدن 
دارند و بــه اميد خدا در ســال 1400 ايده هايي را 
كه بيشــترين مقبوليت را در محالت داشــته اند، 
با هدايــت معاونت برنامه ريزي شــهرداري تهران 

اجرايي خواهيم كرد.«
اين عضو شوراي شــهر به نقش تبليغات از صفحه 
تهران من نيز اشاره كرد و افزود: »نظرسنجي هاي 
اوليه ما حاكي از آن اســت كــه تبليغات محدود، 
عدم آشنايي با ســايت، جديد و نو بودن كمپين و 
ابهام در آينده آن از ديد شهروندان و الزام داشتن 
كد شــهروندي براي ثبت آرزو ازجملــه عواملي 
اســت كه تعداد آرزوهاي به ثبت رسيده به نسبت 
بازديد از ســايت محدودتر بوده اســت؛ كمااينكه 
بنا به شــرايط اپيدمي كرونا ما با تعطيلي مدارس 
و دانشگاه ها روبه رو بوديم و بخشي از تجربه موفق 
خود را در محالت اميرآباد و يوسف آباد كه در تعامل 
با دانش آموزان و دانشگاهيان بوديم و حضوري آنان 
را با كمپين آشنا مي كرديم، نداشتيم. با اين حال، 
من معتقدم كمپين آرزوهاي تهران به مثابه تولد 
تعامل دوسويه شهروندان و مديران شهري است كه 

تجربه اي موفق در اين راستاست.

4۵روز بــاز بودن صفحــه آرزوهاي تهــران پيام 
اميدبخشــي را به ما مخابره كرد و آن اين بود كه 
در ميانه اي كه با كاهش مشــاركت شهروندان در 
اداره امور شهر مواجه هستيم، توانستيم گام هايي 
هر چند كوچك براي رسيدن به هدف هاي بزرگ 
برداريم و افق هاي روشــني را براي فردا ترســيم 
كنيم. اما برخي از آرزوهاي ثبت شــده در كمپين 
فراتر از حيطه اختيارات مديريت شهري است كه 
ما را شرمنده شهروندان مي ســازد؛ اگرچه كه در 
سايت شــرايط و محدوده ثبت آرزو مشخص شده 
بود، اما ظرفيتي را بــراي تصميم گيران و مديران 
ســاير نهادها باز مي كند تا از مطلوب ها و نگاه هاي 

شهروندان مطلع شوند.«

با آرزوها پروژه هاي محله محور ادامه مي يابد
معاون شــهردار تهران نيز اعتقاد دارد كه كمپين 
آرزوها فرصت بيشتری را براي مشاركت شهروندان 
در امور شهر  فراهم كرده اســت. حامد مظاهريان 
با اشاره به نقش شــهروندان در تصميم گيري هاي 

شــهري تأكيد كرد: »كمپين آرزوهاي شهر تهران 
حاصل تالش  كميســيون شهرســازي و معماري 
شــوراي شــهر و تصويــري همگــرا از همكاري 
سازمان هاي شهرداري نظير سازمان فناوري، مركز 
ارتباطات، مركز مطالعات شــهر تهران، شهرداري 
مناطق، سازمان زيباسازي، معاونت برنامه ريزي و 

معاونت فرهنگي اجتماعي شهرداري است.«
او همچنين ابراز اميدواري كرد كه با كمپين آرزوها 
همگرايي ميان ســازمان هاي شــهرداري بيشتر 
شــود. مظاهريان گفت: »تالش ما اين اســت كه 
كمپين آرزوها بتواند در قالب پروژه هاي محله محور 
تداوم يابد و تصميم آن اســت كه پس از تعطيالت 
نوروزي، ايده هاي ثبت شده از ســوي شهروندان 
در دفتر سياستگذاري معاونت برنامه ريزي توسعه 
شهري و امور شوراي شهر مورد بررسي قرار گيرد و 
خواسته هايي كه مي تواند در قالب پروژه هاي محلي 

تعريف شود به مرحله اجرا برسد. 
بنابر اين گزارش، نتايج نهايي آرزوها بعد از تعطيالت 

نوروز1400 اطالع رساني عمومي خواهد شد.

عضو شوراي شهر و معاون شهردار تهران درباره كمپين آرزوها مي گويند

ادارهشهرباآرزوهايشهروندي
در شهر

خيابان شهامت افتتاح شد
مراسم افتتاح خيابان »شهامت« همزمان با آغاز  ماه مبارك شعبان و 
با حضور جمعي از سران كشوري و لشكري، مديران ارشد شهرداري 

تهران برگزار شد. 
به گزارش همشهري، در اين مراسم سيد محمدحسن ابوترابي فرد 
امام جمعه موقت تهران با بيان اينكه درآمدهاي شــهرداري بايد به 
درآمدهاي پايدار مبدل شــود، گفت: »درآمدهاي صحيح و اصولي 
مي تواند شهرداري را به حفظ منابع و سرمايه ها هدايت كند، ضمن 
اينكه در خصوص هزينه ها نيز بايد دقت شود و در همين راستا هم 
ارائه خدمات محله محور با رصد دقيق نيازهاي شهروندان، خدماتي 
ماندگار محسوب مي شــود. احداث خيابان شهامت در اين منطقه 
اقدامي هماهنگ با هزينه نســبتا محدود محســوب مي شود كه با 
اجراي آن زمينه افزايش كيفيت زندگي شــهروندان منطقه فراهم 
شده است.« محمد ساالري، رئيس كميسيون شهرسازي و معماري 
شوراي شهر تهران در ادامه اين مراســم از تغيير انگاره سوداگرانه 
مديريت شهري در شهرفروشي براي اداره شهر و تأثير آن در كاهش 
كيفيت زندگي و افزايش ترافيك سخن گفت و ادامه داد: »در دوره 
مديريت شهري جديد با وجود مشكالت مالي موجود موفق شديم 
اين انگاره را كنار گذاشته و مصوبه برج باغ ها را لغو و آن را به خانه باغ ها 

تبديل كنيم.« 
او همچنين به اجراي پروژه هاي توســعه محلــه اي در اين دوره در 
راستاي رفع مطالبات شهروندان و شوراياران اشاره كرد و ادامه داد: 
»در همين راستا اسناد توســعه محله اي مبتني بر مشاركت واقعي 
محالت و شوراياران تهيه شــد كه در گام اول 1200پروژه توسعه 
محله اي تعريف و 6۵0پروژه اجرا شــده است.« افشين حبيب زاده، 
رئيس كميته نظارت شوراي شــهر تهران نيز يكي از اقدامات مهم 
شوراي شهر تهران در اين دوره را پروژه هاي توسعه محله اي عنوان 
كرد و گفت: »در اين منطقه 80پروژه توسعه محله اي تعريف شده كه 
60مورد از آنها اجرا شده است و اين اقدام مهم در سال1400 نيز تداوم 
خواهد داشت.« حبيب زاده بازپس گيري امالك متعلق به شهرداري و 
بيت المال را از ديگر اقدامات اجرايي مهم در اين دوره دانست و اضافه 
كرد: »اين امالك به صورت غيرقانوني به اشخاص حقيقي و حقوقي 
واگذار شده بود كه هم اكنون بخش قابل توجهي از آنها پس گرفته 

شده و الباقي نيز در حال پيگيري است.« 

مرمت بيش از 66هزار نقطه در سطح معابر 
معاون فني و عمراني شهرداري تهران، از مرمت بيش از 66هزار نقطه 
از عوارض خرابي موجود در سطح معابر پايتخت خبر داد. به گزارش 
همشهري، صفا صبوري ديلمي گفت: »از ابتداي سال1399 تاكنون، 
بيش از ۵98هزار تن آسفالت در قالب روكش كلي و همچنين مرمت 

لكه اي معابر پخش و اجرا شده است.«
او با اشــاره به اينكه تاكنون در محدوده هريــك از مناطق 22گانه 
شهرداري تهران، به طور متوسط بالغ بر 27هزار تن آسفالت پخش و 
اجرا شده است، يادآور شد: »در قالب طرح بهسازي معابر شهر تهران، 
بيش از 162هزار تن آسفالت صرف تراش و روكش معابر بزرگراهي 
شده اســت.« صبوري با تأكيد بر اينكه اتكا به توليدات كارخانجات 
آسفالت سازمان مهندسي و عمران شــهر تهران، همچنان يكي از 
مزاياي اقتصادي طرح بهســازي معابر شهر تهران به شمار مي آيد، 
گفت: »اســتمرار اين ســازوكار اجرايي طي 11 ماه سپري شده از 
سال جاري، ســبب صرفه جويي بيش از 9۵ميليارد و۵00ميليون 
تومان در هزينه هاي تامين آســفالت شده است.« معاون شهردار با 
يادآوري اينكه امســال نيز اجراي يك ميليون تن آسفالت در قالب 
طرح بهسازي معابر شهر تهران هدف گذاري شده بود، اجراي بيش 
از ۵98هزار تن آسفالت در سطح معابر پايتخت را به معناي پيشرفت 
60درصدي طرح دانست و تأكيد كرد: »اجراي طرح بهسازي معابر 
طي ســال1399 به رغم كمبود منابع مالي الزم جهت تامين قير و 
ساير نهاده هاي توليد آسفالت ادامه يافت و همانند سال هاي اخير 
توانست عالوه بر رفع مشكالت قديمي بسياري از معابر حمل ونقلي، 

سرويس دهي معابر بزرگراهي را در سطحي مطلوب حفظ كند.« 

۸00 هكتار به بافت فرسوده تهران 
الحاق شد

مديرعامل سازمان نوسازي شهر تهران از تأييد الحاق 800هكتار، 
شــامل 70 هزار پالك، به بافت فرسوده شهر تهران در شوراي عالي 

شهرسازي و معماري ايران خبر داد. 
به گزارش مهر، كاوه علي اكبري گفت: »در فرايند تهيه طرح جامع 
شهر تهران )مصوب ســال1386( و باتوجه به مصوبه شوراي عالي 
شهرســازي و معماري ايران مبني بر تعيين 3شاخص ريزدانگي، 
ناپايداري و نفوذ ناپذيري براي شناسايي محدوده بافت هاي فرسوده 
در شــهرها، 3268هكتار به عنوان محدوده بافت فرسوده در شهر 
تهران شناسايي شده و تاكنون اين محدوده ها مالك عمل شهرداري 
و دولت، جهت اعطاي تسهيالت و مشوق هاي نوسازي شهر تهران 
بوده است.« او ادامه داد: »طي سال هاي گذشته، مراجعات و مكاتبات 
متعددي ناظر بر عدم قرارگيري برخي بلوك هاي حائز 3 شــاخص 
يادشــده در زمره بلوك هاي مصوب، از سوي شــهروندان و مراجع 
رسمي ازجمله شهرداري هاي مناطق 22گانه و شوراي اسالمي شهر 
تهران به اين سازمان صورت گرفت و نتيجه بررسي كارشناسان، بر 
برخي از اعتراضات شهروندان صحه گذاشــت.  بنابراين و براساس 
جمع بندي نهايي، سازمان نوسازي شــهر تهران بر آن شد تا الحاق 
محدوده هايي به بافت فرسوده مصوب شهر تهران را در دستور كار 

قرار دهد.« 
علي اكبري توضيح داد: »اشــكاالت وارد بر نقشه مصوب بافت هاي 
فرسوده، عمدتاً ريشه در عدم كفايت اطالعات پايه در زمان شناسايي 
محدوده هاي فرسوده و يا ايرادات تحليلي )ناشي از تفاسير كارشناسي 
متفاوت در نحوه اعمال شاخص هاي سه گانه( داشته است. همين 
موضوع، سبب شــده محدوده هايي از بافت هاي شــهري، با وجود 
دارا بودن 3 شرط مصوب، به عنوان بافت فرسوده شناسايي نشوند و 
ساكنان اين محدوده ها، از تسهيالت و مشوق هاي ويژه بافت فرسوده 
محروم بمانند.« او عنوان كرد:  »پس از فرايند شناسايي و استخراج 
محدوده هاي الحاقي به بافت فرسوده در سازمان نوسازي شهر تهران، 
اين موضوع با هماهنگي ها و جلسات متعدد برگزار شده در كميسيون 
ماده۵ و سپس در شوراي عالي شهرسازي و معماري به تصويب رسيد 
كه ساكنان و مالكان اين محدوده ها مي توانند همانند ساير مالكان 
پالك هاي فرسوده از تسهيالت و تشويقات مقرر شده براي نوسازي 

برخوردار شوند.«
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هدف كمپين آرزوها مشــاركت بيشتر 
شــهروندان در اداره امور شهر، افزايش 
ســرمايه و اعتمــاد اجتماعــي، تعامل 
دوســويه ميان شــهروندان و مديريت 
شهري، افزايش شــور و نشاط اجتماعي 
و افزايش احساس تعلق به محل زندگي 

ميان شهروندان بوده است

رنگ، شادي را به كوچه هاي باريك محله هاي 
جواديه و باغ آذري بخشــيده اســت. براي گزارش

نخستين بار پروژه رنگ آميزي كوچه ها در 
دوره شهرداري كنوني و به خصوص در مناطق كم برخوردار 
در حال پيگيري اســت. نخســتين مرحله اين پروژه در 
منطقه 9، محله اســتاد معين انجام شــد كه انتقاداتي را 
در جهت كيفيت رنگ هاي مصرفي خود به دنبال داشت. در 
اين مناطق به مرور زمان رنگ هــا درهم آميخته و از بين 
رفته اند. پس از مدتي اين پروژه با همكاري اداره كل بانوان 
شــهرداري تهران دنبال شــد كه مشــاهدات نشان از 
برطرف شدن ايرادات مطرح شــده دارد. ايده اين اقدام از 
شهرهاي خارجي ازجمله كلمبيا برداشته شده و تفاوت آن 
با ديگر شهرهاي دنيا مشــاركت مردم محالت در فرايند 

رنگ آميزي است.
عصر ديروز، آخرين بخش اين پروژه ها در سال 1399 با نام 
»كوچه دوستي« با بازديد محمدرضا جوادي يگانه، معاون 
اجتماعي و فرهنگي شــهرداري تهران، زهرا بهروز آذر، 
مديركل امور بانوان شهرداري تهران و شهردار منطقه16 
در محله جواديه افتتاح شد.  طرح كوچه دوستي با هدف 
بهره مندي از مشــاركت زنان و كودكان در اداره شــهر و 
به دنبال تامين امنيت زنان انجام شــد تا روح زنان را كه 
مملو از شادي و نور نشاط و حيات و اميد است، از خانه ها به 
كوچه ها توسعه دهد و كوچه ها به مثابه ادامه خانه تعريف 
شوند. از اين منظر بحث كوچه دوستي در شهرداري تهران 
به عنوان يكي از پروژه هاي تهران1400 و به عنوان استقبال 

از بهار و تحويل قرن مطرح شده است.

حس تعلق به محله افزايش مي يابد
پس از اجراي كارناوال هفت سين در كوچه پس كوچه هاي 
جواديه، در حاشــيه بازديد، محمدرضا جوادي يگانه در 
گفت وگويــي اختصاصي به بررســي ابعــاد مختلف اين 
پروژه پرداخت؛ »اين طرح با مشاركت معاونت اجتماعي 
شهرداري و معاونت مناطق برنامه ريزي شده كه در سال 
آينده نيز ادامه دار خواهد بود. مبناي كوچه دوســتي بر 
مشاركت شهروندان است تا بتواند براي آنان احساس تعلق 
خاطر ايجاد كند. تجربه اين مشاركت اهميت زيادي دارد 
تا مردم و مســئوالن با همكاري هم اين طرح را پيگيري 

كنند.«
معــاون اجتماعــي و فرهنگي 
شــهرداري تهران در پاســخ به 
انتقــادات مطرح شــده درباره 
كيفيــت رنگ در ايــن كوچه ها 
گفت: »قاعــده رنگ ســازمان 
زيباسازي شهرداري در اين كوچه ها رعايت شده است و ما 
از مواد توصيه شده استفاده كرده  ايم اما مسئله ای كه براي 
ما اهميت داشت تجربه خلق مشترك مردم و مسئوالن بود؛ 
اينكه رنگ ها از ديوار مــي رود و تصوير محوي از آن باقي 
مي ماند، صحيح است اما ماندگاري اين رنگ ها در قياس با 
ايجاد حس مشاركت مردم و شهرداري در وهله بعدي قرار 
داشت. خاطره اي كه براي مردم از اين اقدام بر جاي مي ماند 
مهم است. رنگ وسيله و واسطه باهم بودن است؛ در كوچه 
صفا در منطقه1۵، مردم رضايت زيادي از اين تجربه باهم 

بودن داشتند.«

هدف، رفع ناامني هاست
در بخش ديگري از اين بازديد زهــرا بهروز آذر، مديركل 

امور بانوان شهرداري در توضيح اين پروژه گفت: »هدف ما 
افزايش مشاركت اجتماعي مردم است. اين يك آزمايش 
براي اين است كه بدانيم مردم چقدر مشتاق آن هستند و 
از آن استقبال مي كنند. طرح ابتدايي اين كوچه ها با بودجه 
كم و مشاركت مردم آغاز شد و رفته فته با استقبال بيشتر 
آنها در حال بزرگ شدن و شكل گيري است. وجوه مختلف 
اين طرح در حال بررسي اســت تا بتوان آن را در محالت 
ماندگار كرد.« رنگ آميزي كوچه ها به افزايش امنيت شهر 
براي زنان انجاميده است. او گفت: »افزايش رنگ آميزي ها 
سبب شده است كه اين مناطق از حالت ناامن خارج شود و 

حس ديدباني در اين مناطق باالتر رفته است.«
او در ادامه بــه برنامه هاي1400 
شهرداري در جهت امنيت شهري 
بانوان پرداخت؛ »مهم ترين مسئله 
ما شناســايي نقاط ناامن شهري 
توسط خود بانوان است. يك نقطه 
ناامن در معبري باعث ناامن شــدن كل معبر مي شود و ما 
تا كنون اين نقاط را به عنوان كاركنان شهرداري شناسايي 
كرده ايم. در تالشــيم كه مادران، دختران و به طور كلي 
بانوان هر نقطه اي كه در آن احساس ناامني كرده يا به هر 
نحوي مورد آزار قرار مي گيرند را معرفي كنند تا براي رفع 
مشــكالت آن برنامه ريزي كنيم. كد4 سامانه137 براي 
اعالم همين نقاط ناامن معرفي شــده است. هرچه ميزان 
نفوذپذيري ما ميان بانوان باالتر برود سرعت رفع مشكالت 
نيز بيشــتر مي شــود. در هدف بعدي نيز در تالشيم كه 
بتوانيم از طريق گروه هاي متمركز، پيگير چگونگي رفع 

ناامني مناطق براي زنان باشيم.«

رنگ آميزي كوچه هاي قديمي در جنوب تهران با هدف افزايش نشاط شهروندي و با همكاري زنان و كودكان انجام مي شود

بازپيرايي 8كوچه دوستي در 8منطقه تهران باعث افزايش مشاركت اجتماعي و شهروندي شده است
رنگ نشاط به ديوار محله ها
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يادداشت

این داستان نفت است

محمدعلي موحــد، نويســنده، تاريخ نگار، 
حقوقدان، عرفان پژوه و پژوهشگِر شاخص، 
براي اهل كتاب در ايران نامي شناخته  شده 

است. آثار او در هر حوزه اي كه نوشته شده باشد فارغ از اينكه كدام انتشارات آن 
را چاپ كرده، انگيزه اي است براي مطالعه مخاطبان كتاب. »در كشاكش دين 
و دولت«، » مقاالت شمس تبريزي«، »سفرنامه ابن بطوطه« و»ماليات سرانه 
و تأثير آن در گرايش به اسالم« تنها بخشي از كتاب هاي اين اديب و نويسنده 
پركارند كه خواندن چند باره آنها در هر بار مطالعه، نكاتي بديع، موشكافانه و 
درخور تامل را پيش روي خواننده مي گذارد. در ميان آثار اين نويسنده پرشوق 
و جواِن 97ساله، كتاب 4 جلدي »خواب آشفته نفت« كه انتشارات كارنامه 
آن را منتشر كرده، اثري به غايت خواندني براي همه آناني كه به تاريخ ايران 
و آنچه سرنوشت اين سرزمين است عالقه مند و دل بسته اند.  »خواب آشفته 
نفت« روايتي متقن، پاكيزه و خواندني از مقطعي است كه نخستين چاه نفت 
در ايران حفر مي شود. قراردادهاي پر پيچ و خم نفتي انگليس با ايران، در هم 
تنيده با سياست هاي محيالنه و فراز و فرودهاي تاريخي و اجتماعي ايران 
در مواجهه با نقِش اين ماده سياه شــگفت انگيز. از قرارداد دارسي تا سقوط 
رضا شــاه و از كودتاي 28مرداد تا ســقوط زاهدي. و البته »خواب آشفته 
نفت« داستان »مصدق« است؛ داستان مردي در كشاكِش با نفت و آزادي و 
رستگاري ايران. مردي كه در خاطره نسل هاي ما به »شاهنامه آزادي« تبديل 
شد؛ مردي كه براي سرزمين ما نه يك سياستمدار و حقوقدان و مبارز تاريخ 
كه سرود آزادي است؛ سرودي جدا از قيد زمان كه تا امروز ادامه دارد. دكتر 
محمدعلي موحد در »خواب آشفته نفت« اساس و شالوده روايِت پركشش اش 
را بر مبناي دقت در جزئيات حقوقي قراردادها و مذاكرات نفتي قرار داده و 
از اين منظر به جست وجوي مباحث و مسائل پيچيده در اين باره مي پردازد. 
با توجه به تسلط او بر مطالب ارائه شده كه ماحصل تحصيالت دانشگاهي او 
در زمينه حقوق و علوم سياسي، فعاليت در كسوت سردبير روزنامه شركت 
نفت در زمان دكتر مصدق و همچنين تجربيات كاربردي او در سمت معاون 
اجرايي اوپك در ابتداي تاسيس آن است، كتاب چهار جلدي»خواب آشفته 
نفت« به اثري گرانبها و خواندني تبديل شده كه روايت هايي مستند و دقيق 
از تاريخ را در تلفيق با نثري داستاني و جذاب ارائه مي كند. موحد در ديباچه 
كتاب مي نويسد: »پيشينيان ما گفته بودند كه نفت نشان از آشفتگي ها و 
درگيري ها دارد. هر كه نفت در خواب بيند به مصيبتي گرفتار آيد. نفت، زن 
بي حفاِظ باليه كار است كه سركردن با او دشوار است و... از آنگاه كه در اوايل 
قرن بوي نفت از اين منطقه برخاست ديديم كه پيران ما راست مي گفته اند و 
آنگاه كه در اواخر قرن درهاي دوزخ بر فراز خليج فارس باز شد و غريو سهمگين 
آتشبارها و نهيب سقوط موشك ها سايه وحشت و مرگ بر آب هاي نيلگون 
افكند، نه تنها مسافران هواپيماي ايرباس كه همه ماهيان دريا و اشتران صحرا 
و نخلستان هاي بصره و نيزارهاي بطايح نيز دريافتند كه نفت چگونه ممكن 

است به جنگ و زد و خورد و آفت و بال تعبير شود!«

فرزام شيرزادي
روزنامه نگار

ديدار با فيروز مهجور، نويسنده كتاب »سفالينه گونه موسوم به كوباچه« و شايسته تقدير كتاب سال 

پيشينه روابط ايران و قفقاز براساس سفال

كتاب »سفالينه گونه موســوم به كوباچه« به روشن 
شدن پيشــينه روابط ايران و قفقاز به ويژه از جهت 
فرهنگي و مبادالت تجاري و حتي سياســي كمك 
مي كند. به خصوص آنكه عمدتا ايــن آثار مربوط به 
دوره صفويه اســت كه دوره اي مهم در تاريخ ايران 
اســت. در سي وهشــتمين دوره جايزه كتاب سال 
جمهوري اســالمي و در زيرگروه هنرهاي تجسمي، 
كتاب »سفالينه گونه موسوم به كوباچه« اثر پژوهشي 
فيروز مهجور از انتشارات علمي و فرهنگي توانست 
جايزه بخش »شايســته تقديــر« را از آِن خود كند. 
فيروز مهجــور، باستان شــناس بازنشســته گروه 
باستان شناسي دانشگاه تهران، متولد 1339و داراي 
دكتري باستان شناســي با تخصص فرهنگ و تمدن 

دوران اسالمي است.

سفال و تاریخ صنعت، فرهنگ و هنر كشورها 
فيروز مهجور در خصوص موضوع كتابش به همشهري 
مي گويد: ســفالينه هاي كوباچه سفالينه هاي ايراني 
است. سفال جزو مهم ترين داده ها و شواهد در دانش 
باستان شناســي اســت. معموال خيلي از آثار و مواد 
ديگر مانند چوب، پارچه، كاغــذ و حتي آثار فلزي با 
اينكه مهم هستند، به مرور زمان در طبيعت آسيب 
مي بينند و از بين مي روند اما سفال در عين حال كه 
شكسته مي شــود، همچنان پايدار مي ماند و همان 
قطعات شكسته هم براي باستان شناسان گوياست. 
سفال از جهات مختلف مانند كاربرد آن، محل توليد 
آن و اينكه توليد همان محل است يا وارداتي است، 
نحوه و چگونگي توليد آن، مثاًل دســتي بوده، قالبي 
بوده يا چرخ ساز اســت؛ نحوه و چگونگي پخت و نوع 
كوره و ميــزان حرارت آن يا اينكه لعــاب دارد يا نه؛ 
منقوش است يا بي نقش، مهم است. خود نقوش نيز 
مبين بســياري از ويژگي هاي اجتماعي، فرهنگي، 
سياسي و اقتصادي سازندگان و استفاده كنندگان آن 
سفالينه هاست. اينها مي تواند تاريخ صنعت، فرهنگ و 
هنر يك مملكت و يك منطقه را در دوره هاي مختلف 

مشخص كند.

وي مي افزايــد: ويژگي هاي ســفال آن قدر 
اهميــت دارد كــه از قديــم »فــوت و فن 
كوزه گري« به صــورت يك ضرب المثل رايج 
شده اســت. خود لعاب به تنهايي، فوت و فن 
زيادي از لحاظ صنعت و هنــر دارد. حتي از 
جنبه هاي سياسي، برخي سفالينه ها اهميت 
دارند. مثاًل برخي از حكومت ها و دولت ها در 
يك ســري از اين ســفال ها نقش داشته اند، 

اينكه پشتيباني كنند يا نه، خودشان استفاده كنند 
يا نه. مثاًل در دوره صفويه، شــاه عباس اول، حدود 
300سفالگر چيني را با خانواده شــان، در ارتباط با 
توليد بهتر و بيشــتر ســفالينه ها يا چيني هاي آبي 
و ســفيد در داخل كشــور، به ايران دعوت مي كند. 
سفالينه مشــهور زرين فام هم كه خيلي مهم است و 
در سامرا، در قرن دوم هجري توليد شده، به نوعي در 

دوره فاطميان مصر اهميت پيدا مي كند. 
 ســفال هاي موســوم به كوباچه، اولين بار در حدود

600 - 500 ظرف سفالينه بزرگ، اولين بار به صورت 
كاسه ها و بشــقاب هاي پايه دار كه مانند ديس هاي 
ميوه خوري هستند، آن هم عمدتاً سالم در منطقه اي 
از داغستان به نام كوباچه پيدا مي شوند؛ درحالي كه 
بســياري از ســفال هاي تاريخي، معموالً به صورت 

قطعات شكسته به دست مي آيند.

ایران، خاستگاه سفالينه گونه موسوم به كوباچه
مولف كتاب سفالينه گونه موسوم به كوباچه مي گويد: 

چه بســا ابتدا تصور مي شــد كه اين  ظروف 
سفالين، توليد همان منطقه، يعني كوباچه 
است ولي بعد به داليل گوناگون، مشخص 

شــد كه مربوط به كوباچه نيست و از 
ايران به آنجا وارد شــده است. مثاًل در 

آنجــا كوره هاي ســفالگري و 
جوش كوره پيدا نمي شود. 
يكي از شواهد بسيار مهم، 

كتيبه هاي فارســي، 
به ويــژه بــه قلم 

و  نســتعليق 
اشعار برخي 
ن  ا عر شــا

بنام ايراني مانند حافظ و شــاه نعمت اهلل 
ولي روي اين آثار اســت يا نقوش دوران 
صفويــه و صورت نگاري هــاي تك چهره 
مكتب اصفهان، روي بسياري از آنهاست. 
در كتاب مشــخص كرده ام كــه ممكن 
اســت آنها را با آثار فلزي به ويــژه ابزار و 
جنگ افزارهــاي فلزي مانند شمشــير و 
سپر و نيزه كه اتفاقاً در آن دوره به شدت 
مورد نياز بوده، مبادله كرده باشــند يا شايد حتي با 
نوجوانان و جوانان آنجا حاال به عنوان بنده و غالم يا 
هرچيز ديگر. بنابراين اين سفال ها موسوم به كوباچه 
اســت؛ زيرا نه اينكه واقعاً متعلق به آن منطقه باشد؛ 
يعني توليد آنجا نيســت؛ از طرف ديگر سفال هاي 
شاخصي اســت كه ابتدا تعداد زيادي از آنها در آنجا 
پيدا و شناسايي مي شــود و توجه ها را به خود جلب 
مي كند. بنابراين نمي شود اســم كوباچه را نياورد، 
چون به هرحال به اين نام شناخته مي شود. در عين 
حال ساخت كوباچه نيست، پس موسوم به كوباچه 
است. كاشي هم در واقع سفالينه است ولي كاربردش 
در معماري و بناست. نوعي شاخص و خاص است لذا 
واژه »گونه«؛ يعني »نوع« را در عنوان انتخاب كرديم؛ 
چنان كه مي گوييم سفالينه يا كاشي گونه زرين فام 
يا گونه مينايي. اين را هم بگويم كه ايران، خاستگاه 

سفالينه گونه موسوم به كوباچه است.

هنوز كتاب مستقلي در این زمينه منتشر نشده
مهجور در پاسخ به اين سؤال كه آيا تحقيقات 
شما در اين زمينه پيشــينه اي هم داشته 
است؟ مي گويد: تا به حال كتاب مستقلي 
راجع به اين موضوع، چه در داخل و چه در 
خارج نوشته نشده اســت. در برخي جاها 
مي بينيم يكي دو پاراگراف يا چند صفحه 
در يك كتاب بــه اين موضوع 
اشاره يا پرداخته شده است. 
اما كتاب اختصاصي در 
اين مورد نوشته نشده 
چــون در اصالت 
بهام  اين آثــار ا
وجود داشت و 

در ضمن آثار مكشــوف و موجود هــم در موزه ها و 
مجموعه هاي سراســر دنيا پراكنده انــد. من هم با 
زحمت فراوان توانستم بسياري از نمونه هاي اينگونه 
سفال و كاشي را در موزه ها و مجموعه هاي داخلي 
و خارجي شناسايي و معرفي كنم. در داخل كشور، 
به موزه هايي نظير موزه ملي، مــوزه مرحوم دكتر 
مقدم وابسته به دانشگاه تهران، موزه رضا عباسي، 
موزه آبگينه و سفالينه و موزه دفينه وابسته به بنياد 
مستضعفان مراجعه و آثار را بررســي و بسياري از 
نمونه ها را شناسايي و عكسبرداري كنم. به هرحال 
از آنها به ويژه از نمونه هــاي اصيل و مهم موجود در 
موزه ملي ايــران، طراحي به عمــل آمد. همچنين 
نمونه هــاي متعددي در موزه هــاي خارجي مانند 
موزه متروپوليتن، موزه لوور، مــوزه ارميتاژ، موزه 
بريتانيا، موزه اســتاتليخ، موزه طــارق رجب، موزه 
بروكلين، موزه اشمولين، مجموعه بارلو و مجموعه 
فريروساكلر و... شناســايي و با عرضه تصاوير جالب 
از آنها معرفي شدند. يكي از دوســتان در بازديد از 
موزه اي در گرجستان، تصوير ســفالي از اينگونه را 
براي من فرســتاد كه روي آن كتيبه اي فارسي در 
چند قسمت به خط نسخ بود. اينها مشخص مي كند 
اين سفال به ويژه در دوران صفويه اهميت داشته و 
عمدتاً در دوره صفويه توليد مي شــده، اما از زمان 
شــاه عباس به بعد در عين تنزل، اســتمرار داشته 
اســت. حاال هم در برخي مناطق مثال خراســان، 
اطراف گناباد يا يزد نمونه هاي مشابه به نوعي يافت 

مي شود.

صفویه؛ دوره مهم تاریخ
مهجورهمچنين درباره زمان كار كردن روي اين اثر 
مي گويد: اين پژوهش از حدود سال 84شروع شد و 
4 تا 5 سال طول كشيد. اهميت موضوع هم از چند 
لحاظ بود. يكي اينكه جاي كار و قابليت كار را داشت؛ 
چون راجع به ايــن موضوع، مطالعــه جدي صورت 
نگرفته بود. ديگر آنكه به روشن شدن پيشينه روابط 
ايران و قفقاز، به ويژه از جهــت فرهنگي و مبادالت 
تجاري و حتي سياســي كمك مي كرد؛ به خصوص 
آنكه عمدتاً هم اين آثار مربوط به دوره صفويه بود كه 

دوره اي فوق العاده مهم در تاريخ ايران است.

تازه های نشر

  راه دور
خاطــرات زندگينامه 
سيدعلي صالحي منتشر 
شــد. »راه دور...« يكي 
از آخريــن كتاب هايي 
است كه در سال99 به 
چاپ رسيده و سيدعلي 
صالحي، شاعر معاصر 

در آن شــكل تازه اي از خاطره نويســي 
را تجربه كرده اســت. او دربــاره اين كتاب به 
همشــهري مي گويد:  »نمي خواســتم چنين 
كتابي بنويســم. نمي خواســتم چنين اثري 
منتشر كنم. اما زورم به ناديده گرفتن دستور 
زندگي نرســيد. اوج هــاي چندگانــه كرونا 
موجب شــد تا در اين خاطره نويسي، شكلي 
تازه را تجربه كنم. رفت و برگشــتي از اكنون 
و گذشته ها«. كتاب »راه دور...« طي روزهاي 
گذشته در 382صفحه، به  بهاي 80هزار تومان 
از سوي نشــر چشمه منتشر شــده است كه 
در آن جزئيات مراحل مختلف زندگي شــاعر 
»عاشــقانه هاي ري«  از كودكي تا كنون با قلم 
خود صالحي به رشــته تحرير درآمده كه نثر 
آن روان، شاعرانه و سرشار از بازي هاي زباني 

منحصر به فرد اوست.

  سبز - آبي
»سبز - آبي« تازه ترين 
اثر داســتاني ســعيد 
تشــكري اســت كه با 
مضمونــي تاريخي و با 
مرور و نگاهي به زندگي 
و زيست سادات رضوي 

در ايران منتشــر شده است. 
تشكري كه سابقه بسياري در خلق داستان هاي 
تاريخي به ويژه با موضــوع خادمان رضوي و 
اهل فرهنگ و هنر باليده در مكتب خراســان 
پس از حضور امام رضا)ع( را در خراســان در 
كارنامه دارد، در اين اثر سراغ زندگي و زيست 
قهرمان هايــي در دوران پــس از حيات امام 
رضا)ع( رفته و شخصيتي با عنوان سيدحسين 
رضوي قمي را دستمايه خلق داستاني بلند قرار 
داده است. انتشارات كتاب نيستان سبز - آبي 
را در340 صفحه با شــمارگان 800نسخه به 

قيمت 75 هزارتومان منتشر كرده است.

مرجان آقبالغي
 خبرنگار

درنگي بر»خواب آشفته نفت« نوشته محمدعلي موحد به بهانه 29 اسفند
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ســتاد ملي مقابله بــا كرونا 
شــهرهاي زرد و آبي را براي گردشگری

مســافران نوروزي سفر آزاد 
اعالم و فهرست شهرهاي قرمز و نارنجي را 
كه ســفر به آنها در ايام نوروز ممنوع است، 
منتشر كرد. براساس اعالم ستاد ملي مقابله 
با كرونا، 40شــهر در 15استان كشور سفر 

ممنوع شده اند.
بــه گــزارش همشهری،2شهرســتان در 
اســتان آذربايجان شــرقي، 4شهرســتان 
در آذربايجان غربــي، گلپايگان در اســتان 
اصفهان، دهلران در ايالم، 3شهرســتان در 
بوشهر، ســامان در چهارمحال و بختياري، 
18شهرســتان در اســتان خوزســتان، 
2شهرســتان در فــارس، ديوانــدره در 
كردســتان، گچســاران در كهگيلويــه و 
بويراحمد، 2شهرستان در لرستان، خمين 
در استان مركزي، خمير در هرمزگان، نهاوند 
در همدان و خاتم در يزد شهرهايي هستند 

كه تا پايان تعطيالت نوروز قرنطينه شدند.
با اين حال، اما پيش از اعالم ستاد ملي مقابله 
با كرونا برخي شــهرها و استان هاي كشور 
درهاي خود را براســاس تصميــم مديران 
استاني، به روي مســافران نوروزي بستند 
و اعالم كردند در تعطيالت نــوروز به هيچ 
عنــوان اجازه ورود مســافران نــوروزي را 
نخواهند داد. علي زيني وند، استاندار كرمان 
با اشاره به احتمال سفرهاي نوروزي به استان 
كرمان و زيارت مرقد شهيدسليماني اواسط 
اســفندماه اعالم كرد: در عيــد از پذيرفتن 
مســافران و كاروان هاي زيارتي معذوريم و 
براي كنترل هرچه بيشــتر ويــروس كرونا 
از هموطنان درخواســت داريم تا به استان 

كرمان سفر نكنند.
هــادي شهســوارپور، فرمانــدار بــم نيز 
25اســفندماه اعالم كرد: شــهر تاريخي و 
گردشگري بم همه ساله ميزبان جمع كثيري 
از ميهمانان از سراسر كشور بود، اما امسال 
به دليل ويروس كرونا متأسفانه نمي توانيم 
پذيراي ميهمانان نوروزي باشيم. هيچ گونه 
آمادگي براي اقامت در تفرجگاه ها، پارك ها، 
مدارس و محل اسكان نداريم. نيمه اسفندماه 

نيز اســتانداري خراســان رضوي با صدور 
اطالعيه اي با اشاره به شرايط ويژه اين استان 
در حوزه پيشگيري و مقابله با بيماري كرونا 
از هموطنان خواســت از سفر به اين استان 
خودداري كنند. اين اطالعيه افزوده بود: تا 
پايان ايام تعطيالت نوروزي، استان خراسان 
رضوي پذيراي ميهمانان نبوده و هيچ گونه 
سرويس دهي در مراكز اسكان موقت نظير 

مدارس و كمپ ها صورت نخواهد پذيرفت.
مديــركل ميراث فرهنگي، گردشــگري و 
صنايع دستي استان ايالم نيز 17اسفندماه 
در گفت وگو با ايسنا اعالم كرده بود كه استان 

ايالم مسافر نوروزي نمي پذيرد.
عبدالمالك شــنبه زاده گفته بود، براساس 
مصوبات كميتــه بحــران اداره كل ميراث 
فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي استان 

براي پيشــگيري از شــيوع ويروس كرونا، 
پذيرش گردشــگران و مهمانان نوروزي به 
استان به ويژه در قالب تأسيسات گردشگري 
امكان پذير نيســت. او اعالم كــرد: هتل ها، 
مهمانپذيرها، مدارس و مسافرخانه ها و ساير 
اماكن نيز تعطيل اســت. همچنين تمامي 
فعاليت ها و برنامه ريزي هــاي آژانس هاي 
مســافرتي، دفاتر گردشــگري و خدمات 
توريســتي تعطيل خواهد بود و درصورت 
مشــاهده هرگونه فعاليت، برخورد قانوني 
صورت مي گيــرد. اداره كل ميراث فرهنگي 
استان ايالم حتي به مديران ادارات ميراث 
فرهنگــي، گردشــگري و صنايع دســتي 
شهرستان هاي تابعه و دهياران روستاهاي 
هدف گردشــگري نيز ابالغ كــرده بود كه 
از ورود مهمانــان نوروزي بــه اين مكان ها 

جلوگيري كنند تا بيماري بيش از اين شيوع 
پيدا نكند. اســدآباد همدان نيــز ازجمله 
مقاصد گردشــگري نوروزي بود كه اعالم 
 كرد درهاي خود را به روي مسافران نوروزي

خواهد بست.

اسدآبادبههيچوجهمسافرنميپذيرد
آنطور كه ايلنــا اعالم كرد، ســعيد كتابي، 
فرمانــدار اســدآباد 25اســفندماه گفت: 
شهرستان اســدآباد در اســتان همدان به 
هيچ وجه مسافر نمي پذيرد. امكان هيچ گونه 
مسافرپذيري در اســدآباد وجود نداشته و 

درصورت مشاهده برخورد مي شود.
فرماندار اســدآباد حتي از پليس راهور ناجا 
نيز خواســت، با ورود خودروهاي با پالك 
شــهرهاي داراي وضعيت قرمــز و نارنجي 

به اين شهرســتان به شــدت اعمال قانون 
شــود و حتي خودرو آنهــا را توقيف كند. 
نيمه اســفندماه حتي مهم تريــن مقاصد 
گردشگري ايران نيز اعالم كردند ورودي هاي 
شهرهايشان را به روي مســافران نوروزي 
مي بندند. مسئوالن اســتاني در مازندران، 
اصفهان، هرمزگان، اردبيل و قزوين نيز گفته 
بودند كه از پذيرش مسافران نوروزي معذور 
هستند. عباس رضايي، اســتاندار اصفهان 
نيمه اســفندماه گفته بود، امســال امكان 
پذيرش و اسكان مســافر نوروزي در قالب 
كمپ، مدارس، ورزشــگاه ها، مهمانسراها، 
مسافرخانه ها و امثال آن وجود ندارد. ستاد 
تسهيالت سفرهاي استاني فعاليت خود را به 
سمت پيشگيري از ورود مسافر به اصفهان 

در ايام نوروز معطوف خواهد كرد.

ستاد ملي مقابله با كرونا شهرهاي زرد و آبي را براي سفر بالمانع اعالم كرد، اما مسئوالن برخي استان ها  و شهرها پيش تر اعالم كردند از پذيرش مسافران نوروزي معذورند

تشریف نیاورید، مهمان نمی پذیریم خبرهای كوتاه

احتمالوقوعگردوخاكدر۲۲استان
سازمان هواشناسي نســبت به احتمال وقوع گرد و خاك در 22استان و 
افزايش ارتفاع موج تا 1.5متــر در خليج فارس هشــدار داد. به گزارش 
همشهري، سازمان هواشناسي با صدور هشدار زردرنگ اعالم كرد: وزش 
باد شــديد و احتمال وقوع گردوخاك به صورت محلي با ســرعت 70 تا 
90كيلومتر برساعت ظهر پنجشــنبه )28اسفندماه( تا بعدازظهر جمعه 
)29اسفندماه( براي استان هاي آذربايجان شرقي، اردبيل، گيالن، مركزي، 
همدان، قم، البرز، كردستان، كرمانشاه، زنجان، همدان، خراسان جنوبي، 
تهران، اصفهان، يزد، سمنان، خراسان رضوي، خراسان شمالي، بوشهر، 
مازندران، گلستان و قزوين پيش بيني مي شود. در ادامه اين هشدار با اشاره 
به ذوب شدن برف ناشي از افزايش دما در استان هاي گلستان، مازندران، 
اردبيل، گيالن و ارتفاعات البرز آمده اســت: ايــن وضعيت از بعدازظهر 
سه شنبه )26اســفندماه( تا ظهر پنجشنبه )28اســفندماه( پيش بيني 
مي شود و باال آمدن سطح آب در مســيل ها و رودخانه ها، احتمال وقوع 
بهمن و احتمال ريزش كوه را در پي دارد بنابراين ســازمان هواشناسي 
نسبت به احتياط در عبور از كنار رودخانه ها، گردنه هاي برف گير و پرهيز 
از صعود به ارتفاعات توصيه مي كند. سازمان هواشناسي با صدور هشدار 
زردرنگ ديگري آورده اســت: وزش باد به نسبت شــديد از اواخر وقت 
چهارشنبه )27اسفندماه( تا پنجشنبه )28اســفندماه( افزايش ارتفاع 
موج دريا و در مناطق فراســاحل حداكثر تا 1.5متر را در نيمه شــمالي 
خليج فارس، نواحي ساحلي و دور از ساحل استان هاي خوزستان و بوشهر 

در پي دارد.

تغييراتاقليميباليجانجنگلهایزاگرس
رئيس ســازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشــور يكي از مشكالت 
دامنگير جنگل هــاي زاگرس را تغييرات اقليمي و شــرايط آب و هوايي 
برشمرد و گفت: پايين آمدن ميزان رطوبت در كف جنگل سبب پيدايش 
بيماري هاي زغالي در حوزه زاگرس شــده اســت كه براي پيشگيري از 
وقوع آفات هم در حوزه درمان و هم كنتــرل، بخش هاي تخصصي بايد 
به كمك منابع  طبيعي بشــتابند. به گزارش مركز اطالع رساني سازمان 
جنگل ها، مسعود منصور در مراســم امضاي تفاهمنامه با سازمان حفظ 
نباتات درخصوص پيشــگيري و مبارزه با آفات و بيماري هاي جنگلي و 
مرتعي كه ديروز برگزار شد، گفت: سازمان جنگل ها با چالش هايي از قبيل 
قاچاق چوب، تغيير كاربري اراضي به ويژه آفات و بيماري هاي جنگلي و 
مرتعي مواجه اســت و در اين زمينه نيازمند همكاري و حمايت سازمان 
حفظ نباتات است. وي گفت: جنگل هاي زاگرس جزو اولويت هاي نخست 
سازمان جنگل هاست و دولت براي نجات زاگرس، نخستين جلسه شوراي 
سياستگذاري را به رياست معاون اول رئيس جمهوري تشكيل داده است. 
رئيس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور از وجود 70 تا 80هزار 
نفر از همياران طبيعت در كشــور خبر داد و گفت: ايــن افراد مي توانند 
در زمينه پيشــگيري و مبارزه با آفات آموزش هاي الزم را فرابگيرند و به 
منابع  طبيعي كمك كنند. منصور تأكيد كــرد: اينكه تفاهمنامه به امضا 
رسيده و پيگيري نشود اصال صالح نيســت و براي پايداري و حمايت از 
آن بايد دســتورالعمل اجرايي تهيه و براي ســال1400 جهت همكاري 

هدف گذاري شود.

شرایط اسكان نوروزي 
در شهرهاي زرد و آبي  

معاونگردشگريوزارتميراث
فرهنگيباانتشــارويدئوييدر
فضايمجازيشــرايطاسكان
مسافراندرشهرهايزردوآبي
راتشــريحكرد.وليتيموري،
ازابالغدســتورالعملاجرايي
مديريتسفرهادربستريايمن
ومسئوالنهخبردادوگفت:سفر
بهطيفگستردهايازشهرهاو
روســتاهايزرد،آبيوسفيدبا
رعايتپروتكلهايبهداشــتي
امكانپذيراست.اوگفت:سفر
»به«و»از«حدود۴۰شهرنارنجي
وقرمزمحدوديتدارد.بااينحال
دراينشهرهامراكزاقامتيداراي
مجوزازوزارتميراثفرهنگي،
گردشگريوصنايعدستيفعال
هســتندوســفرهايضروري
وكاريبهاينشــهرهاازطريق
وسايلحملونقلعموميقابل
انجاماســت.معاونگردشگري
گفت:ستادهايهماهنگيخدمات
سفردرسطوحمليواستانيفعال
شــدهاندودرطــولتعطيالت
نوروزبهصورتشــبانهروزيبر
اجرايدرستدستورالعملهاو
خدماترسانيمطلوبوايمنبه
مســافرانوگردشگراننظارت
خواهندداشت.تيموريباانتشار
ويدئوييدرفضايمجازي،بااشاره
بهاظهــاراتضدونقيضدرباره
ســفرهاينوروزيكهبهگفتهاو
ســبباذيتفعاالنگردشگري
شد،اعالمكرد:نزديكبهدوماه
موضوعســفرهادركميتههاي
داخليستادمليمقابلهباكرونا
موردپيگيريقرارگرفت.بهشدت
تالشميكنيمدرمقابلموضوع
حفظسالمتهموطنان،معيشت
فعاالنگردشگريفراموشنشود.
همينكهوزيربهداشتميگويد
دردولتتنهااينوزارتخانهدرباره
سفرتصميمنميگيرد،بيانگراين
استكهماتوانســتيماعضاي
ســتادرامتقاعدكنيممعيشت
فعاالنگردشگريونشاطمردم
بايدمــوردتوجهقــراربگيرد.
مصوبهايتصويبشــدكهقرار
بوددستورالعملاجراييآندر
روزهايپايانيسالكهوضعيت
كرونادركشورشفافترميشود،

ابالغواجراييشود.

ث
مك

ارزش بي بديل تاالب هاي ايران

تاالب ها از غني ترين اكوسيســتم هاي 
كره زمين هســتند و ارزش اكولوژيك تاالب

آنها 10برابــر جنگل هــا و 200برابر 
زمين هاي زراعي اســت و براي حفظ تاالب ها بايد 

جهاني فكر و منطقه اي عمل كرد.
به گزارش پايگاه اطالع رســاني ســازمان حفاظت 
محيط زيست، عيســي كالنتري در اين باره گفت:از 
آنجايي كه بي توجهي به توســعه پايدار در سده هاي 
اخير، تغيير اقليم و مصرف بيش از اندازه آب و توسعه 
نامتوازن، تاالب ها را در كشور با شرايط شكننده اي 
روبه رو كرده اســت، هرگونــه تالش در راســتاي 

شناساندن اهميت تاالب ها مي تواند گام تأثيرگذاري 
براي تحقق ارائه خدمات زيست محيطي، اقتصادي 
و اجتماعي تاالب ها و كاركــرد آنها در زمينه كاهش 

تغييرات اقليمي باشد.
به گفته عيسی كالنتری سازمان حفاظت محيط زيست، 
حفاظت از تاالب ها را به منزله حفاظت از ايمني و رفاه 
جامعه مي داند و اميدوار است اقدامات متعددي كه در 
زمينه حفظ و احياي تاالب ها در سال هاي اخير صورت 
گرفته است، كاركردهاي 13گانه تاالب ها در كشور را 
محقق كرده و موجب رونق اقتصادي، اجتماعي و تنوع 

زيستي در جوامع تاالبي شود.

تاالبهايقيمتيجهان
براســاس نتايج ارزيابي هزاره اكوسيستم ها، ارزش 
تاالب هاي جهان حــدود 15تريليــون دالر برآورد 
شده است كه نشــان دهنده اهميت اين اكوسيستم 

آبي است.
تاالب ها منبع خوبي براي تامين آب، غذا، ســوخت 
و گياهــان دارويــي هســتند و همچنيــن مانع از 
فرسايش خاك مي شوند، منبع مفيدي براي تصفيه 
آب هستند و ســيالب را كنترل مي كنند، از اين رو 
 حفاظت از آنها كمك بزرگي به بقاي بشريت خواهد

 كرد.

مراتع،مهمترينذخيرهگاهژنتيك
گياهاندارويي

مراتع مهم ترين ذخيره گاه ژنتيك گونه هاي منحصر به فرد گياهان 
منابع
دارويي، خوراكــي و صنعتي با ارزش هســتند و حفاظــت از اين طبيعي

رويشگاه ها و ذخاير ژنتيك در اولويت برنامه هاي اين سازمان قرار دارد. 
به گزارش ســازمان جنگل ها، مصطفي بيگدلي، معاون دفتر امور مراتع ســازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور در جلســه هم انديشي توسعه كشت گياهان 
دارويي كه با حضور جمعي از بهره برداران و مجريان طرح هاي مرتع داري و برخي از 
مسئوالن دستگاه هاي اجرايي شهرســتان فيروزكوه برگزار شد، گفت: سياست 
سازمان جنگل ها در بهره برداري از محصوالت فرعي جنگلي در عرصه هاي منابع 
طبيعي در قالب طرح هاي مديريت منابع طبيعي و آبخيزداري است. لذا در عمليات 
بيولوژيك، استفاده از گونه هايي كه واجد فرآورده هاي دارويي، معطر و خوراكي و... 

است،در اولويت قرار دارند.
وي گفت: به منظور حفاظت و جلوگيري از برداشت غيرمجاز گونه هاي نادر و در حال 
انقراض به عنوان ذخيره گاه هاي ارزشمند همچنين حفاظت براي نسل هاي آينده 

تأكيد بر مشاركت بيشتر تشكل ها و بهره برداران به عنوان عوامل اجتماعي در تمامي 
مراحل و فرايندها الزم و ضروري اســت. در بخش ديگري از اين جلسه ابوالقاسم 
مهري ، فرماندار شهرستان فيروزكوه گفت: با توجه به ارزش هاي زيست محيطي و 
اقتصادي منابع طبيعي، اين منابع مهم ترين ركن توسعه پايدار به شمار مي آيند. وي 
افزود: از آنجايي كه مراتع و پوشش گياهي در ايجاد شرايط مناسب زيست محيطي و 
تعادل اكولوژيك بين انسان، خاك و گياه نقش بسيار مؤثري دارند، بر همين اساس 
اين منابع به عنوان بستر توسعه پايدار قلمداد مي شوند. مهري ادامه داد: شهرستان 
فيروزكوه با داشتن پوشش هاي مرتعي مناســب، مستعد پرورش گياهان دارويي 
و از قابليت زيادي براي توليد اين محصوالت برخوردار اســت. فرماندار شهرستان 
فيروزكوه در ادامه اظهاركرد: متولي مراتع، اداره منابع طبيعي است و براي اينكه 
اين منابع دستخوش تصميمات و اقدامات سليقه اي و غيرقانوني نشود، فعاليت هاي 
فرهنگسازي و آموزشــي بايد به جد در دســتور كار قرار گيرد. مهري تأكيد كرد: 
فعاليت هاي منابع طبيعي بايد به طورعلمي و در چارچوب قوانين و مقررات انجام 
شود تا هم بهره برداري اصولي از طبيعت و مراتع صورت گيرد و هم شاهد تخريب 
اين مواهب الهي نباشــيم. وي خطاب به مرتع داران و بهره برداران حاضر در اين 
نشست خاطرنشان كرد: عالوه بر بهره برداري از عرصه هاي مرتعي، موضوع حفاظت 

و صيانت از اين عرصه ها بايد مورد توجه قرار گيرد.

رنا
س:اي

عك
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  پرچم بزرگ ايران و افغانســتان در پايين صفحه، 
نخستين چيزي است كه در نقاشي به چشم مي آيد. گزارش

آن باال همه اعضاي خانواده با لباس هاي نو، دور سفره 
هفت سين دست به سينه نشسته اند و انگار منتظرند كه توپ عيد به 
صــدا در بيايد. آينه و شــمعداني فيروزه اي با تنــگ آبي ماهي و 
ظرف هايي كه همه آبي انــد، يك نوع آرامش را بــه ذهن تداعي 
مي كنند. حكيم عيد را به »ايرانيــان عزيز« تبريك گفته. زني كه 
پايين تابلو نقاشــي حكيم، روي نيمكت نشسته، از قضا خراساني 
اســت. مي گويد  اي كاش مي شــد زير نقاشــي حكيم بنويسم، 
افغانستاني هاي عزيز ما، همسايه وفادار و خوني ما نوروز شما هم 

مبارك.

اسما
يك پدربزرگ و مادربزرگ با موهاي سفيد و صورتي پر خط، تنها 
و ناراحت باالي سفره هفت سين نقاشي نشسته اند و نگاهشان به 

لپ تاپي است كه پايين سفره روشن اســت. باالي سرشان، روي 
طاقچه، ماســك، الكل و دســتكش و كنار آن قاب بزرگ عكس 
خانواده اي شاد به چشم مي آيد. چشمان مادربزرگ از زير عينك 
ناراحت و دلتنگ اســت اما پدربزرگ يك لبخند مصنوعي بر لب 
دارد. سه طرف ســفره خالي اســت و انگار بچه هاي شاد دلشان 
مي خواهد از قاب عكس بپرند بيرون و خانــه را پر از صدا و بازي 
و خنده كنند. نوروز اسما گره خورده در خانه اي روشن اما خالي. 
باالي نقاشــي اش با خطي كج و معوج نوشته كه سال 1400را به 

تمامي رعايت كنندگان پروتكل هاي بهداشتي تبريك مي گويم.
زني سالمند را در ايوان انتظار پيدا مي كنم و مي خواهم كه نقاشي 
را ببيند. غم به آني در چشمانش النه مي كند. » چطور يك بچه، 
تنهايي ما پيرزن و پيرمردها را فهميده. چطور مي دونه كه يه سال 
چقدر به ما ســخت گذشــت و مي گذره.  اي كاش اينم بدونه من 
و خيلي پيرهاي ديگه امسال ســفره اي نمي چينيم چه برسه كه 
كنارش تنها بشــينيم. اون پيرمردي كه كشيده، انگار شوهر من 

بوده كه كرونا جونش را گرفت و امســال نوروز نيست.« زن آرام و 
لنگان مي رود اما پدربزرگ نقاشي اسما، هنوز لبخند مصنوعي به 

عابران مي زند.

محمدرضا
محمدرضا خيلي دوســت داشــته همه اعضاي خانواده را دوباره 
كنار هم ببيند و همين رويايش را نقاشــي كرده. خانه شلوغ و پر 
از پســردايي، دختر خاله و دختر عمو و... اما همه حتي آن نوزاد در 
بغل زن هم ماســك بر دهان دارند، خورشيد و درخت و پرنده هم 
ماسكشان را در اين نقاشي برنداشته اند. همه با فاصله از هم نشسته 
و دست هايشان را با وسواس باال گرفته اند اما شادي هنوز در خانه 
هست. با آن گبه پر از زنگوله و بچه هايي كه مشغول بازي اند. صداي 
پدربزرگ را كه باالي سفره نشســته و انگار كه خاطره اي تعريف 

مي كند، از توي نقاشي به وضوح مي توان شنيد.
زهرا كه دانشجوي روانشناسي كودك است و آمده تا نقاشي كودكان 
كار را از نزديك ببيند، مي گويد كه  رؤيا و آرزو فصل مشترك اغلب 
نقاشي هاست. بچه هاي خندان با لباس هاي نو در كنار پدر و مادر و 
سفره اي رنگين كه پر از تنقالت است. اغلب خانه ها سقف و در چوبي 
شيك و امروزي دارند؛ چيزهاي ســاده اي كه براي بچه هاي ديگر 
عادي و بي اهميت اســت و در نقاشي هايشان كمتر ديده مي شود. 
همين نقاشــي چارچوب دارد و همه  چيز پررنگ و با اهميت جلوه 
می كند؛ چيزهايي كه از او شايد دريغ شده يا در زندگي اش كمرنگ 

است.

پرهام
خواهر نقاشي پرهام در بيمارستان اســت و از داخل گوشي كنار 
آنهاست؛ مثل پدر بزرگ و مادربزرگ كه در لپ تاپند. عمونوروزشان، 
سفيد است و ميان سنبل و سركه مي رقصد. لباس هاي كردي شان، 
پنجره هاي رنگي شان، سفره سبزشــان و دختري كه با عمو نوروز 

مي رقصد، همه از آمدن سال نو شاد و خوشحالند.
آرزوي پرهام را مي شود در قاب تلويزيون خانه شان ديد؛ آنجا كه زنان 
و مردان ايراني در حال زدن واكسن هستند و مي خواهند ماسكشان 
را بردارند. خبري كه با تيتر بزرگ روي صفحه تلويزيون به عنوان 

نخستين عيدانه پخش شده و همه خانه را خوشحال كرده است.
پرهام خودش در نمايشگاه نقاشي نيســت، احتماال چند خيابان 
باالتر يا پايين تر در حال دستفروشي است اما دختركاني كه شبيه 
او هستند و چند دقيقه اي فرار كرده اند تا با پله هاي برقي مترو بازي 
كنند، حاال از وسط نمايشگاه سر در آوردند. مهسا و زينب نه پرهام 
را مي شناسند، نه محمدرضا و اسما و بقيه بچه هايي كه نقاشي شان 
آنجاست. اما از نقاشي آنها خوش شان آمده و با دقت تماشا مي كنند. 
مي گويند كه در چهار راه وليعصر به رهگذران گل مي فروشــند و 
پولش را مي دهند به پدرهايشان. » اي كاش به ما هم مي گفتن كه 
نقاشي بكش. اون وقت من همين خيابان را مي كشيدم كه مردمش 
با ما مهربان هستند و وقتي ما را مي بينند شيشه هاي ماشينشان را 
باال نمي دهند.«  مهسا مي خندد به پهناي صورت و باز فكر مي كند 
كه اگر مي خواست نقاشي ديگري بكشــد، چه چيزهايي را نشان 
مي داد. »من برادرم را مي كشيدم كه ماشــين خريده و با آن ما را 
مي برد خانه خاله ام در همدان و بعد با هم مي رويم شمال يا مشهد. 
يك خانه هم مي كشــيدم كه بزرگ بود و هر كسي اتاق خودش را 

داشت و ديگر كسي با كسي سر وسايلش دعوا نمي كند.« 
زينب اما نقاشي روياهايش شبيه مهسا نيســت. » من خواهرم را 
مي كشيدم كه از خانه شوهر بدجنسش فرار كرده و برگشته خانه 
خودمان. بعد مادرم را مي كشيدم كه در خانه نشسته و مجبور نيست 
كه هر روز با ما بيايد سر چهارراه. عمو و عمه ام را هم نقاشي مي كردم 

كه با پدرم آشتي كرده اند و آمده اند خانه ما.«

آوا
مادر و دختر در خانه تنها هستند و كرونا باالي خانه كمين كرده و 
دست از سرشان بر نمي دارد. بلبل در قفس چهچه مي زند و مادر در 
زمان تحويل سال با دستاني رو به آسمان دعا مي كند كه كرونا زودتر 
از دنيا برود. چشم هاي نقاشي اما غمگينند و دهانشان زير ماسك 
پنهان شــده. زينب مي گويد كه شــايد آوا تنها با مادرش زندگي 
مي كند كه اين را كشيده. »يكي را مي شناسم كه پدر و مادر ندارد 
و در خانه عمويش زندگي مي كند، بعد هر وقت كه به زن عمويش 
مي گويد مامان، پسر عمويش داد مي زند كه به مامان من نگو مامان. 

اين نقاشي شبيه اوست.« 
زينب و مهسا مي روند و دوستانشــان را مي آورند كه نقاشي ها را 
ببينند. دخترها و پسرهاي 10تا 13ساله اي كه اول از همه دنبال 
اسم نقاش مي گردند تا شايد نام آشنايي در بين آنها پيدا كنند. عادل 
كه از همه كوچك تر است، بنا را گذاشته روي گريه كردن چون كه 
يادش افتاده كه مدادرنگي هايش را خواهرش برداشته و نمي تواند 
نقاشي بكشــد. »من يه هيوالي بزرگ مي كشــم كه اسپايدرمن 
شكستش داده، بعد يه دايناسور مي كشــم كه باز هم اسپايدرمن 
شكســتش داده.«  نقاشي  ها نزديك صد اثر هســتند از كودكاني 
كه حاال هر كدام يك جاي اين شــهر مشــغول كارند؛ بچه هايي 
كه آرزوهايشان خيلي ساده و سر راست اســت؛ نقاشي هايي كه 
وقتي عابران اسم كودكان كار را پاي آن مي بينند، قدم هايشان را 
آهسته مي كنند تا دنيا را از دريچه چشمان آنها نگاه كنند. شادي، 
لبخند، لباس نو، واكسن، شكست كرونا، اسباب بازي، پدر بزرگ و 

مادربزرگ هايي كه تنها در خانه اند.

يادداشت

حلقه هاي مفقوده در رتبه بندي 
معلمان

 وزيــر آموزش وپرورش دربــاره آخرين 
وضعيت اليحه رتبه بندي معلمان گفته 
است: اليحه در كميسيون تخصصي دولت 

بررسي و با قيد فوريت مصوب شده و خارج از روال متعارف روندش را طي 
كرده و اكنون در نوبت طرح در دولت است كه در هفته هاي اخير مصوب 
مي شود و سپس به مجلس مي رود و اميدواريم همزمان با نهايي شدن 
بودجه، اين طرح هم تصويب شود. دولت اعتبارش را در بودجه 1400 

ديده است و اميدواريم از ابتداي سال آتي رتبه بندي را هم اجرا كنيم.

درخصوص رتبه بندي معلمان ذكر چند نكته ضروري است:
 يك: وزير آموزش  وپرورش تأكيد مي كند همــه راه هاي غيراصولي 
جذب معلم مسدود شده است. اين گام مهمي در جهت حركت به سوي 
يك آموزش حرفه اي و پي ريزي تحقق »معلم حرفه اي« به عنوان حلقه 
مفقوده در خروج از روزمرگي اســت. اما پرسش اين است كه مرجع و 
مجري نهايي براي ممانعت از دخالت نهادهاي غيرپاسخگو براي ورود 

نيروهاي بي كيفيت كدام است؟
دو: حدود يك دهه اســت كه بحث رتبه بندي معلمان مطرح است. 
هم اكنون به نظر مي رســد نگاه غالب و عمومي در بدنــه معلمان به 
موضوع رتبه بندي از نوع طرحي براي ترميم وضعيت حقوقي آنهاست، 
درحالي كه وزير و ساير مســئوالن نهايي كننده طرح مي گويند نگاه 
آنان به رتبه بندي معلمان حركت به  سوي كيفيت بخشي فعاليت هاي 
معلم و درنهايت افزايش كيفيت آموزش است. در نظام آموزشي ايران، 
»كيفيت« در يك مفهوم يا ذهنيت اداري و در يك فرايند بوروكراتيك و 
از باال به پايين طراحي و حتي »ديكته« شده است، اين در حالي است كه 
در نظام هاي آموزشي توسعه يافته، معلم اگرچه نقش تسهيل گر را ايفا 
مي كند اما سياست ها و خط مشي آموزش مبتني بر نيازسنجي علمي 

توسط عنصر بي بديل معلم تعيين مي شود.
اينها تناقضاتي هستند كه موجب دورشدن هر طرحي از حصول اهداف 
مصوب خواهد شد. درواقع، پيش زمينه اجراي موفق و مؤثر رتبه بندي 
معلمان، حداقل اجراي موادي اســت كه در قانون مديريت خدمات 

كشوري مصوب شده است.
سه: گفته شده در نظام رتبه بندي معلمان ارتقا، تنزل، توقف و تغيير 
كاربري شغلي نيز درنظر گرفته شده است، به اين معني كه اگر شخص 
نتواند صالحيت هاي مدنظر را احراز كند نه تنها ارتقاي رتبه نمي گيرد 
بلكه به رتبه پايين تر تنزل پيدا مي كند و اگر مجدداً نتوانست حدنصاب 
و اســتاندارد هايي را كســب كند، به آن فرد ابالغ شود كه صالحيت 

معلمي را ندارد.
به گفته مسئوالن، فلسفه نظام سنجش صالحيت و توسعه شايستگي بر 
اين اساس است كه همكاران متناسب با عملكرد از مزاياي الزم و كافي 
بهره مند شوند. هدف اين است كه استقرار نظام پرداخت ها مبتني بر 
عملكرد رقابتي صورت گيرد. اينها گزاره هايــي منطقي و قابل دفاع 
هستند اما نكته مهم و غيرقابل چشم پوشي آن است كه اين فرايند بايد 

دائما پايش و به روز رساني شود.
همچنان »مرجع ارزياب« مورد توافق صف و ستاد در فرايند رتبه بندي 
و براساس امكانات و شرايط موجود غايب بزرگ است. و اما سخن آخر 

در مورد مجري اصلي و مسئول در فرايند رتبه بندي معلمان است.
در اين طرح و در ســنجش صالحيت آمده اســت: »فرايند مستمر 
گردآوري ســازمان يافته اطالعات، شــواهد و مســتندات مرتبط با 
شايستگي هاي كسب شده و نتايج عملكرد رقابتي معلم و بررسي آنها 
براساس ســازوكارها، مالك ها، معيارها و شاخص هاي مشخصي كه 
توسط »هيأت هاي مميزه موضوع بند »ك« اين قانون تعيين و تصويب 

شده و توسط كانون هاي ارزيابي سنجيده مي شود.«
اين وضعيت پيش تر هم مطرح شــده و ناكارآمدي حداقل در حوزه 
»متدلوژي« به اثبات رســيده اســت. نظارت بر كار معلمان و پايش 
كيفيت آموزش بايد توســط »معلمان متخصص و كارآمد« در قالب 

تشكيالت تعريف شده مانند »سازمان نظام معلمي« صورت گيرد.
بي توجهي به اين مسئله و استمرار نگاه اداري و آمرانه به قاعده اصلي 
آموزش، يعني معلــم و هويت حرفه اي او، نتيجــه اي جز روزمرگي و 

سرخوردگي بيشتر نخواهد داشت.

علي پورسليمان
كارشناس آموزشي

گزارش همشهري از برگزاري نمايشگاه متفاوت در ميدان وليعصر )عج(

روياي بهاري كودكان كار

كنكور1400مانندكنكور1399برگزارميشودطرح»زندانهوشمند«اجراميشود
  رئيس سازمان زندان ها و اقدامات تأمين و 

تربيتي كشور، در مراسم تبادل تفاهمنامه خبر
همكاري مشترك با معاونت علمي و فناوري 
رياست جمهوري با بيان اينكه سازمان زندان ها براي تحقق 
تحوالت الزم نياز به تكنولوژي هاي جديد دارد، گفت: با 
كمــك شــركت هاي دانش بنيــان و راه انــدازي مركز 
نوآوري هاي سازمان زندان ها به زودي طرح پايلوت زندان 
هوشمند اجرا و مركز نوآوري هاي سازمان زندان ها افتتاح 
خواهد شد. به گزارش فارس، محمدمهدي حاج محمدي 
با تأكيد بر اينكه كار فرهنگي عميق براي اصالح مجرمان 
و ايجاد اشتغال هدفمند و پايدار براي زندانيان از اهداف 
اساسي ســازمان زندان هاســت، بيان كرد: اميدواريم با 
حضور معاونت علمي و فناوري رياســت جمهوري شرط 
الزم و مورد نيــاز تحقق تحول، يعنــي حاكميت حوزه 
فناوري اطالعات و استفاده از دانش و تكنولوژي هاي روز، 
محقق شود و ســازمان زندان ها وارد عصر جديد اجراي 

فناورانه و دانش محور سند تحول شود.
او افزود: براي نخستين بار سازمان زندان ها موفق شد آمار 
۵4 درصدي اشتغال زندانيان در زندان ها را محقق كند كه 
بر اين اســاس افراد در ازاي فعاليت خود در زندان ها مزد 

دريافت كرده و ارزش افزوده ايجاد مي كنند.
سيدمحمد صاحبكار، معاون راهبردي قوه قضاييه نيز با 
اشاره به ســند تحول قضايي كه رئيس قوه قضاييه آن را 
ابالغ كرده اســت، گفت: اين سند براساس لزوم تحوالت 
نوآورانه و فناوري هــاي نوين تدوين شــده و همكاري 
معاونت علمي و فناوري از بخش هاي مختلف قوه قضاييه 
شروع شده و از امروز در سازمان زندان ها نيز كليد خورد.

شــكوفايي ظرفيت نهفته نيروي انساني زندان ها با 
توسعه زيست بوم نوآوري

سورنا ســتاري، معاون علمي و فناوري رئيس جمهوري 
هم با تأكيد بر بهره مندي از ظرفيت نيروي انساني براي 
تحول كشور بيان كرد: بخشي از جامعه داراي ظرفيت هاي 
تأثيرگذار براي كشور، زندانيان هستند و معاونت علمي 
و فناوري رياســت جمهوري در تالش است با وارد كردن 
فنــاوري و نوآوري شــركت هاي دانش بنيــان و خالق، 
زمينه را براي ياري رســاني به اقدامات فرهنگي تربيتي، 
شــكوفايي خالقيت ها و ايجاد كســب وكارهاي خالق و 

نوآور فراهم كند.
ســتاري، رويكرد نوآورانه و نگاه جديد و تحول يافته در 
حوزه زندان ها و اقدامات تربيتي را بسيار ارزشمند دانست 
و گفت: نيروي انســاني به مثابه ستون مستحكم اقتصاد 
دانش بنيان و خالق است و بايد كاري كنيم تا اين ظرفيت 

دوباره به جامعه بازگردد.
وي فناوري ها و نوآوري هاي بهره گرفته شــده در حوزه 
خدمات قضايــي و زندان را در ارتقــاي جامعه اثربخش 
دانســت و افزود: فناوري ها و روش هاي نوآورانه بســيار 
زيادي وجود دارد كه مي تواند ضمن كاهش حجم تراكم 
زندان ها به اســتفاده و بهره منــدي از توانمندي فعاالن 

زيست بوم صنايع خالق كمك كند.
ستاري گفت: تجربيات ارزنده در شركت هاي دانش بنيان 
و خالق مي تواند به تحول در حوزه هاي گوناگون بينجامد 
و به ويژه در حوزه زندان، افرادي داشته باشيم كه پس از 
پايان محكوميت خود، حرفه جديد آموخته باشــند و در 

مسير كسب وكارهاي نوآورانه گام بردارند.

 پيوند نوآوري زيست بوم فناوري و حوزه زندان ها 
همچنين اســماعيل قادري فــر، رئيس مركز توســعه 
فناوري هاي راهبردي معاونت علمي و فناوري، بر ايجاد 
زيست بومي براي نقش آفريني شركت هاي دانش بنيان 
و خالق در تحول حوزه زندان  ها تأكيــد كرد و گفت: با 
امضاي اين تفاهمنامه كــه همزمان به انعقاد قرارداد نيز 
منجر شده است، فصل تازه اي از همكاري هاي مشترك 
براي ورود شــركت هاي دانش بنيان و خالق به يكي از 
حوزه هاي ظرفيت دار كشــور يعني ســازمان زندان ها 

فراهم شود.
رئيس مركز توسعه فناوري هاي راهبردي معاونت علمي 
و فناوري رياســت جمهوري ادامــه داد: ايجاد خانه هاي 
خالق و نوآوري، شــتاب دهنده ها يا خانه هاي خالقي كه 
بتوانند زمينه استفاده از نوآوري ها و فناوري را در حوزه 
زندان ها رقم بزننــد و ظرفيت هــاي نوآورانه موجود در 
زيست بوم فناوري و نوآوري را در اين مسير كارآمد كنند، 

از محورهاي اساسي اين تفاهمنامه همكاري است.
 وي با اشاره به ايجاد فرصت ها و زمينه هاي الزم براي ورود 
نوآوري هاي دانش بنيان و خالق به بخش هاي گوناگون 
كشور بيان كرد: شيوه حمايتي معاونت علمي و فناوري 
اين اســت كه ضمن حمايت مالي و معنــوي از اقدامات 
فناورانه اي كه براي نخستين بار در كشور انجام مي شود، 
حمايت هاي فرادستگاهي، تسهيل گري و توسعه اي را از 

فعاليت هاي خالق و نوآور صورت مي دهد.
براساس اين قرارداد همكاري، از ايجاد خانه هاي خالق و 
صنايع فرهنگي با هدف استفاده از ظرفيت هاي نوآورانه 

توسط سازمان زندان ها حمايت خواهد شد.

  وزير علوم، تحقيقات و فنــاوري گفت: در كنكور1400 هيچ 
اتفاقي نمي افتد و روال مانند ســال1399 است، اما تغيير در خبر

روش آن به شوراي  عالي انقالب فرهنگي ارسال شده است و 
در حال كارشناسي روي بقيه موارد است. مشكل ما 1۵درصد پذيرش كه 
شــامل 60درصد داوطلبان مي شود، اســت. از اين رو اميدواريم تا 1401 

وضعيت كنكور به نوعي عوض شود.
منصورغالمي درخصوص خروج نخبگان از كشــور نيــز گفت: رفت وآمد 
نخبگان طبيعي و آمار آن را بنياد نخبگان دارد. خيلي از آنها هم به كشور 
مي آيند و در ســال جاري 2۵0مجوز هيأت علمي از نخبگان را براي بنياد 
ملي نخبگان صادر كرديم، اما بعضــا اعضاي هيأت علمي در حال خروج از 
كشور هستند. در ســال98 تعداد 740نفر از اعضاي هيأت علمي از كشور 
خارج شدند كه برخي از آنها مرخصي بدون حقوق گرفتند و يك تعدادي 
غيبت طوالني كردند. اين آمار از دانشــكده هاي كوچك گرفته تا دانشگاه 
تهران را شامل مي شود. اينها به دليل جاذبه هاي مالي، علمي و متنوع ديگر از 
كشور خارج مي شوند ولي تالش مي شود با كمك مجلس يك ترميم حقوق 
براي هيأت علمي ايجاد شود. وزير علوم گفت: خداوند فضاي آزادي را براي 
بندگان تعريف كرده و هر كســي در اين زمينه حــق دارد؛ لذا هيچ جنبه 
سياسي و اعتقادي را نمي توان به اين مســئله وارد كرد، اما بايد تالش مان 
اين باشد اين جريان معكوس شود. وي افزود: ما تعداد صندوق هاي پژوهش 
و فناوري را افزايش داديم؛ به طوري كه هر استان يك صندوق پژوهشي و 

يك پارك علم و فناوري دارد.
 غالمي گفت: بخشي از سهميه ها قانون داشــته و تغيير آنها نياز به تغيير 
از طريق قانونگذار دارد. در ســال جاري تغيير رشته فرزندان هيأت علمي 

برداشته شد ولي انتقال آنها به دانشگاه هاي ديگر تغيير نكرد.
وي درخصوص رتبه بندي ها نيــز توضيح داد: رتبه بندي دانشــگاه ها در 
روزهاي آخر سال اعالم مي شود. پيش از رتبه بندي، دانشگاه ها سطح بندي 
مي شدند كه به دليل نارضايتي و اختالفات طبقاتي كه ايجاد مي كرد، لغو 

شد.
وي درباره تقلب علمي نيز افزود: يكي از داليل آن اين اســت كه برخي از 
مراكز ما بدون هيأت علمي گســترش پيدا كرده است و اين باعث مي شد 
كه نظارت از روي دانشجويان برداشته شــود و به سمت تقلب بروند و اگر 
دانشــجويي مدركي از طريق اين تقلب به دســت آورد لغو اعتبار شده و 
اگر امتياز كتاب و يا مقاله اي ثبت كرده نيز لغو مي شــود و با دانشجويان 
و اعضاي هيأت علمي برخورد انضباطي مي شــود. اگر الزم باشــد به قوه 
قضاييه ارجــاع داده مي شــود. خدمات دهندگان به اين افــراد نيز به قوه 
قضاييه معرفي مي شــوند. غالمي با بيان اينكه در بحث فارغ التحصيالن با 
موضوع اشتغال آنها مواجهيم و جذب نيروي كار به سرعت انجام نمي شود 
و افرادي كه سطح علمي و فناوري باالتري دارند طبيعتا پذيرش آنها بايد 
سطح قابل قبولي داشته باشد، گفت: ما سعي كرديم در دروسي كه تدريس 
مي شود بازنگري صورت بگيرد، تعدادي از دروس در فني مهندسي و علوم 

انساني بازنگري شد تا بتوان بهره بهتري از آن برد.
  از سال97 نيز تالش شده كه به دانشجويان مهارت آموزش داده شود؛ مثال 
دانشگاه عالمه كه يك دانشگاه علوم انساني است بيش از ساير دانشگاه ها در 

آموزش مهارت ها موفق بوده است.
وي توضيح داد وظيفه ما اين است كه دانشجويان را با علوم روز آشنا كنيم 

و همخواني آنها را با بخش هاي صنعتي باال ببريم.
يكــي از آفت هاي كشــور ما واردات كاالهايي اســت كه باعث مي شــود 
كارخانه ها كوچك و ضعيف شــوند و كارهاي بنيــادي صورت نگيرد؛ اگر 
جلوي اين امور گرفته شــود كمتر از 10 ســال ديگر فارغ التحصيالن ما 

مي توانند در صنعت شاخص شوند.
 وزير علوم با اشاره به برنامه ها و اقدامات سال1400 گفت: دولت ما در سال 
آينده ۵ ماه فرصت دارد تا كارهاي خود را ساماندهي كند. ساماندهي آموزش 
عالي، اصالح آيين نامه ارتقای اعضاي هيأت علمي و پذيرش دانشــجويان 

براساس شاخص هاي كيفي نظام مند مي شوند.
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 نقاشي هايشان پر از رنگ و لبخند و نور است. پدرها و مادرها شادند، حتي ماهي داخل تنگ 
و ساعتي كه در سفره كنار سبزه و سمنو و سنبل نشسته اند، هم مي خندند. سفره هفت سين 
بزرگ و پر از شيريني، شكالت و آجيل است. همه خانه ها، بزرگ و پنجره هاي بلند رو به دشتي سبز دارند و گنجشك ها 
و سارها پشت آن آواز مي خوانند. نمايشگاه نقاشي كودكان كار در ايوان انتظار ميدان وليعصر، بوي عيد را به تهران 

آورده و صداي خنده كودكان را در دل شهر پخش كرده است.

سوگل رضايي
خبرنگار

نمايشگاه نقاشي كودكان كار با عنوان »كاررنگ« از سوي سازمان رفاه، خدمات و مشاركت اجتماعي شهرداري تهران برگزار شده و تا 5 فروردين در ايوان انتظار ميدان وليعصر)ع( داير است.
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گونه هــاي مختلفــي از 
باكتري ها و قارچ ها روي كره دانش

زميــن و كنار مــا زندگي 
مي كنند كه مدام در حال رشــد هستند، 
جالب اســت بدانيد جايي دوراز انتظار با 
محيطي بدون جاذبه مانند ايستگاه فضايي 
بين المللي)ISS( نيز از اين قاعده مستثنا 
نيست. به گزارش ساينس آلرت، محققان 
آمريكايي و هندي كه با ناسا كار مي كنند 
حاال 4ســويه باكتري كــه در مكان هاي 
مختلف ايستگاه فضايي زندگي مي كنند را 
كشــف كرده اند. البتــه 3ســويه از اين 
باكتري ها همچنان براي آنها ناشــناخته 

باقي مانده اند.
3مورد از اين 4سويه در سال هاي 2015و 
2016پيدا شدند، يكي در پنل تحقيقاتي 
باالي ايســتگاه فضايي، دومي در كاپوال و 
سومي روي سطح ميز ناهارخوري پنهان 
شده بود. چهارمين مورد هم در يك فيلتر 
قديمي HEPA يافت شــد كه در ســال 
2011به زمين بازگشــته بــود. همه اين 
4ســويه به يك خانواده از باكتري ها تعلق 
داشــتند كه در خاك و آب تازه نيز يافت 
مي شوند. اين باكتري ها در تثبيت نيتروژن 
و رشد گياهان دخالت دارند و مي توانند از 
عواملي كه باعث بيماري گياهان مي شوند، 
جلوگيري كنند. اساسا، باكتري هاي خوب 
و مفيد در شرايطي كه شما گياهي اطراف 

خود پرورش بدهيد، يافت مي شوند.
شــايد يافتن چنيــن باكتــري ای كه در 
خاك رشد مي كند در ايستگاه بين المللي 
فضايي عجيب باشــد، اما فضانورداني كه 
در اين ايســتگاه فضايي زندگي مي كنند 
سال هاســت كه براي تغذيه خود گياهان 
خوراكي پرورش مي دهند، بنابراين يافتن 
اين ميكروب هــا در فضا چنــدان اتفاق 
غافلگير كننده اي نيســت. يكــي از اين 
 ســويه ها از گونه شناخته شــده اي به نام
 Methylorubrum  rhodesianum
شناسايي شــده اســت. 3ســويه ديگر 
توالي يابي شدند و مشــخص شد كه همه 
آنها به يك گونه قبال ناشناخته تعلق دارند 
IIF� وIF7SW-B2T، IIF1SW-B5  و

4SW-B5 نامگذاري شدند. تيم تحقيقاتي 

كه توسط سواتي بيجالني ژنتيك شناس 
دانشــگاه كاليفرنيــاي جنوبــي هدايت 
مي شود، پيشنهاد داده است كه گونه جديد 
را به افتخار اجمل خان كه يك دانشــمند 
Methylobac�زيست شناس هندي است 

terium ajmalii نامگذاري كنند.
كاستوري ونكاتسواران و نيتين كوما سينگ 
دو تن از اعضاي تيم تحقيقاتي در بيانيه اي 
مطبوعاتي در اين خصوص توضيح دادند: 
براي پرورش گياه در مكان هاي بدون جاذبه 
جايي كه منابع رشد بسيار كم است، ايزوله 
كردن ميكروب هايي كه به بهبود رشد گياه 
كمك مي كند الزم است. باتوجه به اينكه 
ما مي دانســتيم اين ميكروب ها مي توانند 
شرايط سخت ايستگاه بين المللي فضايي را 
نجات دهند، اين تيم 4سويه را براي يافتن 
ژن هايي كه مي توانند به رشد گياه كمك 
كنند مورد تجزيه و تحليل ژنتيك قرار داد.

آنهــا در مطالعــه اي كه منتشــر كردند، 
آورده اند: مجموع توالي ژنوم اين 3 ســويه 
در ايستگاه بين المللي فضايي، ممكن است 
درخصوصيات ژنومي بــا همتايان زميني 
شباهت داشته باشند. اين كار در آينده به 
شناسايي تعيين ژنتيك كه به طور بالقوه 
مي تواند مسئول بهبود رشد گياهان تحت 
شرايط كم جاذبه باشد و توسعه محصوالت 
گياهي پايدار بــراي ماموريت هاي فضايي 

طوالني مدت كمك مي كند.
محققــان در همين راســتا دريافتند كه 
يكي از سويه هاي ايســتگاه فضايي به نام 
IF7SW�B2T ژن هاي اميدواركننده اي 
براي پرورش گياهان دارد كه شامل ژني 
است براي آنزيم هاي الزم سيتوكينين كه 
به تقسيم سلولي بهتر در ريشه و شاخه ها 
كمك مي كنــد. البتــه بايــد تحقيقات 
بيشتري  انجام شــود اما محققان تصديق 
مي كنند كه آنها سطوح تنوع ميكروبي را 
در ايستگاه فضايي به سختي پيدا كرده اند. 
در حدود هــزار نمونه باكتــري تاكنون 
در ايستگاه فضايي جمع شــده است اما 
هنوز در صف انتظار براي ســفر بازگشت 
به زمين هســتند. فقط تصــور كنيد چه 
اندازه ميكروب موجود در فضا هنوز كشف 

نشده اند.

کشف میکروب هاي ناشناخته در فضا 
محققان 4 سويه باكتري را در ايستگاه فضايي بين المللی كشف كرده اند كه 3 مورد 

آنها تاكنون براي بشر ناشناخته بوده اند 
تيغ گراني اينترنت 

در ۱۴۰۰
جهان استارت آپي

تولید هیدروژن از رطوبت هوا
يك استارت آپ در استراليا طرح ويژه اي را براي تأمين انرژي 

سبز درنظر دارد 

يك پروژه جديد در نقطه اي دورافتاده در استراليا، يك تكنيك ابتكاري 
براي تبديل انرژي خورشــيدي به هيدروژن با گرفتن رطوبت از هوا و 
تقسيم آن از طريق هيدروليز را مورد آزمايش قرار داده و اين امكان را در 
مناطق گرم و خشك براي صادركنندگان انرژي فراهم آورده است. به 
گزارش وب سايت نيواطلس، »تنانت گريك« يك شهر كوچك با 3هزار 
نفر جمعيت در حاشيه شمالي »مركز سرخ« معروف استراليا قرار دارد 
كه يك پهنه عظيم از صحرايي سنگالخي است. اين منطقه را با آب و 
هواي گرم كويري توصيف مي كنند. مانند بســياري از مناطق شمالي 
استراليا، نور خورشيد چندان در دسترس نيست، اما آب زيادي هم براي 
صادرات وجود ندارد. از آنجا كه استراليا تالش مي كند خود را به عنوان 
يك صادركننده انرژي مبتني بر هيدروژن سبز مطرح كند، شهر تنانت 
گريك، مكان مناسبي براي آزمايش يك فناوري جديد به حساب مي آيد 
كه به حجم زيادي از آب شهري يا اتصال به شبكه برق محلي نياز ندارد 
تا هيدروژن توليد كند. در اين ميان استارت آپ Aqua Aerem براي 
آزمايش 12 هفته اي سيستم تبديل انرژي خورشيدي + هوا به هيدروژن 
با دولت منطقه شمال قراردادي را امضا كرده است. انرژي از طريق يك 

سيستم فتوولتاييك متمركز با رديابي دو محوره، گرفته مي شود.

به گفته اين استارت آپ، اين روش، انرژي را دو برابر كارآمدتر از يك 
پنل سيليكون معمولي جذب مي كند. مرحله بعدي، تبديل اين انرژي 
به هيدروژن قابــل حمل از طريق الكتروليز اســت كه فقط به برق و 
آب به عنوان ورودي احتياج دارد. در اينجا Aqua Aerem چاشني 
مخفي خود را به كار مي گيرد: يك سيستم جذب آب كه رطوبت هوا را 
مي گيرد. اين شركت در مناطق گرم تر با كارايي بيشتري كار مي كند، 
به تعمير و نگهداري نياز كمي دارد و هيچ زباله ديگري جز هوا توليد 
نمي كند. اين آزمايش عمدتــا روي فرايند جذب آب متمركز خواهد 
بود. در بيانيه دولت منطقه شمال آمده است: »اين آزمايش نخستين 
مرحله از طرح آزمايشي هيدروژن تجديدپذير محسوب مي شود كه 
در نهايت هيدروژن تجديدپذير براي نيروگاه شهر تنانت گريك توليد 
مي شود تا انرژي سبز را به عنوان بخشي از برق اين شهر توليد كند.« 
سيستم پيشنهادي Aqua Aerem، نصب يك الكتروليزر 15مگاواتي 
است كه تخمين مي زند حدود 912تن هيدروژن سبز در سال توليد و 

تقريباً نيمي از انرژي شهر مذكور را تأمين كند.

چندي پيش وقتي سر و صداي 
تحريم و ممنوعيت پيام رســان سخت افزار

 )TikTok( چينــي تيك تــاك
توسط اياالت متحده همه جا پيچيد، بسياري 
از مــردم جهان نــام اســتارت آپ بايت دنس 
)ByteDance( را به عنــوان مالــك ايــن 
پيام رســان شــنيدند. امــا اين روزهــا، اين 
استارت آپ گويا برنامه بزرگي را در پيش گرفته 
كه بازهم در رسانه هاي جهان سر و صدايي برپا 
كرده است. با توجه به آگهي هاي استخدامي و 
همچنين اعالم يــك منبع آگاه از شــرايط، 
اســتارت آپ چينــي بايت دنــس در حــال 
برنامه ريزي براي توسعه نيمه هادي هاست. به 
گزارش رويتــرز، به گفته ايــن منبع، چنين 
طرحي هنوز در مراحل اوليه قرار دارد و تمركز 
شركت روي تراشــه هاي ARM سمت سرور 
است. بايت دنس كه دفتر مركزي اش در پكن 

قــرار دارد، دســت كم 12آگهــي مربوط به 
شــغل هايي درخصــوص نيمه هادي ها را در 
وب سايت رسمي خود منتشر كرده كه عمدتا 
براي شهرهاي پكن و شانگهاي درنظر گرفته 
شده اســت. پيش تر يكي از مقامات ارشد اين 
استارت آپ به مجله تجاري چيني كايجينگ 
گفته بود كه شــركت، تيمي را براي بررســي 
توسعه تراشه هاي هوش مصنوعي ايجاد كرده، 
اما با اين حــال، بايت دنس چيز خاصي در اين 
مورد به رويترز نگفته است. غول هاي فناوري 
چيني در تالشــند توليد تراشه هاي خود را به 
نشانه بلندپروازی های اين كشور براي كاهش 
وابســتگي به توليدكننــدگان خارجي مانند 
كوالكوم و انويديا افزايــش دهند. تحريم هاي 
اياالت متحــده عليه شــركت »فناوري هاي 
هوآوي« كه سازنده ســخت افزار است، باعث 
شده تا غول مخابراتي چيني در تهيه قطعات 

ازجمله نيمه هادي ها دچار مشكالتي شود كه 
اين موضوع تجارت تلفن هاي هوشــمند اين 
شــركت را فلج كرده اســت. بــا اينكه چين 
بزرگ تريــن خريــدار نيمه هــادي در جهان 
محسوب مي شود، اما در توليد تراشه در داخل 
اين كشور از اياالت متحده، ژاپن و كره جنوبي 
عقب تر اســت. براســاس گزارش شــركت 
تحقيقاتي ICInsights، از 143ميليارد دالر 
تراشه فروخته شــده در چين در سال2020، 
فقط 22.7ميليارد دالر آن در اين كشور توليد 

شده و نكته اينجاست كه تنها 8.3ميليارد دالر 
از آن توسط شركت هايي كه دفترشان در چين 
قرار دارد، توليد شده است. از سوي ديگر موتور 
جست وجوگر چيني »بايدو«، يك دور تامين 
مالي واحد تراشه Kunlun AI خود را به اتمام 
رســانده اســت كه ارزش اين واحــد، حدود 
2ميليارد دالر ارزيابي مي شــود. بايدو درنظر 
دارد اين واحد را به عنوان يك شــركت كامال 
مستقل براي تجاري سازي قابليت هاي خود در 
طراحي و ساخت تراشه معرفي كند. كاري كه 

مي تواند توســعه بيشــتري را بــه اين غول 
جست وجوگر بدهد.

همچنين در همين راســتا، گروه علي بابا، غول 
تجارت الكترونيكي چين، در اواخر سال2019از 
تراشه هوش مصنوعي براي محصوالت رايانش 

ابري خود رونمايي كرده بود.
 SenseTime رويترز گزارش داده اســت كه
تك شاخ هوش مصنوعي چين نيز پس از اضافه 
شدن به فهرست تجارت اياالت متحده توسط 
واشنگتن در ســال2019، كار در زمينه توليد 

تراشه هاي هوش مصنوعي داخلي را آغاز كرد.
بايت دنس كه توسط »ژانگ يمينگ« تاسيس 
شــده با ايجاد پيام رســان تصويري تيك تاك 
و زيرمجموعــه داخلــي آن يعنــي دويين به 
باارزش ترين اســتارت آپ جهان تبديل شده 
اســت. گفته مي شود اين شــركت كه آخرين 
ارزش آن در حدود 180ميليارد دالر اعالم شده، 
در حال بررسي پيشــنهاد اوليه براي برخي از 
مشاغل خود در هنگ كنگ نيز است. ژانگ در 
حال وارد كردن تراشــه ها به تجارت خود بوده 
كه به اولويت اصلي ســران چين تبديل شده 
است. در جريان كنگره ملي مردم در ماه جاري 
ميالدي، دولت متعهد شد كه با افزايش بودجه و 
اعتبار، تحقيقات در مورد تراشه هاي پيشرفته و 

هوش مصنوعي را با سرعت به پيش ببرد.

پــس از آنكــه فهرســت 
ايرادهاي شوراي نگهبان به اينترنت

بودجه 1400 براي بار دوم 
به مجلس ارســال شــد، باوجــود اعالم 
عباســعلي كدخدايي، سخنگوي شوراي 
نگهبــان مبني بــر اينكه »هنــوز 10 تا 
11 مورد از ايرادها همچنان باقي است«، 
اما اين بار ديگر اثري از بند »ي« تبصره 6 
كه مربــوط بــه افزايــش 10 درصدي 
حق السهم دولت از درآمد اپراتورهاست، در 
اين فهرست ديده نمي شد. به اين ترتيب 
مي توان نتيجه گرفت كه شوراي نگهبان 
اصالحيــه نمايندگان مجلس شــوراي 
اســالمي را در مــورد اعمــال افزايــش 
حق السهم دولت از اپراتورها، پس از پايان 
قرارداد فعلي آنها  پذيرفته است. اين مصوبه 
يكي از پربحث ترين مصوبات بودجه 1400 
بود كه از يك ســو بعضــي از نمايندگان 
مجلس، اپراتورها، بخش خصوصي و دولت 
با آن مخالف بودند و از سوي ديگر بعضي از 

نمايندگان بر تأييد آن اصرار مي كردند.

ماجرا چه بود 
در جريان بررسي بودجه 1400 تعدادي 
از نمايندگان بنــدي را با عنوان بند »ي« 
تبصره 6 به اليحه بودجه اضافه كردند كه 
براساس آن مقرر شده بود از سال 1400 
اپراتورهــاي ارتباطي ملزم بــه پرداخت 
10درصــد از درآمــد خــود بــه دولت 
هســتند. اين اتفاق در حالــي رخ داد كه 
اكنون اپراتورها 28درصد از ســود خود 
را به دولت پرداخت مي كننــد. ظاهرا با 
10درصد اضافه شــده به نظر مي رسد كه 
اين رقم به 38درصد رســيده اســت، اما 
از آنجا كه نماينــدگان 10درصد مذكور 
را از درآمد لحاظ كــرده بودند، بعضي از 
كارشناسان بر اين باور بودند كه اين رقم 
نزديك به 50درصد سود اپراتورها را شامل 
مي شــود. مخالفان اين مصوبه بر اين باور 
بودند كه اجراي اين مصوبه منجر به گراني 
اينترنت و توقف توسعه ارتباطات روستايي 

مي شود.
در همان زمان سارا فالحي، نماينده مردم 

ايالم در مجلس شوراي اسالمي پيشنهاد 
كرد كه اين بند از بودجه حذف شــود. او 
در جلســه بررســي بودجه 1400 گفت: 
»مــردم در دنياي امروز نيــاز به خدمات 
متفاوت اپراتورها دارند. اگر چنين مبلغي 
از اپراتورها دريافت كنيم، در فعاليت آنها 
اختالل ايجاد مي كنيم و باعث مي شويم 

كه تعرفه ها افزايش پيدا كند.«
همچنين احد آزادي خواه، نماينده مردم 
مالير گفت: »اگــر در بودجه 10 درصد را 
افزايش دهيم، شك نكنيد كه اپراتورها به 

مردم فشار مي آورند.«
عالوه بر ايــن، مســئوالن رگوالتوري و 
اپراتورها هم مخالفت خود را به اشــكال 

مختلف با اين مصوبه ابراز كردند.
اين در حالي بود كــه نمايندگان موافق با 
گنجاندن بند »ي« تبصــره 6 بر اين باور 
بودند كه اين مصوبه باعث گراني اينترنت 
نمي شــود. به طــوري كه سيدمحســن 
دهنوي، نماينده تهران و عضو هيأت رئيسه 
مجلس در همين جلســه گفــت: »ما در 
كميســيون تلفيق قيد كرديم كه دولت 
و اپراتورها اجــازه گران كردن اينترنت در 

سال آينده را ندارند و اجازه نمي دهيم كه 
يك ريال اضافه از جيب مردم هزينه شود 

و خرج انتخابات خود كنند.«
باوجود اينكه وزير ارتباطــات و فناوري 
اطالعــات طي توييتــي با ايــن مصوبه 
مخالفت كرده بود، اما دهنوي بر اين باور 
بود كه پيشــنهاد گران كردن اينترنت را 

خود دولت داد كه ما مخالفت كرديم.

گاليه از مشورت نکردن با کارشناسان
ايــن در حالــي اســت كــه بعضــي از 
شــخصيت هاي حقيقــي و حقوقــي از 
رويكرد مجلس مبني بر مشورت نكردن با 
متخصصان در حوزه هاي تخصصي به ويژه 

حوزه ارتباطات گله مند هستند.
صبح روز گذشــته در آخرين نشســت 
خبري ســازمان نصر تهران در سال 99 
كه به صورت آنالين برگزار شــد، حسين 
اســالمي، رئيس ســازمان نظام صنفي 
رايانه اي تهران گفت: »آنها )نمايندگان( 
جلســه اي در اين رابطه با كميســيون 
اينترنت تهــران برقــرار كردنــد و اين 
كميسيون مخالفت صريح خود را درباره 

اين مصوبه اعالم كرد.«
اســالمي افزود: »گاليه ما اين اســت كه 
چرا بــراي چنيــن تصميم گيري هايي 
با مــا مشــورت نمي شــود. ايــن نوع 
تصميم گيري ها حتي اگر براي درآمدزايي 
دولــت باشــد، بايد با بخــش خصوصي 
مشورت شــود، وگرنه نتايج خوبي در پي 

نخواهد داشت.«
او با اشــاره به اينكه اكنون كه اين مصوبه 
به تصويب رسيده بايد مراقبت كنيم كه 
هزينه اينترنت معقــول بماند، ادامه داد: 
»اصرار بــر اينكه افزايــش 10درصدي، 
هزينه هاي اپراتورها را بيشــتر نمي كند، 
يك اصرار اشــتباه است. بايد اين موضوع 
به درستي مورد تحقيق قرار گيرد تا شاهد 

گراني بيشتر نباشيم.«
رئيس سازمان نظام صنفي رايانه اي تهران 
همچنين اعالم كرد كه با مصوبه مجلس 
در مورد افزايش حق الســهم اپراتورهاي 
ارائه دهنده اينترنت مخالف اســت و در 
اين باره جلساتي را هم اين سازمان برگزار 
كــرده. او اظهار اميدواري كــرد حاال كه 
شوراي نگهبان اين مصوبه را تأييد كرده، 
حداقل، اجــراي آن به درســتي صورت 

پذيرد.

عمادالدين قاسمي پناه
خبر نگار

جنگتراشهايمالكتيكتاك
باآمريكا

چيني ها براي كاهش نياز و وابستگي به خارج، درحال توسعه صنعت 
نيمه هادي هاي خود هستند

با تأييد مصوبه مجلس از سوي شوراي نگهبان مبني 
بر افزايش حق السهم دولت از اپراتورها، سال آينده 
براي اپراتورهايي كه قراردادشان به اتمام مي رسد  

سال پر چالشي خواهد بود
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آمــار مبتالیــان  دیروز

8380
آمار بهبودیافتگان  تا دیروز

1506360
آمــار جان باختگان دیروز

97
كل آمــار جان باختگان

61427

از چند هفتــه قبل 
خبرهایــی مبنی بر 
لخته شــدن خون، 
ترومبوز ورید عمقی 
و آمبولــی ریوی در 
پی واكسیناســیون 
با واكسن انگلیسی-

سوئدی آســترازنكا، موجب شد تا چند 
كشــور اروپایی ازجمله ایتالیــا، نروژ، 
دانمارك، هلند، بلغارستان، ایسلند و ایرلند 
تزریق این واكسن به گروه های اولویت بندی 
شده را متوقف كنند. با این حال برنامه های 
واكسیناسیون با آسترازنكا در كشورهای 
انگلیس و فرانسه همچنان به قوت خود 
باقی اســت. به گزارش گاردین، شركت 
سوئدی آسترازنكا كه با همكاری آكسفورد 
این واكسن را علیه كووید-19 تولید كرده 
است، می گوید تاكنون از بین 17میلیون 
نفری كه در اتحادیه اروپا و انگلیس واكسن 
آنها را دریافت كرده اند تنها 15مورد دچار 
ترومبوز ورید عمقــی و 22مورد آمبولی 

ریه شده اند.

از ترومبوز ورید عمقی تا آمبولی ریوی 
گاهی اوقات به دلیل كمبود تحرك، خون 

در دیواره سیاهرگ لخته می شود كه این 
اتفاق اغلب به دلیل كاهش گردش خون در 
ساق پا رخ می دهد. ایجاد لخته در قسمت 
پایین پا، ران، لگن یا بازو را ترومبوز ورید 
عمقی می گویند. این لخته با انسداد مسیر 
خون رسانی می تواند باعث ایجاد آمبولی 
شود. بنابراین آمبولی ریوی هنگامی رخ 
می دهد كه لخته خون یا آمبولی یكی از 
عروق قلب به ریه ها را مسدود كند. این 
اتفاق تهدید كننده زندگی است و می تواند 
با تأثیر بر میزان اكسیژن، باعث آسیب ریه 
شود. عالئم آن نیز شامل سرگیجه، درد 

قفسه سینه، تنگی نفس و سرفه است.

واكسن آسترازنكا باعث آمبولی می شود؟
براساس بیانیه آسترازنكا، موارد ترومبوز 
ورید عمقی و آمبولی ریوی در میلیون ها 
نفری كه واكسینه شده اند، بسیار كمتر از 
آن است كه انتظار می رود در این میزان 
جمعیت اتفاق بیفتــد. »ان تیلور« مدیر 
ارشد پزشكی آسترازنكا می گوید: ماهیت 
شیوع همه گیری كرونا، منجر به افزایش 
توجه به موارد فردی شده است و ما برای 
اطمینان از ایمنی عمومی فراتر از روش های 
اســتاندارد نظارت بر ایمنی داروهای 

مجاز به ویژه در گــزارش اتفاقات پس از 
واكسیناسیون اقدام می كنیم. به گفته او 
هیچ عارضه تأیید شده ای از نظر كیفیت در 
رابطه با این واكسن در سراسر اروپا یا سایر 
نقاط جهان وجود ندارد. در همین زمینه 
آزمایش های بیشتر توسط این شركت و 
مقامات بهداشتی اروپا انجام شد كه نتایج 
آن روز دوشنبه نشان داده است كه هیچ 

دلیلی برای نگرانی وجود ندارد.

دانشمندان و متخصصان چه می گویند؟
»جرارد فیتزجرالد« متخصص بهداشت 
عمومی از دانشــگاه فناوری كوئینزلند 
معتقد است كشورهایی كه استفاده از 
واكسن آســترازنكا را به حالت تعلیق 
درآورده انــد، بســیار محتاطانه عمل 
كرده اند: مهم است به یاد داشته باشید 
كه لخته شدن خون اتفاقی رایج است و 
قبل از واكسن های كرونا هم وجود داشته 

است. 
فیتزجرالد می گوید: به عنــوان مثال، 
مراكز كنترل و پیشــگیری از بیماری ها 
در ایاالت متحده ساالنه 60 تا هزار مرگ 
بر اثر لخته شدن خون در ریه را گزارش 
می كنند. این موارد بیشتر در افراد مسن 

و مبتالیان به بیماری مزمن شایع است 
كه اتفاقا هدف برنامه های واكسیناسیون 
زودهنگام هستند. ضمن اینكه در رابطه 
با واكسن های كووید-19 كه زودتر از زمان 
عادی تولید شده اند، باید هر ریسكی را 

درنظر داشته باشیم.
دكتر فیل برایان، مدیر ایمنی واكسن ها در 
سازمان تنظیم مقررات داروها و محصوالت 
بهداشــتی هلند نیز می گویــد: مردم 
همچنان باید در زمان مقرر درخواســت 
واكسیناسیون را داشــته باشند. ما از 
نزدیك گزارش ها را بررسی می كنیم اما 
با توجه به تعداد زیادی از دوزهای تزریق 
شده و دفعاتی كه لخته های خون به طور 
طبیعی رخ می دهند، شواهد موجود دلیل 
بر توقف واكسیناسیون نیست. پروفسور 
اندرو پوالرد، مدیر گروه واكسن آكسفورد 

نیز معتقد است خطرات كووید-19 بسیار 
بیشتر از عوارض احتمالی واكسن است.

آژانس دارویی اروپا كه در حال بررســی 
موارد لخته شدن خون است نیز معتقد 
است مزایای این واكسن بیشتر از خطرات 
آن است. ســخنگوی این آژانس گفت: 
از 10مارس فقط 30گزارش لخته شــدن 
در میان 5میلیون نفری كه در سراســر 
اروپا واكسن زده اند، گزارش شده است. 
براساس آمار گزارش شده از سوی دولت 
انگلیس، بیــش از 24میلیون نفر در این 
كشور نخستین دوز واكسن علیه ویروس 

كرونا را دریافت كرده اند.
برای ابهام زدایی و شفاف سازی  عملكرد، 
گزارش ایمنی ماهانه واكسن آسترازنكا   
از هفته آینده در وب سایت آژانس دارویی 

اروپا منتشر خواهد شد.

 تحقیقات درباره اتهام واكسن آسترازنكا

محققان می گویند با وجود جو بدی كه علیه یكی از واكسن های كووید-۱۹ به وجود آمده كشورهای 
مختلف بسیار محتاطانه عمل كرده اند

یكی از دستفروشــان می گویــد: برای پیشــگیری از شــیوع كرونــا، اگر می خواســتند 
بــازار را ببندنــد، بایــد تــا االن می بســتند. ایــن وضعیــت خطرنــاك اســت

پل عابرپیاده است. آنها لباس راحتی می فروشند. 
او می گوید كه این دستفروشان كالفه شان كرده اند. 
فعالیت دستفروش ها از ســاعت6 بعدازظهر آزاد 
است. مرتضی و همكارانش هم از كساد بودن بازار 
گالیه می كنند و می گویند هیچ وقت وضعیت بازار 
به بدی امسال نبوده است. حتی پارسال هم اوضاع 
بهتری داشــتند و مردم خرید بیشتری می كردند: 
»به این نمی گویند بازار شــب عیــد؛ هر چند كه 
شب ها خیلی شلوغ می شود، اما خریدار كم است، 
مردم قیمت ها را كه می بینند، فرار می كنند.« در 
این مدت كسی به آنها تذكری درباره تعطیلی مغازه 

نداده است. 
در این شرایط كرونا تنها عنصر فراموش شده بازار 
است: »شایعه شده بود بیستم اسفند بازار تعطیل 
می شود، اما نشد. بعد گفتند بیست و پنجم تعطیل 
می شــود. باز هم تعطیل نشــد. اگر می خواستند 
تعطیل كنند، باید تا االن ایــن كار را می كردند.« 
مرتضی نگران شــیوع بیشــتر كروناست. تجمع 
جمعیت باالست، تعدادی از دستفروشان ماسك ها 
را فراموش كرده اند و كیســه ها و پول نقد و كاالها 

میان آنها دست به دست می شود. 
محسن، روی ســبزه هایش آب می پاشد. زیر پل 
عابرپیاده، بســاطش را پهن كــرده: »خانم مردم   
خودشان سبزه می كارند. دیگر از ما هم نمی خرند.« 
مغازه باالتر از میدان، كفش فروشــی است، داخل 

مغازه اما خالی است. 
یك گروه نوازنده گیتار، همان اطراف، روی زمین 
نشســته اند و می نوازند. شال فروشان هم ایستاده، 
فروشندگی می كنند، نعمت، كمی دورتر ایستاده 
و ترقه و سیگارت هایش را می فروشد: »خانم، بازار 
فاجعه است. هیچ چیزی نفروخته ام. اوضاعم خراب 
است، یك سال اجاره خانه ام عقب افتاده.« نعمت، 
فروشنده فصلی اســت. هر فصل، بساط جدیدی 
دارد. قبل از این بالل می فروخت، اما از وقتی طرح 
ممنوعیت تردد بعد از ساعت 9شب اجرا شد، دیگر 

فروشی ندارد. 
حاال هم ترقه و ســیگارت و موشــك برای شــب 
چهارشنبه سوری چیده و مشتری ندارد. ماسكش 
را از زیر چانه باال می كشد، 30ســال است در این 
منطقه دستفروشی می كند: »امسال مردم ضعیف تر 
از پارسال هستند. « »با این گرانی مردم چه كنند؟« 
این سؤال زنی مسن از یكی از مغازه داران است كه 

گلدان بهارنارنج را گران تر از تمام بازار می فروشد. 
مرد فروشنده هم پاسخ می دهد: »برو از كسی كه 
گران كرده بپرس.« كیسه های خرید، سبك است. 
زنی وارد مغازه لباس فروشی می شود. قیمت دامن 
نخی را می پرسد و جواب می شــنود: »390هزار 
تومان.« چشم هایش به نشانه اعتراض بازتر می شود 
و بیرون می رود. اطراف متروی تجریش، شــلوغ تر 

است؛ دستفروشان آنجا تجمع كرده اند.
 آن منطقــه در قــرق فروشــندگان وســایل 
چهارشنبه ســوری اســت: »هر نارنجك 15هزار 
تومان، بسته ســیگارت 60تایی، 20هزار تومان.« 
زنان و مــردان، ترقه ها را باال و پاییــن می كنند و 
می روند. جلوتر ماهی فروشــی است؛ ماهی سفید 

كیلویی 165هزار تومان است.
 میوه فروش ها هم دســت روی دست ایستاده  اند: 
»مردم بعد از ســال تحویل میوه می خرند. االن 
به كارشان نمی آید.« عباس، میوه فروش نزدیك 
متروی تجریش است، با دست اشــاره ای به بازار 
می كند و ســری از روی ناراحتی تكان می دهد: 
»همه  چیز گران است، مردم توانایی خرید ندارند. 
شاید بازار كمی شلوغ تر از پارســال باشد، اما باز 
هم فایده ای نــدارد.« عباس می گوید كســی به 
آنها درباره رعایت پروتكل های بهداشتی تذكری 

نداده است.

شانه به شانه هم ایستاده اند در صف خرید؛ مردمی 
كه ساعت ها در راه بودند تا از میان شلوغی خیابان ها 
خودشان را به دور میدان تجریش برسانند و سفره 
شب عیدشان را كامل كنند. دور میدان، پایین تر از 
پل عابرپیاده به ســمت امامزاده صالح)ع(، غوغایی 
برپاســت. هركســی، صدایش را در گلو انداخته و 
فریاد می زند. یكی ســبزه هایش را حراج كرده، آن 
یكی ســمنوها را كاسه  كاســه كرده و دور سینی 
چیده. میوه ها رنگ به رنگ، دســتمال كشــیده و 
براق منتظرند تا در كیســه ها جاگیر شــوند و به 
خانه ها بروند. صورت  مشــتریان ماسك زده است، 
اما تعدادی از دستفروشان، فارغ از كرونا، مشغول 

فروشند. ماسك هایشــان یا روی چانه نشسته، یا 
دهانشان را بســته. تعدادی هم بی توجه به شیوع 
بیماری، ماســك ها را تــا كرده انــد و در جیب ها 
گذاشته اند: »كرونا كجا بود خانم؟« این پاسخ یكی 

از فروشندگان است. 
مردم فارغ از شیوع كرونا، در دومین سال از شروع 
ســال جدید با همه گیری بیماری، در تالش برای 
رنگین  تر كردن سفره هایشــان، پیاده روها را قرق 
كرده انــد. به ســمت پایانه اتوبوس هــا، جمعیت 
در هم پیچ خورده و راه رفتن نیســت. كیســه ها با 
سبزه، سمنو، سیر و سبزی پر می شوند و در میان 
دست های مشــتری، گره می خورند. »بازار كساد 

است«؛ این را فروشنده سمنو می گوید و صدایش 
را بلند می كند: »بدو حراجــش كردم.« می گوید: 
»این همه آدم كه می بینید، اغلب مشتری نیستند، 
آنها می آیند می چرخند و می روند. كسی آنچنان 
خریدی نمی كند كه بــازار تكان بخــورد.« بازار 
تجریش در دست دستفروشــان است، یك گروه 
وسایل سفره هفت سین چیده اند و گروهی دیگر، 
باالتــر از میدان تجریش به ســمت میدان قدس، 

لباس، حوله و شال می فروشند.
 تمام امید دستفروشــان، شــب عید امسال بود و 
حاال ناامید شــده اند. ســال قبل، این موقع ها، در 
حال جمع كردن بساطشــان بودند، دستور آمده 

بود برای جلوگیری از شــیوع كرونا، بازار تعطیل 
شــود: »باور كنید وضع بازار اسفند سال قبل بهتر 
از امسال بود.« علی شــمع می فروشد و روبه روی 
میوه فروش ها بســاط كــرده. صدایــش را بلندتر 
می كند تا مشــتری های بیشــتری را بكشاند پای 
بســاطش: »خانم گران اســت؛ گران.« قیمت ها 
چندین برابر ســال قبل اســت. اول بازار، ســبزه 
40هزار تومان است، وسط بازار 35هزار تومان و آن 
آخرها، همان سبزه را 25هزار تومان می فروشند. 
دستفروشــان خودشــان تعرفه گذارند. به سمت 
باالی میدان اما جمعیت بیشــتری در پیاده راه در 
رفت وآمدند. مرتضی، یكی از فروشندگان مغازه زیر 

حـــراج کـــرونا
زهرا جعفرزاده

خبرنگار

زهرا خلجی
خبرنگار

گزارش همشــهری از بــازار شــب عید تجریش و اجــرای حداقلــی پروتكل های بهداشــتی 

رنگ بندي كرونایي شــهرها، 2روز پیش اعالم شد. 
براساس این رنگ بندي، سفر به 91درصد از شهرهاي 
كشور در نوروز آزاد شد. پلیس راهنمایي و رانندگي 
هم به خودروهــاي غیربومي شــهرهاي نارنجي و 
قرمز مهلت ســه روزه براي تخلیــه داد. 91درصد از 
شهرهاي ایران كه اجازه سفر به آنها صادر شده است، 
 در وضعیت زرد یا آبي قــرار دارند. با این حال بیم آن 
مي رود كه پس از نوروز و انجام سفرها وضعیت همه 

استان هاي كشور در حالت بحراني قرار گیرد. 
با این حال اما مسئوالن كشور تنها از مردم مي خواهند 
كه در تعطیالت نوروز راه جاده را پیش نگیرند و به سفر 
نروند؛ اظهاراتي كه در چند روز اخیر از زبان بسیاري از 
مسئوالن بخش هاي مختلف تكرار شده است. كمال 
هادیان فر، رئیــس پلیس راهور ناجــا، دیروز درباره 
وضعیت ســفرهاي نوروزي گفت كه بنابر مصوبات 
ستاد ملي كرونا، فقط 40شهر وضعیت قرمز و نارنجي 

و محدودیت سفر دارند.
 او این را هم اضافه كرد: »توصیه مي كنیم كه هموطنان 
به سفر نروند.« سخنگوي وزارت بهداشت هم دیروز 
با اعالم اسامي شهرستان هاي داراي وضعیت قرمز و 
نارنجي كرونایي، گفت: از دیروز 9شهرستان كشور 
در وضعیت قرمز و 31شهرستان كشور در وضعیت 
نارنجي بیمــاري كرونا قرار دارند. شهرســتان های 
گچســاران از اســتان كهگیلویــه و بویراحمــد، 
شهرستان های آبادان، اهواز، بندرماهشهر، دزفول، 
رامهرمز، شوش، شوشتر و كارون از استان خوزستان 
ازجمله شهرســتان هاي داراي وضعیــت قرمز این 
بیماري هســتند. به گفته او، شهرستان هاي سراب 
و عجب شیر از اســتان آذربایجان شــرقي، ارومیه، 
چایپاره، ماكو و نقده از آذربایجان غربي، شهرستان 
گلپایگان از استان اصفهان، شهرستان دهلران از استان 
ایالم، شهرستان هاي دیلم، كنگان و گناوه از استان 
بوشهر، شهرستان سامان از چهارمحال و بختیاري، 
شهرســتان هاي امیدیه، ایذه، اندیمشك، باغ ملك، 
باوي، بهبهان، خرمشهر، دشت آزادگان، شادگان و 
مسجد سلیمان از استان خوزستان، شهرستان هاي 
ارسنجان و زرین دشت از اســتان فارس، شهرستان 
دیوان دره از كردستان، شهرســتان هاي پل دختر و 
درود از لرستان، شهرستان خمین از استان مركزي، 
شهرستان بندر خمیر از استان هرمزگان، شهرستان 
نهاوند از اســتان همدان و شهرستان خاتم از استان 
یزد ازجمله شهرســتان هاي داراي وضعیت نارنجي 

بیماري هستند. 
براســاس اعالم الري، تا تاریخ 15فروردین1400، 
هرگونه سفر از و به شهرســتان هاي داراي وضعیت 
قرمز و نارنجي ممنوع است. در عین حال اما همچنان 
توصیه ما به مردم این است كه نوروز امسال هم مانند 
سال گذشته از اقدام به سفر پرهیز كنند تا با همراهي 
و كمك آنها شاهد گذران روزهاي آرام و به دور از خطر 

در روزهاي آغازین سال جدید باشیم. 
سخنگوي ستاد ملي مقابله با كرونا هم سفر و دید و 
بازدید در نوروز را از عوامل اصلي گسترش همه گیري 
كووید-19 در آینده خواند. علیرضا رئیسي در آخرین 
جلسه شــوراي مدیران معاونت بهداشــت وزارت 
بهداشــت در ســال 99، گفت: »دید و بازدیدها در 
نوروز، عامل تهدیدكننده و گسترش دهنده ویروس 
كرونا خصوصا از نــوع جهش یافته خواهد بود و همه 
هموطنان با توجه ویژه به این موضوع براي حفظ جان 
خود و خانواده شان به خصوص كودكان و سالمندان 
از میهماني ها و دید و بازدید در نوروز جدا خودداري 

كنند«. 
او ســفر را یكي از عوامل مهم انتقال و شــیوع كرونا 
دانســت و افزود كه هموطنان در نوروز سفر نروند تا 
با گسترش واكسیناســیون و كاهش شیوع بیماري 
طي ماه هاي آینده، زمینه مناسب براي سفرها فراهم 
شود. حسین قاسمي، دبیر كمیته اجتماعي و انتظامي 
ستاد ملي مدیریت كرونا هم به ایلنا گفت كه وضعیت 
بیماري همچنان شكننده است و خواهش ما این است 
كه مردم ســفر را به زمان دیگري موكول كنند و اگر 
بناست سفر به شهرهاي آبي و زرد انجام شود، خواهش 

ما این است كه با رعایت پروتكل ها باشد.

 فاز نخست كارآزمایي بالیني واكسن ایراني كرونا با 
عنوان »فخرا«، با حضور وزیران دفاع و بهداشــت و 
همسر شــهید فخري زاده در مجموعه سپند وزارت 
دفاع آغاز شد. به گزارش ایسنا، فرزند شهید محسن 
فخري زاده نخســتین فرد تزریق كننده این واكسن 

است. 
كیانوش جهانپور، ســخنگوي ســازمان غذا و دارو 
در این باره گفت: »این واكســن با فناوري ویروس 
غیرفعال شده به صورت صددرصد داخلي در مجموعه 
سازمان پژوهش و نوآوري دفاعي )سپند( در وزارت 
دفاع، مراحل چهارگانه مطالعه حیواني و پیش بالیني 
خود را با موفقیت طي كرده و مجوز كمیته اخالق و 
سازمان غذا و دارو براي شــروع كارآزمایي بالیني و 
تست انساني را دریافت كرده است. نخستین مورد 
آن نیز دیروز با تزریق به فرزند شهید فخري زاده آغاز 
شد.« به گفته او، پس از پایان مراحل سه گانه فاز یك 
كارآزمایي بالیني این واكســن و تأیید نتایج، به نظر 
مي رسد تا اواخر تابستان در مسیر تولید انبوه و توزیع 

و مصرف عمومي قرار گیرد.

سفر آزاد است اما نروید!

آغاز تست انساني 
واكسن ایراني »فخرا«

گزارش روز

خبر



اي بهار آرزو! 
سنتبهاريهنويسيسينماييرامرورميكنيم

  داستانبهاروسينماوبهاريههايسينماييبا
پرويزدواييآغازميشود.دواييآغازگرراهياست
كهبانوســتالوژيپيونديناگسستنييافتهاست.
آنچهازديروزبهيادميآوريمواينبهيادآوردنهممعموالباحســرتودريغ
همراهاست؛ودراينجابهعنوانبهاريههايسينماييشناختهشده،محصولذوق
وسليقهدوايياست.شروعكارهمنهتاليفكهترجمهبود؛ترجمهايكهالبته
باقلم»پيام«رنگتاليفيبهخودگرفت.نشريهسينماينوبهسردبيريبيژن
خرسند،دراسفندماه۱۳۴۵بامقاله»درستايشسريال«درستبههدفزده
بود.مقالهايدربارهپديدهفيلم-سريالهايآمريكايي)بازگشت»يكهسوار«،
»زنپلنگ«،»شزم«و...(كهنسلدواييباتماشايشاندردهه20شمسيعاشق
سينماشد.مقالهايبرايپسربچههايتهرونيكهسينمارفتنبرايشانازنان
شبواجبتربود.انتشارمقالهدرميانهدهه۴0،طعميدلپذيرونوستالوژيكرا
برايخوانندهايكهبچگياشراپاياينسريالهاگذراندهبودبههمراهداشت.

  يكدههبعدبازهمدواييومطلبيويژهبراينوروز؛»كالغهايكاغذي«
درشمارهفروردين۱۳۵۵مجلهرودكيمنتشرميشود.متنيكهقطعهايادبي
دربارهگذشته،سالهايكودكينويسندهاستوبسيارشخصيونوستالوژيك
كهدرهردوصفت،تاانتهايشپيشميرود؛»بابهرامبههمآقايانميگفتيم...«. 
رمانتيســمدلخواهدوســتدارانقلمپرويزدوايي؛دركالغهــايكاغذيآن
جادويعاشقانه-شاعرانهاســتادرابههمراهدارد.نوشتهايكهحسميسازد
وتأثيرميگذارد.ســردبيررودكيدرآنمقطع،جمشــيدارجمند،منتقدو

سينمايينويسهمنسلپرويزدوايياست.

  بعدازپيروزيانقالبتاســالهاخبريازبهاريههايســينمايينيستتا
نوروز۱۳۶۶كهماهنامهفيلمبامطلبيازپرويزدوايياينسنترادوبارهاحيا
ميكند.نكتهايكهسردبيرمجلهفيلمهمدرپيشانينوشتهدواييبهآناشاره
ميكند.بعدازآنوبهشكليمداومبهاريهنويسيدرشمارهنوروزيقديميترينو
ديرپاتريننشريهسينماييكشورادامهمييابدوپايثابتشهمپرويزخاندوايي
است.درطولنزديكبهربعقرنسنتبهاريهنويسيادامهمييابدونشرياتديگر
همدرشمارهنوروزيبهاريههاييمنتشرميكنند.تاسالهابهاريهنويسيحوزه
استحفاظينويسندگانموسپيدكردهبود.مثالنشريهگزارشفيلمدرشماره
نوروز۱۳۷۵ايرجصابري،جمشيدارجمندواحمدرضااحمديازنويسندگان
بهاريههاياينشــمارههســتندوطبقســنتمعمولمطالبشانمعطربه
گذشتهايازدسترفتهوخاطرهانگيزاست.انگاركهبهاريهسينماييباگذشته
بازيپيونديناگسستنيداشتهوهمچناندارد.مثالبهاريهاحمدرضااحمديبا
تيتر»يكفيلمنوويكنوروز«دربارهساختهشدن»رگبار«بيضايياست؛»آن
سال،سال۱۳۵0درفروردينماه،درهفتمفروردينروزآغازفيلمرگبار)اثربهرام
بيضايي(بود.مكانفيلمبرداريدبيرستاناميركبيردريكيازكوچههايخيابان

ناصرخسروبود.مديرايندبيرستانعيسيالوندپدرسيروسالوندبود...«.

  جوانهايديروزميانسالشــدندوبهاريهنويسنشرياتسينمايي.حتي
منتقدانجوانهمدردهه90ازخاطراتشاندرشمارهنوروزينوشتند.نشرياتي
كههرچهگذشتويژهنامهنوروزيشانكمترواجدويژگيهايادوارگذشتهشان
بود.هرچهزمانگذشتهمروزگارعوضشــدوهمبيحوصلگيبيشتر.اين
عوضشدنروزگارهمخودشيكيازتمهايبهاريههابودهوهست.سالهاي
ازدسترفتهوگذشتهايكهبالحنيحســرتخوارانهيادشزندهنگاهداشته
ميشود.خاطراتشخصي،متنهايشــاعرانه،قصههايياغلبرمانتيكودر
موارديطنزآميز)قديمهادرشمارهمخصوصنوروزطنزجايگاهيويژهداشت(
وستايشازســينمايمطلوبوفيلممحبوب.گاهيسكانسيازفيلمنامهاي
ساختهنشدهازفيلمسازيشاخصزينتبخشصفحاتشمارهنوروزيميشد؛
مثلشمارهنوروز۱۳۷۱گزارشفيلمكهسكانساولفيلمنامهايساختهنشده
ازمسعودكيمياييدرآنمنتشرشدهكهآنموقعتداعيكننده»سرب«بودو
امروزكهمرورشميكنيمبيشتريادآور»جسدهايشيشهاي«است؛»تهران،
سالهايآخردهه۱۳20زمستاناستوبرفباريده.هنوزروزماندهتاتمامشود،
اماچراغهايتازهروشنشــدهخياباننادريوانعكاسنورآنهابهرويبرفها
خيابانراروشنكرده،اتومبيلهادررفتوآمدند،مردمباچترهايبسته،زنان
ومرداندرلباسهايگردشميگذرند.يكاتومبيلسريككوچهميايستد،
۴سرنشــينمردداردباپالتووكالهشــاپو،هرچهارنفردراتومبيلميمانند

همچونكهكوچهراميپايند...«.

  سنتبهاريهنويسيرادرآخرينپروندهدرنگدرآخرينشمارههمشهري
درقرنيكهدرآستانهخداحافظيباآنهستيمپاسداشتهايم.درآستانهورودبه

قرنيتازهودرآستانهبهار... .

يادداشتيك

سعيد مروتي
روزنامهنگار
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نوروز، يعني حال خوب و عاشقّيت
سكانسافتتاحيهرابايددرتناقضپيشبرد.برفكهسهممانيستاماسوزش
ازرويكوهمستقيمبهاستخوانميخوردتاپايشكستهدرزندگيبداندكه
پيشوازيازبهارروزگار،دشواراستودردناك.بعدازاينسكانساول،بايدرفت
سراغتعليقوواگوييقصهاصليكهنهبهاندازهيكساعتويكروزويكسال
كهبهاندازهيكقرنبهدرازاكشيدهاست؛قصهعاشقبيتابوشكستهاي
پرآب،قصهرفتوآمدتيزينامردبهسينهمردوخالصهقصهحبسوحصرونثر.
حاالبايدسكانسبعديرابايكجامپكاتدرستودرمانبراساسپرشاز
رويدردهاتداركديد.بله،منهمميدانمكارسختياستاينهمهروزوشب
راچپانددريكسكانساماحاالكهگمانميكنمعاقلترشدهامبهاينحرف
قديميهابيشترعشقميورزمكهزندگيمثليكپلكبههمزدنميگذرد.

پسبايدساختوساخت...

در ستايش سريال
مااگرامروزبهسينماعالقهايداشتهباشيمخيالميكنمبهمقدارزيادی
بهخاطراينباشدكهنخســتينمعارفهماباسينماازمطبوعترينطريق
ممكنهصورتگرفت،بافيلم»سريال«كهدرشكلخوبخودشسازنده
زيربنايتخيلما،سازندهبسياريازســليقههاوافكار،وبخشندهبينش
مابود.قهرمانانيچونصاعقه،يكهسواروسوپرمننخستينلذتهاي
دنيايفكررابهمابخشــيدند.بهوساطتآنهانخســتيناصولاخالقبا
درسيكهدرهيچمكتبيآموختهنميشــد،اصل»برتريشريفتر«در
ذهنماراهيافت.پايداري،شــهامت،گذشــت،نجابتواميد،نخستين
اشــكالابتداييوسادهخودرابهشــكليقابللمسدرسريالهاعرضه
داشتند.نامهابسيارند.بينآنهااساميبرجستهتر،خاطرهانگيزترولبريزتر

ازهيجانباقيماندهاند.

قطار در گذر است
دكتربهامآرآينگاهيميكندوميگويد:»رويپاشنهپاراهبرو«.بعدميگويد:
»رويپنجهراهبرو«.دوبارهامآرآيراميبيندوكميصبرميكندوميگويد:»هيچ
راهيجزعملنداريم.هميناالنهمديرشده«.منساكتموتسليم.سومينجراح
مغزواعصابوستونفقراتياستكهدرهفتهاخيرمعاينهامكرده؛»ميريحموم،
چونتاچندروزبعدعملنميتونيبريحموم.منتويبيمارستاندولتيهمعمل
ميكنموليچونوقتنيستونزديكعيدهبهترهتويجايخصوصيعملبشي.
منبيستونهمميرمسفر.«نشانيمركزجراحيرامينويسدوهمراهفهرستياز

لوازميكهبايدبخرموكارهاييكهبايدبكنم،ميدهددستم.
اگربخواهمدقيقبگويمازآخراسفند۱۳۷۷تااسفند۱۳9۱ميشود۱۳سال.
۱۳سالاستكهديسكهايبيرونزدهازستونفقراتراهمراهمميبرموحاال

انگاروقتشرسيده...
14 1415

كمی بهار 
به سينه ات 

سنجاق كن!

بهاربيدريغپرسهميزند،دستيبهسر
ورويمنميكشدكهپشتپايباران،
پاورچينكوچهشدهامتاراهرفتنيادم
نرودازبسكهبهخاطرحضوركروناهمنشينخانهشدهام.سوزي
نرمكوچهوخيابانرادرآغوشگرفتهواززيرماسك،دهانبوس
منميشودتامننفستازهكنمدرروزگارتنگنفسي!اماراست
ايناســتگوشــههايگرفتهدلم،پارههايخاطراتمراغمگين
وسربهزيركردهاستدرســاليكهبيترحمبودوماافسردگان

چهارفصلدرتبولرزكروناگمبوديم.
درحقيقتماهــرلحظهوهرروزدلپريــشازاوضاعروزگاري
بوديمكهنامشبيكاريوگرانيهمراهباجانســتانيكرونابود!
حاالدوبارهبهاراستومادلشكستگانروزگاربيادبوبيمعرفت
ماندهايمبااينبهارتازهازراهرسيدهچهكنيم؟برويمدرصفمرغ
غصهبخوريم،سريبهگرانيدربازارميوهوترهباربزنيموسپسراه
كجكنيمدرصفبيمارانمشكوكبهكروناپيشپايبيمارستان
بايســتيموهمانجاســالجديدرابههمديگرتبريكبگوييم،

درحاليكهبهميمنتحضوربهارماسكسبززدهايم!
راستايناســتبهارراهخودراميرودوبهوظيفهازليوابدي
خودعملميكندبنابراينبديهياستكهازحالوروزهميشه

پاييزمابيخبرباشد.كاراوغرقكردندشتودمندرسبزهو
گلاســتتاهررهگذريراغزلخوانكند.بهعبارتديگربهار
اساســاًنميداندكهماتركخوردهوماتمگرفتــهروزگاردون
هستيم.اوبيدريغاست،مثلخورشــيدكهسركميكشدبه
هرجاييكهتاريكوسرداستتانوربريزدوگرماببخشد.مثل
مهتابكهراههايكولهبرانراديدنيميكندمباداتاريكيآنان

رابهيغماببرد.
همينطوراستكهنوشتمآفتابومهتابوبهاربخشنده،سخيو
عاشقعاشقيهمهعالمهستند!چهحظيميبرندازجيكوجيك
گنجشــكهاوقناريهاكهازعطربهار،سرمستودلبرميروند.
بهارونهفقطبهارهمــهفصلهاازلذتبردنهرآنچههســت
خرسندوخندانميشوندكهماپارهايازهمهآنهمههستو
طبيعتهستيمودرنسبتباهمتعريفميشويم!مندرخت،ما
جنگل،منآب،مادريا،منگل،ماباغگل،منسنگ،شماكوه
البرز،اصاًلشماپرندهوپرواز،شماپروانهنشستهرويشانهليليتا
هواراآغشتهبهبويخوششماكندوخودشماآنسوترنشسته
روينيمكتعصردودسيگاربهآسمانبهارتقديمميكنيد.مگر
نگفتهانددنيايهركسيجايياستكهخودرادرآنپيداميكند!
همينطوراستمنوخانه،كتابوفيلموروزنامهوتلگراموالبته
داروهايمكههرروزوشبحالمرادستكاريميكنندتاحوصله
خواندنوديدنراازدستندهم.ياشــماخانموآقايسيبكه
گيجوگمشدهبينآغازوانجامرفتنبهآنسويدرياهاوياماندن

درهمينسويدلمشــغوليتانماندنوچگونهماندناست.به
هرحالبهار۱۴00شماراميپوشاندبارمزورازهاينوبهنوكهبا
بهارانديگرتفاوتهادارد،تابستانآينده،پاييزوزمستانديگر
همآغازوانجاموپايانديگريدارنداماهمچنانسخاوتمند،عادل
ومنصفبرايهمههستند.همينزمستانكهچندقدمماندهتا
تسليمبهارشــوددرهمهعالميابارانريزبودويابرفافشاناگر
جايينبودهونيستهمانجايياستكهصدهاسالاستنبوده
ونيستويادستكاريطبيعتازسويماراهورسمديريناورا
مخدوشويامحدودوناپديدكردهاست.اينرازايندهرود،درياچه

اروميهوكارونهمميدانند.
بهارداردميآيــد،يعنيآمدهاســتوخبرازگرانــيوكروناو
دوركاريوشهرهايقرمزونارنجيوزردندارد،چونسرشتاو
بازآفرينيجهاناست.اوفارغازظلموجورانسانهادرحقخود
وطبيعت،ميآيدتايادماننرودماهمچهارفصلهستيم؛آغازو
انجاموپايانداريم.پسبايدحالمانبهار،شكوفهوسيبوعاشق
باشدتاوقتيكههستيمونفسميكشيم،مگرحكمتبودنما
درزيستوزايشنيست؟هستپسسعيكنيمباوجودروزگار
زشتوپلشــتبهخاطربچههاكميبهار،كميماهي،قناريو

سيبباشيممانبايدچگونهبودنراازبچههادريغكنيم.
برومدســتكمبهاندازهدوبندانگشــتبهار،بهخاطربچههابه
سينهسنجاقكنمودعاكنمهمهســهميازبهاروحالخوش

داشتهببرند.

فريدون صديقي
روزنامهنگارپيشكسوت

بهار دارد مي آيد، 
يعني آمده است 
و خبر از گراني و 
كرونا و دوركاري 

و شهرهاي قرمز و 
نارنجي و زرد ندارد، 

چون سرشت او 
بازآفريني جهان 
است. او فارغ از 

ظلم و جور انسان ها 
در حق خود و 

طبيعت، مي آيد تا 
يادمان نرود ما هم 

چهار فصل هستيم؛ 
آغاز و انجام و پايان 

مقاله »در ستايش سريال«داريم

بهاریه
این شماره
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اگر فيلمبرداري 
تعطيل مي شد 

 زنده ياد شــاپور قريب كارگردان كمتر قدر ديده 
سينماي ايران كه سال هاي پاياني زندگي اش را به 
سختي گذراند، آدم نازنيني بود؛ كارگرداني بي ادعا 
كه در دهه هاي چهل، پنجاه و شصت فيلم هاي مهم، 
شاخص و پرفروشي ساخت. قريب كه از ادبيات به 
سينما آمده بود )در مجموعه هاي »گنبد حلبي« 
و »عصر پاييزي« داســتان هايي خواندني وجود 
دارد كه ذوق ادبي و نثر صميمي نويسنده در آنها 
نمايان است( ماجراهاي پرفراز و نشيب می ساخت 
و اكران فيلم هايش را شيرين روايت مي كرد. آنچه 
پيش رو داريد روايت هايي از روزهاي فيلمبرداري 
»هفت تيرهــاي چوبي« و »ســه ماه تعطيلي« )2 
فيلم محبوب فيلمســاز ميان منتقــدان( به قلم 
شاپور قريب است؛ روايت هايي نزديك به خلقيات 

راوي شان؛ ساده و صميمي.
 

سال هاي زيادي از ساخت فيلم كوتاه »هفت تيرهاي چوبي« 
مي گذرد. هر وقت نام اين فيلم به گوشم مي خورد، فورا به ياد 
صحنه اي مي افتم كه نزديك بود فيلمبرداري را تعطيل كند.
پالن اول با تراولينگ شروع مي شد. بچه ها كه نزديك حصار 
خانه رئيس ايستگاه آمده بودند، متوجه مي شوند كه رئيس 
تلويزيون را به خانه برده است. آنها از روي حصار عبور كرده و 
پشت پنجره مي روند. براي اين حركت »خاني« خدا بيامرز 
»ژاپني« را پشت پنجره تنه درخت گذاشته بود تا آب حوض 
خوب ديده شود. هنگامي كه به خاني عالمت دادم با حركت 
بچه ها، دوربين آنها را تعقيب كنــد. همانطور كه بچه ها، 

دزدكي به ســمت پنجره مي رفتند، نفر آخر ناگهان پايش 
به چراغ )ژاپني( كه پشت تنه درخت از ديد دوربين مخفي 
شده بود، مي خورد، چراغ سرنگون شــده و داخل حوض 
مي افتد. ما انتظار داشتيم ژاپني در تماس با آب منفجر شود. 
اما ناگهان متوجه شديم پســري كه پايش به چراغ خورده 
بود، خم شده و چراغ را از آب بيرون آورده و آن را دوباره سر 
جايش گذاشت و بعد با خيال راحت به بچه ها پيوست. تمام 
كساني كه پشت دوربين بودند گويا الل شده بودند. ما هر 
لحظه انتظار تركيدن المپ و خشك شدن پسري كه چراغ 
را از آب درآورد، بوديم. اگرچه كار به خير گذشت اما آن روز 
كار فيلمبرداري تعطيل شد. گوسفندي خريديم و خونش 
را همان جا ريختيم و در ده »پل ســفيد« پخش كرديم. از 
نظر فني، خاني هرگز نتوانست دليلي براي نتركيدن المپ 
پيدا كند. اگر خداي نكرده آن المپ مي تركيد و آن پسر را 
برق مي گرفت، فيلمبرداري تعطيل مي شد؛ فيلمي كه براي 
نخستين بار توانست جايزه بهترين فيلم مطلق جشنواره 
قاهره را بگيرد، جايزه طال از جشنواره شيكاگو، سه جايزه اول 
از جشنواره تهران و دو جايزه از سوئد. در واقع اين فيلم برنده 

هفت جايزه بين المللي شد.

انگار دنيا را به من دادند
   وقتي قرارداد فيلمي را مي بنديم، دل تو دلمان نيست 
كه كار چه وقت شروع مي شود. وقتي شروع مي شود مرتب 
نق مي زنيم كه پس اين »بن هور« كي تمام مي شود. وقتي 
تمام مي شــود و از هم جدا مي شويم، آن وقت با حسرت به 
ياد روزهاي كار مي افتيم، به ياد خاطرات تلخ و شــيرين. 
آن وقــت آرزو مي كنيم كاش روزهــاي فيلمبرداري تمام 
نمي شد. يكي از اين خاطرات تلخ و شيرين مربوط به فيلم 
كوتاه »سه ماه تعطيلي« است كه براي كانون پرورش فكري 
ساختم. صحنه اي كه مي گرفتيم روي پشت بام بلندي بود. 
جنگ بين هواپيماهــاي ژاپن و آمريكا بــود. بازيگران كه 
بچه ها بودند، روي بام دو دســت را باز مي كردند، گرد هم 
مي چرخيدند، با دهان صداي هواپيما درمي آوردند. به هم 
تيراندازي مي كردند، عاقبت خلبان آمريكايي تير مي خورد و 
بايد تا هواپيما منفجر نشده با چتر پايين مي پريد. ما به دست 
بازيگر خود، از اين چترهاي معمولي داده بوديم. بايد لب بام 
مي آمد و چتر را باالي سر مي گرفت و پايين مي پريد. ارتفاع 
كمي زياد بود. براي اينكه بازيگر ما صدمه اي نبيند هر چه 
لحاف و تشك در محل خواب داشتيم پاي ديوار پهن كرديم. 
اما پسر كه لب بام مي آمد رنگش مثل ماست مي شد. عبداهلل 
ياقوتي كه نقش اول را انجام مي داد براي اينكه او را تحريك 
كند چتر را از دســتش گرفت و گفت:»مثل آب خوردنه، 
بپرم؟« ما هم داد زديم كه اگر نتواني عبداهلل مي پرد. باالخره با 
دودلي رضايت داد و پريد. همين كه پايش از لب بام برداشته 
شد چتر باالي سرش تاب سنگيني جثه او را نياورد و چتر 

عكس جهت خم شد و در يك چشم به هم خوردن پسرك 
به كف لحاف و تشك ها خورد. نه آخي گفت و نه اوخي... ما 
خوشحال از گرفتن اين پالن، اصال به فكر بلند شدن پسرك 
نيفتاديم. وقتي مي خواستيم باالي بام برويم و بقيه پالن ها را 
بگيريم، دستور جمع كردن تشك ها را دادم. با كمال حيرت 
ديديم پســرك دراز به دراز افتاده، باالي سرش كه رفتيم 
رنگش مثل زردچوبه شده بود. در يك لحظه با خودم گفتم 
»كار تعطيل شد...« پسرك مثل جنازه افتاده بود. يكي كه 
گوش بر سينه اش گذاشــته بود، خبر خوشي داد: »قلبش 
مي زند«. دكتري كه در آن اطــراف نبود. ليواني آب قند به 
او داديم. وقتي بلند نفس كشيد و لبخند زد انگار دنيا را به 
من دادند. يكي دو ساعتي كار لنگ شد تا حالم جا بيايد. بعد 
بچه ها به من گفتند ناراحتي قلبي داشته، اما در موقعيتي قرار 
گرفته بود كه اگر ناراحتي قلبي اش را عنوان مي كرده همه 
خيال مي كردند از ترس بهانه اي تراشيده. 3ماه تعطيلي در 
جشنواره تهران به نمايش درآمد. براي نخستين بار يك فيلم 

كوتاه كودكان برنده جايزه مطلق شد.

 يك زمستانه به جاي بهاريه
نوروز  يعني حال خوب  و عاشقّيت

ســكانس افتتاحيه را بايد در تناقض پيش برد. 
برف كه سهم ما نيست اما ســوزش از روي كوه 
مستقيم به استخوان مي خورد تا پاي شكسته در 
زندگي بداند كه پيشوازي از بهار روزگار، دشوار 

است و دردناك.
 بعد از اين سكانس اول، بايد رفت سراغ تعليق و 
واگويي قصه اصلي كه نه به اندازه يك ساعت و يك 
روز و يك سال كه به اندازه يك قرن به درازا كشيده  
است؛ قصه عاشــق بي تاب و شكست هاي پرآب، 
قصه رفت وآمد تيزي نامرد به سينه مرد و خالصه 
قصه حبس و حصر و نثر. حاال بايد سكانس بعدي 
را با يك جامپ كات درست ودرمان براساس پرش 
از روي دردها تدارك ديد. بله، من هم مي دانم كار 
سختي است اين همه روز و شب را چپاند در يك 
سكانس اما حاال كه گمان مي كنم عاقل تر شده ام 
به اين حرف قديمي ها بيشتر عشق مي ورزم كه 
زندگي مثل يك پلــك به هم زدن مي گذرد. پس 

بايد ساخت و ساخت...
       

دلــم مي خواهــد ســال را بــا رؤياپردازي ها و 
ســكانس هاي محبوبم نو كنم. شــما نمي دانيد 
اما من صدبار تا حاال در حيات خانه ترنجبين بانو 
كاهو ســكنجبين خــورده ام و بــا محبت هاي 
خواهرانه آبي آبليموجات و الدوروم بلدوروم هاي 

خان داداش، تازه شده ام.
 اينها رؤياســت وگرنه كيســت كه نداند قرن و 
سال و  ماه و روز برادركشــي تمامي ندارد و البته 
واي به حال ما بي برادرها كه حتي يك دفعه هم 
چفت برادر ناموافق نشستن براي گرفتن عكس 

يادگاري را تجربه نكرده ايم.
        

در سكانس هاي محبوب، دل باختن به دخترك 
ترك تبار خواســتني اســت اما آنچــه از قصه 
دلشدگان در سال سياه حاصل شد همانا مرگ بود 
پاي پله هاي صداخانه ممنوعه و حسرت كشيدن 
براي هزاردستاني كه بي صدا شد. اصال بگذاريد 
هرچه مي خواهند بگويند، مگر نه اين اســت كه 

صفحه اين صــدا در اقيانوس حافظــه من و ما 
شناور است؟

        
فيلم از ميانه گذشــته و هنوز فرصت نشده تا سراغ 
سكانس بالكن بروم. بايد با حوله حمام و موي خيس 
بروم سراغ دستنويس ها و يادم نرود كه نوشابه و سيگار 
را هم بگذارم كنار دستم. درست همين جاست كه بايد 
ديوانه وار براي خودم اين سرمشق ذهني را تكرار كنم 
كه انسان در اوج خواســتن نمي خواهد، در اوج تمنا 
نمي خواهد. راســتش بعد از اين سكانس مي خواهم 
كار را جلو بيندازم و آن بخش بيمارستان را امسال در 

فيلمخانه مغزم حذف كنم كه جگرم را خون مي كرد. 
همان بخش بغض و استيصال، همان بخش »محبوب 
من«... به نظرم بهتر است سكانس هاي نيمرو خوردن 

با بچه محل صميمي و استاد را طوالني تر كرد.
       

سكانس پاياني را بايد با آبرو بست. آبروي ما در سادگي 
بود ولي اسمش شــد ديوانگي. خب، پس بايد دست 
بجنبانيم كه مثل همه عمر رفته مان دير نرسيم. اول 
برويم امامزاده حالمان خوب شود و بعد اگر زنده بوديم 
ســراغ عاشــقّيت را بگيريم. اصال نوروز و بهار و عيد 

يعني همين...

   در تحليلي از كتاب معــروف »گلدفينگر« 
يكي از منتقــدان آمريكايي نوشــت: »از زمان 
فيلم هاي سريال به اين طرف همچه لذتي نبرده 
بودم.« نسلي كه در مقابل چشم سرد تلويزيون و 
با فيلم هاي امروزي بار آمده است، قطعاً مفهوم اين 
كالم را نخواهد فهميد. اما براي جوانان 25 سال به 
باال، اين عبارت روياهاي شيريني را زنده مي كند، 
عطري است گوارا كه از گشودن سرداب گذشته ها 
برمي خيزد و يك لحظه استنشــاق آن خاطرات 

لذتبخشي را برمي انگيزد.
آري، فيلم هاي ســينما زماني به طور سريال و در 
فصل هاي پشت سر هم عرضه مي شد و كودكان 
و نوجوانــان ديروز آنچنان به اين فيلم ها عشــق 
مي ورزيدند كه نســل امروز محال اســت بتواند 
تصور كند. فيلم هاي ســريال در اوج رونق براي 
خود »بروبه رو«يي داشــت، پديده اي بود كه در 
نوع خودش تأثير و اهميت بسيار داشت. روزهاي 
تعطيل هفته، بچه ها با جيغ و داد و خنده و فرياد 
و هياهو، با جيب هاي مملو از خوردني و ســوت 
سوتك و قارقارك و هفت تير و چراغ قوه به تماشاي 
سريال مي شتافتند. بچه هايي كه مبدل به مردان 
عبوس و ترشروي امروز شــده اند. براي بچه هاي 
امروز محال اســت كه وضع پدران خود را حين 
تماشاي فيلم سريال تجسم كنند: بچه هاي شلوغ 
و بي آرام، با لباس هاي خاكي و كثيف، درحالي كه 
دل و روده صندلي ســينما را )اعم از كاه، پنبه يا 
فنر( بيرون مي كشيدند، تكه هاي پنبه را به باال، به 
ميدان نور آپارات پرتاب مي كردند و در شيشه هاي 
خالي ليموناد مي دميدند و صداي بوق كشتي هاي 

سرگردان در مه درياها را درمي آوردند.
در پايان اخبار »موويتن« يك لحظه ســكوت بر 
سالن ســينما حكمفرما مي شد و آنگاه به محض 
شروع سريال و ظاهرشــدن چهره آرتيسته روي 
پرده سينما يك غريو رعدآساي دسته جمعي از 
همه برمي خاست... بعد با شروع فيلم بار ديگر سالن 
اندكي آرام مي گرفت، فقط صداي تخمه شكستن 
و صداي تپش قلب هاي كوچك برقرار بود و آنگاه 
در لحظه نجات آرتيسته از چنگال گوريل يا جستن 
او بر بام كاميوني كه با آخرين سرعت مي رفت بار 
ديگر با ســوت و كف زدن و فرياد سالن سينما را 
روي سرشان مي گذاشتند! در اين فاصله زمزمه ها 
و اظهارنظرها نيز كمــاكان برقرار بود: »اين دفعه 
آرتيسته درمي ره؟« »چه ريختي مي تونه؟« »مگه 

نديدي دست بسته افتاد تو آتيش ها؟«...

   تماشــاچيان، خاصــه بچه هــا و نوجوانان 
تماشاچي، همواره و درهرحال ســريال را از بدو 
پيدايش در 1913تا دم مرگ آن در 1956 دوست 

داشته اند.
آيا اينها فيلم هاي خوبي بودند؟ مسلماً نه. مطابق با 
تمام معيارهاي آدم هاي بزرگ، اين فيلم ها )به قول 
آن منتقد( »نمونه هاي وحشــتناك بي سوادي« 
بودند، اين نظر ممكن است صحيح باشد ولي خيلي 
بي لطفانه است. جز بعضي از كتاب هاي داستاني و 

احياناً بعضي نمايش هاي راديويي آيا چيزي جز 
سريال هست كه بتوانيم با اين مايه لذت از آن ياد 
كنيم؟ تا قبل از كشف دخترها )كه آغاز يك پايان 
يا پايان يك آغاز –بسته به طرز تلقي انسان- بود( از 
چه چيز ديگر مي توانيم به روشني و لذت »صاعقه« 

يا »فانتوم« ياد كنيم؟
گاه به ديدن فيلم هاي ديگر نيــز مي رفتيم ولي 
مي دانستيم كه اين فيلم ها مال ما نيست و به نژادي 
ديگر، به بزرگترها تعلق دارد. حركات هنرپيشه هاي 
معروف روز را تماشــا مي كرديم ولي آنها براي ما 
به صورت سايه ها و شبح باقي مي ماندند، سايه اي 
از دنياي آدم بزرگ ها، گرفتار مســائلي كه دور از 
فهم و عالقه ما بود. حال آنكه مســائل تيم تيلر، 
پرنس بارلين، گرانت )قرانــت!(، بوك جونز، كن 
مانيارد )كن دو هفت تيره(، يكه ســوار، صاعقه، 
و مأمور شــماره 99، براي ما مسائل واقعي، الزم، 
قابل قبول و بســيار معقولي بــود. به طور غريزي 
مي دانستيم كه سريال، فيلم ماست. نه اينكه آنها را 
فيلم هاي بچگانه بدانيم، به هيچ وجه. چون هرچه 
را نمي فهميديم تحقير مي كرديم و چون سريال 
را خيلي خوب مي فهميديم اينطور نتيجه گيري 
مي كرديم كه سريال يگانه فيلم هاي واقعي و مهمي 

بود كه مي شد وجود داشته باشد.
گاه وجود بزرگترها در جلســات نمايش سريال 
باعث حيــرت و احياناً ناراحتي مي شــد. بعضي 
وقت ها روزهاي تعطيل ســروكله پدرها در سالن 
سريال پيدا مي شد به اين بهانه كه كسي نبود بچه را 
بياورد، ولي آنطور كه يادمان هست اين بزرگ ترها 
به همان اندازه بچه ها از سريال كيف مي كردند. اين 
امر براي ما عجيب بود. مگر نه اينكه ما عالقه اي به 
دنياي آنها نداشتيم، آنها چه عالقه اي به دنياي ما 
داشتند]؟[، به چه حقي در چيزي كه مربوط به آنها 

نبود مداخله مي كردند]؟[.
آنچه ما نمي فهميديم اين بــود كه اين بزرگترها 
عالقه مندان قديمي ســريال بودند كه به نحوي 
گذشت زمان نتوانسته بود عالقه آنها را زايل كند. 
در محله ما قصاب چاق و ترشــرويي بود كه يادم 
هست هر روز تعطيل با وجود اعتراضات مشتريان 
دكان را مي بست كه سري آخر پنجه خفه كننده را 
از دست ندهد... چه عيبي داشت؟ سريال از اصل 

براي بزرگ ها ساخته شده بود، فقط از سال1930، 
از وقتي قهرمانان داستان هاي مصور كودكان در 
فيلم ها راه يافتند، فيلمسازان هدف اصلي سريال 
را بچه ها قرار دادند، به گفته ســخن گوي نســل 
پيشين، در اين موقع بود كه سريال رونق خود را از 
دست داد و به كپيه هاي بي لطف فيلم هاي جالب 

قديمي مبدل شد.
نويسنده داستان هاي حادثه اي، ادموند هاميلتون 
كه آثارش 15ســال خوانندگان جــوان را لذت 
بخشيده است مي نويســد: »عصر طاليي سريال 
در سال هاي قبل از جنگ اول بود. هاليوود هنری 
زنده و پرشور و ســالم را مبدل به چيزي سست و 
لوس كرد. من از اينكه كودكــي ام به دوران قبل 
از جنگ برمي گردد، دوراني كه اوج ســريال هاي 
وحشتناك بود، خود را خوش شــانس مي دانم. 
سانسور وضع تق و لقي داشت. روانشناسان كودك 
هنوز با صحبت از تأثير سوء سينما در اطفال باعث 
پريشاني والدين نشده بودند. پدر و مادر تا وقتي 
كه بچه در سالن سينما بود خيالشان از جانب او 
راحت بود. نتيجه آنكه بچه هاي عصر ما با چنان 
سيلي از وحشت روبه رو بودند كه نظيرش سابقه 
ندارد. قتل، آدمكشي، شكنجه، اعتياد، دختردزدي 
و دخترفروشي... انواع گناه قابل تصور هر هفته بر 
ذهن معصوم ما سرازير مي شــد... و ما چه لذتي 

مي برديم«!
پيرترها كه سريال هاي زمان ما را تحقير مي كنند 
عقيده دارند كه سريال حسابي همان سريال هاي 
صامت بود: خطرات پولين، ســوار برق آســا، راز 
سياه، دشمن شــبح، بازوي زرد، تير انتقام، دره 
اشــباح، بكش يا بمير، مرد بي چهره. فيلم هايي 
كه اسامي شــان، ظاهراً عقيده آن پيرهاي دير را 
تأييد مي كند و به گفته همان نويسنده: »هر فيلم 
به اندازه 15 تا 20 نوبت تزريق، وحشت خالص را در 

رگ هاي ما وارد مي ساخت.«
ظاهراً عصر طاليي سريال از دست ما در رفته است، 
حاال اين سؤال پيش مي آيد، آيا واقعاً حيف شد كه 

اين فيلم ها را نديديم؟
 

نقطه آغاز
   اولين فيلم سريال، يعني فيلمي كه داستاني 

دنباله دار را در چند فصل يا قسمت پشت سر هم 
نقل مي كرد، فيلم »ماجراهاي كاتلين« بود كه 
در سال1913 در شيكاگو روي پرده آمد. ستاره 
فيلم كاتلين ويليامز بود و ماجرا در هندوســتان 
مي گذشت، نه هند امروز، بلكه هندي كه زاييده 
تخيل ابتدايي تبدار سناريست بود. اين فيلم ها كه 
هر كدام نيم ساعت طول داشت، همزمان با داستان 
سريال كه در »شــيكاگو تريبون« چاپ مي شد 
روي پرده مي آمد. كاتلين چــه در فيلم و چه در 
نوشته موجود ساده اي بود اما پدر عجيب و غريبي 
داشت كه ازجمله تفنن هايش نگهداري حيوانات 
وحشي در منزل بود و اين حيوانات مي توانستند 
آزادانه همه جا رفت وآمد كنند. كاتلين به تناوب 
يا به وسيله حيوانات چهارپاي پدر يا به وسيله يك 
حيوان دوپا كه اومباال نام داشــت تهديد مي شد. 
اومباال كه در معرفي فيلم يــك راجه هندي بود 
مرتب يا سعي داشت كه با انواع وسايل ناهنجار از 
كاتلين دلربايي كرده در واقع عشق خود را تحميل 
كند يا مي خواست او را به كام شيران بيندازد. البته 
وي در هيچ يك از اين نيات ســوء موفق نمي شد 
چون هميشه »آرتيسته« در آخرين لحظه رسيده 
كاتلين را نجات مي داد. رل آرتيسته را تام سانشي 
بازي مي كرد كه بعدها با صحنه مشت بازي معروف 

فيلم »خرابكاران« به شهرت سينمايي رسيد.
سريال هاي كاتلين هر دو هفته يك بار روي پرده 
مي آمد و در اين مدت انتظار و التهاب تماشاچيان را 
بي تاب مي كرد طوري كه با روي پرده آمدن قسمت 
دوم همه كساني كه قسمت اول را ديده بودند سر از 
پا نشناخته به ديدن آن مي شتافتند. اينجا بود كه 
هاليوود فهميد به يك معدن طال دست يافته است.

»خطرات پولين« هر هفته روي پرده مي آمد و لذا 
مدت انتظار و اشتياق را يك هفته تخفيف مي داد. 
اين فيلم به عنوان نمونه اصلي نخستين سريال ها 
در خاطره ها باقي مانده است. ولي سريال بازهاي 
قديمي اعتقاد دارند كه پولين نه نخســتين و نه 
بهترين سريال بود. سريال هاي پولين تنها كاري 
كه كرد اين بود كه نشان داد براي ايجاد وحشت 
در تماشــاچي، چيني هاي مرمــوز و نقابداران 

وحشتناك از شير و پلنگ به مراتب مؤثرترند... 

    با تمام محبوبيت هاي سري اول پولين فيلم 
سريال وحشتناك با ماجراهاي »الين« به پختگي 
و كمال رسيد. ســريال هاي الين از يك تريلوژي 
طويل تشكيل مي شد: ماجراهاي الين، ماجراهاي 
تازه الين و عشق الين. عالقه نوجوانان به سريال، با 

اين سري جديد به وسوسه اي مبدل شد.
ســتاره فيلم، باز پرل وايت بــود و رل مرد خوب 
ماجرا را يك آكتور تئاتري به اسم آرنولد دالي بازي 
مي كرد كه در فيلم رل يك كارآگاه دانشمند )!( 
را داشت و با موجودي خبيث به نام پنجه روبه رو 

مي شد.
پنجه رداي بلند و باشلوق مي پوشيد و در پايان فيلم 
وقتي فاش مي شد كه اين موجود كسي جز وكيل 
دعاوي مورد اطمينان خانواده نيســت برق از سر 

تماشاچيان خردسال مي پريد!
به دنبال توفيق اين فيلم البته ســري ديگري در 
همين مايه الزم بود. در اين دوم مرد خبيث ووفانگ 
نام داشت و كسي بود كه حتي به پنجه نيز كلك 
زده بود. حاال نوبت ووفانگ بود كه طي 15فصل 
اين ســريال، الين بيچاره را در خانه هاي مرموز، 
خيابان هاي نيمه تاريك و بازارهاي برده فروشي 

شرق دنبال كند.
سومين فيلم از اين تريلوژي هنگامي ساخته شد 
كه آمريكا تازه وارد جنگ اول جهاني شده بود و لذا 
قهرمان خبيث ماجرا نيز بايــد با اوضاع وفق داده 
مي شد. نخســتين صحنه اين فيلم را كساني كه 
ديده اند هرگز از ياد نبرده اند: گوشه اي از ساحل 
بندر نيوانگلند در نيمه شبي تاريك- يك زيردريايي 
آلماني به آرامي سر از آب خارج مي كند، دريچه برج 
زيردريايي باز و ليونل باريمور از آن خارج مي شود 
)اين يكي از نخستين فيلم هاي اين آكتور بزرگ 
ســينما-تئاتر آمريكا بود(، وي آمده بود الين را 
گرفته و حسابش را برسد، دليل اين كار را كسي 

درست نمي داند!
ليونل باريمــور و ونراوالنــد )در رل ووفانگ( از 
معروف ترين مردان ســريال فيلم هاي ســريال 
صامت بودند و همراه با آنها خيلي هنرپيشــگان 
به اصطالح جدي تصميم گرفتند در اين شــيوه 
جديد طبع آزمايي كنند. از اين دسته بودند وارن 
ويليام، جك مولهال، ويليام دسموند و انا مي ونگ. 
در همين خالل بود كه عده اي از مشــاهير عالم 
غيرســينما نيز وارد معركه شدند. منجمله جك 
دمپســي، جين تاني )از دنياي بوكس( و هاري 

هوديني )شعبده باز معروف(.
جك دمپســي تازه حريف خود جسي ويالرد را 
ناك اوت كرده در اوج شهرت بود، هنگامي كه در 
نخستين فيلم سريال خودش جك بي باك ظاهر 
شــد. اين توفيق باعث كاركــرد فوق العاده فيلم 
شــد و در نتيجه دمپســي در خط اين كار افتاد. 
در همين احــوال قرار بود بين جــن تاني و جك 
دمپسي مسابقه اي انجام شود. يك فيلمساز زرنگ 
جين تاني را تحت استخدام درآورد و سريالي به 
اسم »ملوان جنگجو« با شركت او ساخت و قرار 
شد اين فيلم درست روز مسابقه تاريخي بوكس 
روي پرده بيايد. اگر تاني مســابقه را مي برد فيلم 
قطعاً با استقبال روبه رو مي شد اگر مي باخت )كه 
خيلي غيرمحتمل بود( خوب، شانس بود و نمي شد 
كاريش كرد. از قضا زد و تاني در مسابقه پيروز شد 

و فيلم با موفقيتي عجيب روبه رو شد.

   در سال1918 توفيق ســريال باعث ازدياد 
محصول اين نوع فيلم ها شــد. از اين همه امروز 
جز خاك و خاطره و چند فيلم معدود چيزي باقي 
نمانده است. رقابت بين اين فيلم ها باعث مي شد 
كه سريال ها هر نوع زمينه ای را كه به تصور برسد 
به كار بگيرند. براي مثال ســريال هاي راه آهني 
با شــركت هلن هولمز قابل ذكر است كه در آن 
هلن مرتب از يك قطار در حــال حركت به قطار 

ما اگر امروز به سينما عالقه اي 
داشته باشــيم خيال مي كنم 
به مقدار زيــادی به خاطر اين 
باشد كه نخســتين معارفه ما با 
ســينما از مطبوع ترين طريق 
ممكنه صــورت گرفت، با فيلم 
»ســريال« كه در شكل خوب 
خودش سازنده زيربناي تخيل 
ما، سازنده بسياري از سليقه ها 
و افكار، و بخشــنده بينش ما 
بود. قهرماناني چون صاعقه، 
يكه سوار و سوپرمن نخستين 
لذت هاي دنيــاي فكر را به ما 
بخشيدند. به وســاطت آنها 
نخســتين اصول اخــالق با 
درســي كه در هيچ مكتبي 
آموخته نمي شد، اصل »برتري 
شريف تر« در ذهن ما راه يافت. 
پايداري، شــهامت، گذشت، 
نجابت و اميد، نخستين اشكال ابتدايي و ساده خود را به شكلي قابل لمس 
در سريال ها عرضه داشتند. نام ها بســيارند. بين آنها اسامي برجسته تر، 

خاطره انگيزتر و لبريزتر از هيجان باقي مانده اند:
صاعقه )در رأس!(، سر عقرب )شزم!(، الهه خورشيد، بالي جان نازي )بالي جان 
جاسوسان(، خنجر مقدس حضرت سليمان، يكه سوار، كاپيتان آمريكا، طبل هاي 
فومانچو، ملكه وحوش، بندر اشباح، ســوپرمن، خفاش، كشور زير دريا، دايره 
سرخ، سكه سياه، تيرانداز سبزپوش، خروس جنگلي، زورو )و بازگشت زورو(... 
و از اينها كه بگذريم نام هاي ديگري به ذهن مي آيد كه ذكر آنها كمتر سپاسي 

است كه مي توانيم در مقابل لذت كسب كرده نثارشان كنيم:
عقاب سياه، شبح قرمز، شبح سوار، عقاب سفيد، بي شرمان، ناخداي نيمه شب، 
رقيب نامرئي، بندر اشباح، سايه، فشفشه اتمي، نعل هاي الماس، كاپيتان ويدور، 
راهزنان شهر متروك، بشقاب پرنده، پنجه خفه كننده، اشعه سوزان، جاسوسي 
در آسمان، شمشير اسرارآميز، سر اژدها، زن پلنگ... نام هاي لبريز از حادثه و 

هيجان، گرم، گدازان، دريغ انگيز!
شايد روزي سينماي درستي در سرزمين ما پيدا شود كه با تالش و تجسس يا 
كمك اين و آن و يا حافظه قوي بتواند از موقعيت سريال در ايران )تاريخچه، شكل 
نمايش، تلقي عمومي و غيره( تصويري به ما ارائه دهد. تا روزي كه چنين شود 
به مطلب حاضر اكتفا كنيم كه با اتكا به مراجع )آرشيوها و اشخاص(، با تجسس 
و عالقه و با قلمي شيرين نوشته شده اســت و يك تاريخچه-تلقي كمابيش 

احساساتي از اين پديده دلپذير سينماست.
نويسنده مطلب، چارلز بومونت آمريكايي است و مطلب از يكي از شماره هاي 
گذشته مجله Show Business Illustrated  گرفته و به اختصار –و با 

كمي دستكاري- توسط اين بنده ترجمه شده است.

در ستايش سريال
مقاله پرويز دوايي منتشر شده در ۵4ســال پيش در چنين روزهايي 
)سينماي نو اسفند 1۳4۵( آنقدر بيانگر هست كه نيازي به توضيح نداشته 
باشد )درمقدمه استاد در نهايت ايجاز همه حرف ها زده شده(. مي ماند 
ذكر اين نكته كه مطلب كمي خالصه شده و اينكه »در ستايش سريال« از 

آن ترجمه هايي است كه به شدت تاليف است.

پرويز دوايي
نويسنده و منتقد سينما

شاپور قريب
نويسنده و كارگردان

دلم مي خواهد سال را با رؤياپردازي ها و سكانس هاي محبوبم نو كنم. شما 
نمي دانيد اما من صدبار تا حاال در حيات خانه ترنجبين بانو كاهو سكنجبين 
خورده ام و با محبت هاي خواهرانه آبي آبليموجات و الدوروم بلدوروم هاي 

خان داداش، تازه شده ام

وقتي قرارداد فيلمي را مي بنديم، دل 
تو دلمان نيست كه كار چه وقت شروع 

مي شود. وقتي شروع مي شود مرتب 
نق مي زنيم كه پس اين »بن هور« كي 
تمام مي شود. وقتي تمام مي شود و از 
هم جدا مي شويم، آن وقت با حسرت 

به ياد روزهاي كار مي افتيم

مسعود مير
روزنامه نگار

علی حاتمی در پشت صحنه فيلم سوته دالن
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بهاریه
این شماره

سينما  فرهنگ 

من خوشبخت ترين دختر ايران بودم وقتي از حياط دبستان »سارا« چشم 
مي دوختم به تابلوي سردر سينما »فرهنگ«. در ذهنم خيال مي بافتم، قصه 
فيلم و رابطه شخصيت ها را حدس مي زدم و لحظه شماري مي كردم تا پايم 

دوباره به سالن سينما باز شود.
وسط زنگ  تفريح كه بچه ها، مدرسه را روي سرشان مي گذاشتند، من معموال 
حواسم به سينما بود؛ به عكس هايي كه هر چند وقت يك بار عوض مي شد، به 
پيدا كردن اسم بازيگرهاي محبوبم روي عكس بزرگي كه سر در را پر مي كرد. 
من، خوشبخت ترين دختر ايران بودم كه عشق به سينما و فيلم را از پدرش 
ارث برده بود و سنت سينما رفتن در خانواده شان ترك نمي شد. خوشبخت 
بودم كه در دهه60، بهترين دوران سينماي كودك، هر وقت فيلمي تازه اكران 
مي شد، از طرف مدرسه و با همكالسي هايم سينما مي رفتم. سينما فرهنگ، 
سينماي  تر و تميز و دوست داشتني آن سال ها، بيش از هر جاي ديگري برايم 
عزيز بود. وارد البي كه مي شدم مي رفتم سراغ پوسترهايي كه دور تا دور سالن 
نصب شده بود؛ فيلم هايي كه قبال در همين سينما يا سينماهاي ديگر ديده 
بودم و پوستر و عكس هاي برنامه آينده. تماشاي عكس هاي فيلم هايي كه قرار 
بود به زودي ببينم، مرا با روياهايم پيوند مي زد. فرقي نمي كرد حتي اگر هر روز 
هم مي رفتم سينما، قصه همين بود. نگاه كردن به عكس بازيگرها و حدس زدن 

قصه و  رؤيا پردازي براي فيلم ديدن در سينما تمام نمي شد.
شايد اگر سينما فرهنگ روبه روي دبستان ما نبود، اگر مدير باذوق ما سينما را 
به عنوان يك تفريح سالم در برنامه بچه ها نمي گنجاند، شغل من حاال اين نبود. 
آن سينما رفتن هاي مدام دوره بچگي، غرق شدن در فضاي سينما، نشستن در 
سالن هاي مملو از جمعيت )كه حاال رؤيايي تكرار نشدني به نظر مي رسد( براي 
من و احتماال كودكان بسياري سرنوشت ساز بوده، ســليقه ساخته و آنها را با 
جادوي سينما آشنا كرده است. بيش از يك دهه است كه دبستان سارا تبديل 
به مجتمعي تجاري، بزرگ و لوكس شده، اگر به ســينما فرهنگ رفته باشيد 
آن مجتمع را ديده ايد، از آن دبســتان زيبا هيچ چيز باقي نمانده، جز تصويري 
محو در ذهن بچه هايي كه آنجا درس خوانده اند. خوشحالم كه سينما فرهنگ، 
بخشي از هويت منطقه قلهك، هنوز زنده و پابرجاست. در روزگاري كه اغلب 
سينماهاي محبوب و پرتماشاگر قديمي تهران، تعطيل شده يا تغيير كاربري 
داده اند، فرهنگ هنوز پابرجاســت. اگرچه ظاهر مدرن امروز، شبيه آن روزها 
نيســت، اما اصالت خود را حفظ كرده و هنوز يكي از سينماهاي شاخص شهر 
است. اين سينما، نگين محله قلهك است؛ محله اي كه كمتر نشانه اي از روزهاي 
دور دارد و تسليم بساز و بفروش ها شده، از آن عمارت هاي بزرگ با حياط هاي 
پردرخت، به آپارتمان هاي چندين طبقه و ترافيك مدام در خيابان هاي فرعي 
رسيده است. بافت تجاري پيدا كرده و تجمل و مصرف گرايي را در اغلب فضاهاي 

تجاري اش مي شود ديد.
سينما فرهنگ نقطه اتصال ما به گذشته شيريني است كه تنها خاطراتش 
باقي مانده است؛ گذشته اي كه شــهر تهران، زيباتر، فضايش فرهنگي تر و 

مردمانش دوست داشتني تر بودند.

قطار درگذر است

براي برادرانم ميثم حميدي و محمد درودگري
دكتر به ام آر آي نگاهي مي كند و مي گويد: »روي پاشنه پا راه برو«. 
بعد مي گويد: »روي پنجه راه برو«. دوباره ام آر آي را مي بيند و كمي 
صبر مي كند و مي گويد: »هيچ راهي جز عمل نداريم. همين االن 
هم دير شده«. من ساكتم و تسليم. سومين جراح مغز و اعصاب و 
ستون فقراتي است كه در هفته اخير معاينه ام كرده؛ »مي ري حموم، 
چون تا چند روز بعد عمل نمي توني بري حموم. من توي بيمارستان 
دولتي هم عمل مي كنم ولي چون وقت نيست و نزديك عيده بهتره 
توي جاي خصوصي عمل بشي. من بيست ونهم مي رم سفر.« نشاني 
مركز جراحي را مي نويسد و همراه فهرستي از لوازمي كه بايد بخرم و 

كارهايي كه بايد بكنم، مي دهد دستم.
       

اگر بخواهم دقيق بگويم از آخر اســفند 1377 تا اســفند 1391 
مي شود 13 سال. 13 سال است كه ديسك هاي بيرون زده از ستون 
فقرات را همراهم مي برم و حاال انگار وقتش رسيده. 13 سال مدارا 
كرده  اســت و چند روز پيش از اينكه وارد سال چهاردهم زندگي 

ديسكي ام بشوم، نحسي اش مرا از پا در آورد.
بيشتر از 10روز اســت كه كمرم گرفته و هيچ كدام از مسكن ها و 
شــل كننده هاي عضالني و آمپول ها و قرص هاي هميشگي افاقه 
نمي كند. بيشتر از 10روز است كه كج و مچاله ام و آكنده از دردي 
كه حتي يك لحظه آرام نمي گيرد. در طول اين سال ها، بارها دچار 
گرفتگي هاي شديد كمر شده ام. پيش آمده است كه حتي بيشتر از 
2هفته طول بكشد اما اين بار فرق مي كند. خودم مي دانم كه اين بار 

فرق مي كند و ضربه كاري است.
فكر مي كنم كه سرانجام موعدش رسيده است. فكر مي كنم كه روز 
بعد از عمل بدون درد از خواب بيدار مي شوم. فكر مي كنم كه همه 
گرفتگي ها و كجي ها تمام مي شود. فكر مي كنم كه ديگر الزم نيست 
بروم فيزيوتراپي. فكر مي كنم كه ديگر حتي الزم نيست هفته اي 
2بار به اجبار بروم اســتخر و همراه پيرمردها در مسير پياده روي 
قدم بزنم. فكر مي كنم... درست وسط شتاب مردم براي آخر سال، 
درست وقتي همه پياده روها پر است از سبزه و ماهي قرمز، وقتي 
همه ريخته اند در خيابان ها و در هم مي لولند، وقتي پشت سر هم 
بوق مي زنند، من كج و مچاله نشسته ام روي صندلي سيماني و به 

هزار و يك چيز فكر مي كنم.
خود را جمع مي كنم و مي رسانم خانه. به ميثم، هم خانه نازنينم كه 
مثل هميشه دارد سريال پايان ناپذير »shameless« را مي بيند و 
بلندبلند مي خندد، مي گويم پس فردا بايد عمل كنم. چند لحظه اي 
نگاهم مي كند و دوباره چشم مي دوزد به مانيتور. سريال كه تمام 
مي شــود زنگ مي زند به محمد كه بيايد. قرار مي گذارند تا بعد از 

عمل نروند شهرســتان. مي گويند »خودمان مراقبت هستيم«. 
عهد كرده ام به كسي نگويم، حتي به خانواده ام كه مجبور نشوند 
جاي ديد و بازديد عيد بيايند اينجا. داريم حرف مي زنيم كه تلفن 
زنگ مي زند. بابا چرا اين وقت شــب زنگ زده؟ شروع مي كند به 
مقدمه چيني و همه  چيزهاي بي ربط را به هم مي بافد و چند قصه سر 
هم مي كند و هي كش مي دهد و دست آخر خبر تلخ را اعالم مي كند: 
»پدربزرگت فوت كرده!« من سكوت مي كنم. »فردا تشييع است، 
بيا.« باز هم سكوت مي كنم و او بيشتر تعجب مي كند. همه معادله ها 
به هم ريخته. حاال نه مي توانم ماجرا را بگويم نه مي توانم پنهان كنم. 
»االن از پيش دكتر مي آم. پس فردا بايد كمرم را عمل كنم.« حاال 
بابا ســكوت مي كند. من انتظار هر خبري را داشتم جز درگذشت 
پدربزرگ. او هم انتظار هر چيزي را داشته جز اينكه بگويم پس فردا 

بايد عمل كنم.
پدربزرگم، پدرِ مادرم، عصر روز آخر زندگي اش مي رود سر كارش كه 
مغازه  دايي ام باشد. بعد برمي گردد خانه. لباس عوض مي كند. دوباره 
مي رود مغازه. سر صبر با همه خداحافظي مي كند و مي رود دكتر و 

آنجا زندگي را بعد از هشتاد و چند سال تمام مي كند.
بابا قطع مي كند و دوباره زنگ مي زند كه »ما فردا راه مي افتيم.« و 
پافشــاري من كه »حاال فكر كنيد يك عمل معمولي است و اصاًل 

وسط مراسم و سوم و هفتم كجا راه مي افتيد؟« 
صبح پس فردا مي رسند، خســته و بي خواب و ماتم زده. نمي توانم 

به صورت مادرم نگاه كنم.
       

3ميليون تومان ناقابل كارت مي كشم و مي روم باال لباس مي پوشم. 
براي محمد كه دارد عكس مي گيرد دست تكان مي دهم و مي روم 
توي اتاق عمل. دارم با دكتر بيهوشي حرف مي زنم كه چشم هايم 

بسته مي شود.
3-2 ساعت بعد خيس عرق چشم باز مي كنم. دكتر بيهوشي دوباره 
لبخند مي زند و مي گويد: »وضع ريه هات خيلي خرابه«. دوباره كه 
چشم باز مي كنم چند نفر مرا مي گذارند يعني درحقيقت مي اندازند 
روي تخت و آخ بلندي مي گويم و بيهوش مي شوم. دكتر بيهوشي 
مي آيد باالي ســرم. »من نديده بودم عمل دكتــر اين قدر طول 
بكشه. 2ساعت تمام داشت عرق مي ريخت. ديسك ها همه پخش 
و پال بودند.« ســاعتي را در رفت و  آمد ميان هوشياري و بيهوشي 
مي گذرانم. مادرم را مي بينم كه پنبــه مرطوب را مي گذارد روي 
لب هاي خشك من. صداي پرستارها را مي شنوم كه »تا يك ساعت 
نبايد آب بخوره«. چشــم باز مي كنم و مي بينم علي با دسته  گلي 
بزرگ آمده. چشم مي بندم و دوباره به خواب مي روم. ميثم و محمد 
بچه ها را خبر كرده اند. چشم باز مي كنم و مي بينم كه سيداحمد 
و رضا و كيوان و محمود و حســين و فريد و دكترحميد آمده اند. 
هنوز درست به هوش نيامده ام كه دورم پر مي شود از آدم ها. دوباره 
به خواب مي روم. مي فهمم كه چند نفر عكس مي گيرند و حرف 

مي زنند. ميثم با ني به من آبميــوه مي دهد. بين خواب و بيداري 
بارها مي روم و مي آيم. چند نفري زنــگ مي زنند. محمد مي رود 

داروهايم را بگيرد.
       

مركز جراحي محدود جايي اســت براي زايمان و نهايتاً عمل هاي 
زيبايي؛ يعني پيش تر مطب دكتر زنــان و زايمان بوده كه به مرور 
توســعه پيدا كرده و به مركز جراحي محدود تبديل شده. اغلب 
مريض ها ســرپايي اند و بقيه نهايتاً يك شــب مي مانند. شب كه 
مي رســد من مي مانم و مادرم و ده ها كمپــوت آناناس و يكي دو 
پرستار كه گاهي مي آيند و چيزي را چك مي كنند و سرنگي را در 
آنژيوكت تزريق مي كنند و مي روند. مامان از كيفش اسكناس هاي 
5 هزارتوماني درمي آورد و به پرستارها مي دهد. بيهوشي و تشنگي 
رفته و تازه درد آمده است. چيزي بيشتر از درد و ضعف و بي حالي و 

سردرد و بدن درد. تا صبح بارها بيدار مي شوم.
       

امروز بيست و نهم اسفند است و در مركز جراحي پرنده پر نمي زند. 
مركز جراحي همه بيماران را مرخص كرده اســت. مي خواهد مرا 
هم زودتر از موعد مرخص كند كه شــب عيد تعطيل باشد. زودتر 
از اينكه طبق قوانين بيمارستاني ـ جســارت است البته ـ يك بار 
اجابت مزاج صورت بگيرد. مي آيند و سوندم را مي كشند كه بروم 
دستشويي. فاصله تخت تا دستشويي 5-4 دقيقه طول مي كشد. 
ميثم و محمد زير بغل هايم را مي گيرنــد و مرا مي برند و مي آورند. 
دوباره سوند مي زنند. فريادي مي زنم كه سكوت روز آخر سال مركز 
جراحي را مي شكند. غروب بيست و نهم اسفند، به هر بدبختي ای كه 
هست، مرخصم مي كنند. سال كبيسه است و هنوز يك روز مانده 

تا تمام شود.
       

ميثم مي رود از قصابي قلم گاو مي گيرد، كمي خريد مي كند، جاي 
وسايل آشپزخانه را به مامان مي گويد و جاي نزديك ترين داروخانه 
و قصابي و ميوه فروشي را به بابا و راهي شهر قدس مي شود. محمد 
هم مي رود سراغ خانواده اش و قرار مي شــود فردا بيايد كه برويم 
پانسمان را عوض كنيم. من مي مانم و بابا و مامان. تلويزيون نداريم. 
بابا درك نمي كند چرا تلويزيون نداريم. جان ندارم توضيح بدهم كه 
 »shameless« يا » LOST« مي بيند يا »FRIENDS« ميثم يا
يا »24« و ديگر فرصتي براي تماشاي تلويزيون ندارد. اثر مسكن ها 
هنوز آن قدر هســت كه به خواب بروم. مي خوابم، كمي آرام تر از 

شب گذشته.
       

ساعت از 10 صبح گذشته كه بيدار مي شوم. نخستين عيدي است 
كه خانه نيستم. نخستين عيدي است كه خواهرهايم نيستند اما 
به هر صورت 3نفر از خانواده پنج نفره ما دور هم نشسته اند. مادرم 
چاي مي آورد. بعد ناهارم را مي آورد توي تخت. سوپ قلم درست 

كرده. بايد آماده تحويل ســال شويم. تحويل ســال بدون سفره، 
بدون هفت سين، بدون سبزه، بدون مارمه كه سنت تبديل ناپذير 
نوروز شمالي هاست. مي خواهم كمي خودم را جمع و جور كنم اما 
نمي توانم. دوباره ولو مي شــوم. بابا و مامان توي هال نشسته اند و 
من در اتاق خواب دراز كشيده ام. مامان به من نگاه مي كند و سعي 
مي كند لبخند بزند. لبخند مامان غمگين است. نمي داند سوگوار 
داغ پدر باشد يا ناراحت درد پسر. بابا با راديو ور مي رود و موج راديو 
ايران را پيدا مي كند. مامان خسته تر از آن است كه بخواهد چيزي 
بگويد. جوري روي يكي از مبل ها مي نشيند كه بتواند مرا هم ببيند. 
ساعت از 2  بعدازظهر گذشــته كه راديو اعالم مي كند آغاز سال 
1392 شمســي مبارك باد. از دور به مامان لبخند مي زنم. مادرم 
دعا مي كند و گريه اش مي گيرد. بابا مي خواهد چيزي بگويد كه فضا 
را عوض كند. موج راديو را عوض مي كند و مي رسد به راديوپيام و 

مي گويد: »صاف نمي شه« 
       

من اين طرف دراز كشــيده ام و مجله ورق می زنم. سپرده بودم به 
محمد كه مجله هــاي عيد را برايم بخرد. »انديشــه پويا« خريده 
و »مجله فيلم« و »مهرنامه«. نخستين ســالي است كه پيش از 
شروع سال، بهاريه هاي مجله فيلم را نخوانده ام. روي جلد نوشته 
اســت: »بهاريه ها: پرويز دوايي، بهروز توراني، كيومرث پوراحمد، 
رضا كيانيان و...«. از بهاريه احمدرضا احمدي و آيدين آغداشــلو 
خبري نيست. اول از همه به ســراغ بهاريه آقاپرويز دوايي مي روم 
كه سال هاست براي من جزوي از ضيافت بهار بوده؛ چيزي شبيه 
سفره هفت سين و سبزه و تخم مرغ. بهاريه آقاي دوايي اينطور شروع 

مي شود: قطار در گذر است...

ديگر مي جهيد. سريال هاي دريايي نظير نيل از 
نيروي دريايي و سريال هاي زيردريايي مثل اسرار 
زيردريايي با همــه يكنواختي مايه داســتاني 
محبوبيت تمام داشت )در سريال هاي زيردريايي 
در پايان هر فصل زيردريايي مصــدوم به ته دريا 
مي رفت و در آغاز فصل بعدي به علت يك معجزه 

در آخرين لحظه بار ديگر به سطح آب مي آمد(.
در اين بين سريال هاي وسترن نيز زياد ساخته شد 
ولي عجيب اينجاست كه اين نوع سريال ها هرگز 
موفقيت زيادي نداشت. تنها سريال هاي با شركت 
ويليام دانكن مثل گذرگاه نبرد و زن و انتقام بود كه 
ماجراهايش بيشتر در نواحي كوهستان مي گذشت 
و هيجان را غالباً خطر پرت شــدن از كوه تشكيل 
مي داد. دانكن و نامزدش را مرتــب از كوه پايين 
مي انداختند و آنها هم مرتــب روي صخره اي كه 
چند متر پايين تر قرار داشت مي افتادند تا خود را 

به زحمت باال بكشند و دوباره روز از نو روزي از نو.

  خاطره انگيزترين و محبوب ترين ســريال، 
فيلم هاي وحشتناك بود كه اندكي قبل از جنگ 
جهاني اول با فيلم »اسرار مايرا« به اوج شكفتگي 
رسيد. داستان فيلم تالش يك سازمان جادوگري 
و تبهكاري به اســم برادران ســياه بود براي پس 
گرفتن بعضي اسناد رســواكننده از دختر مردي 
كه سابقاً جزء افراد اين سازمان بود. به گفته يكي 
از معاصران اين سريال »در برابر مخلوقاتي كه در 
اين فيلم مي لوليدند دراكوال و فرانكشتين بچه هاي 

كودكستاني محسوب مي شدند!«
مايرا، دختر مورد نظر و صاحب اسناد مزبور مرتب 
به وســيله اشــباح، عوامل طبيعي، وامپيرهاي 
خون آشام، آدم هاي گرگ صفت و مردگان از گور 
برخاسته تهديد مي شد. مايرا نامزدي به نام دكتر 
آلن داشت كه در علوم خفيه صاحب نظر بود و آنچه 
برادران سياه به سراغ ماير مي فرستادند دكتر آلن 
چهار برابرش را به آنها پس مي داد! طي 15فصل 
پرهيجان دكتر آلن مرتب مشغول پس زدن سپاه 
موجودات غيرانساني بود كه جان مايراي بيچاره 
را تهديد مي كردند و فقط در آخرين قســمت از 
آخرين فصل دو نامزد توانستند براي ازدواج فرصتي 

به دست بياورند.
در يكي از فصل هاي فيلــم رئيس كل جادوگران 
آتشي عظيم را براي سوزاندن منزل مايرا ارسال 
داشــت. دكتر آلن بالفاصله ســيلي از آب به راه 
انداخت و آتش را كه همه جــا را در بر گرفته بود 
فرونشاند. در فصلي ديگر تبهكاران خود را به شكل 
درخت درآورده به قصد به دام انداختن مايرا منزل 

او را محاصره كردند.
درحالي كه پدر و مادرهاي ما با چنين فيلم هايي 
بزرگ شــده اند علت اعتراض آنهــا به فيلم هاي 
زمان ما معلوم نيســت. دكتر فدريــك ورتمن، 
روانشناس فقيد آمريكايي عقيده دارد هركس كه 
مدت زيادي در معرض خشونت شديد قرار گيرد 
تمايالت خشونت آميز در وجودش ايجاد مي شود. 
با اين حســاب پدر و مادرهاي مــا بايد همگي از 

ســفاك ترين آدمكش هاي روزگار باشند چون 
ذهنشان دستخوش چنين سريال هايي قرار گرفته 
بود. ولي مي بينيم كه بين معتادين سريال كمتر 

كسي مبدل به جادوگر يا دانشمند ديوانه شد.

  به هرحال در دوره شــدت عمل، سانســور، 
شامل سريال نيز شد و از خشم و خون اين فيلم ها 
به مقدار زياد كاسته شد. پرل وايت در چند فيلم 
ديگري مثل »پرل در ارتش« دوام آورد بعد كنار 
رفت و مقام او را به عنوان ملكه سريال بعدها روت 
رولند احراز كرد كه او را در ماجراهايي مثل »دايره 
سرخ«، »ماجراهاي روت« و غيره به ياد مي آوريم 
كه خشــونت آثار قبلي را فاقد بود. در سال هاي 
1924تا 1926ســريال وحشتناك ديگر به كلي 

از بين رفته بود.
هرچند ســريال هايي كه بعد از آن روي پرده آمد 
لطف شــاهكارهاي قبلي را نداشت ولي باز آنقدر 
مايه داشت كه ذهن تماشاچيان خود را به شدت 

برانگيزد.
بعضي از سينماهاي نمايش دهنده فيلم سريال در 
ورود به سينما از بچه ها كليه مهمات و سالح هايي 
را كه همراه داشــتند )تير و كمان، ماش پران، و 
انواع هفت تير( را مي گرفتند و ضبط مي كردند تا 
موقع برگشــتن به آنها پس بدهند. بچه ها نيز به 
تالفي وقتي كه در پناه صندلي و تاريكي ســالن 
قرار مي گرفتنــد آنچنان غوغــا و قيامتي به راه 
مي انداختند كه حساب نداشت. عالوه بر ايجاد و 
انواع و اقسام سروصدا با دهان يا وسايل مصنوعي 
)فوت توي بطري، تركاندن پاكت و غيره( در فاصله 
صندلي ها اغلب بزن بزن مصنوعي درمي گرفت كه 
گاهي مبدل به طبيعي مي شد. بدترين شكنجه 
هيچ كدام از قهرمانان ســريال با زجر متصديان و 

كنترل هاي سينما قابل مقايسه نبود.
معمــوال ســينماهاي نمايش دهنده ســريال 
عكس هاي سري بعد را در سالن نصب مي كردند 
و بچه ها با تماشاي اين عكس ها سعي مي كردند 
وقايع سري هاي بعدي را حدس بزنند. اين بازي 
حدس و گمان بازي شيريني بود ولي اغلب خالف 
نتيجه از كار درمي آمد چون عكس ها هيچ ربطي به 

وقايع فيلم نداشت!

  بچه هــا ايــن قبيــل حقه هــاي تبليغاتي 
را مي فهميدنــد و مي بخشــودند ولــي آنچــه 
نمي توانستند هرگز ببخشند راه حل هاي قالبي 
بود كه در بعضي سريال ها عرضه مي شد. بچه ها 
در عالم اين داستان هاي بي منطق، يك جور منطق 
كودكانه اي را جســت وجو مي كردند و مخصوصاً 
فيلم براي آنها از لحاظ فني بايد درســت مي بود. 
مثاًل در يكي از سري هاي »ناخداي نيمه شب« در 
پايان سري هواپيماي قهرمان پشت تپه اي سقوط 
كرده و غرش و دود و شعله اي عظيم برخاست. در 
شروع سري بعد هواپيما درحالي كه فقط قدري كج 
به زمين افتاده بود مشاهده مي شد كه حتي ملخ 
آن هم نشكسته بود و آرتيسته نيز باالخره با كمك 

دوستش طياره را مرتب كرده و راه انداخت. داد و 
فرياد اعتراض و سوت و شيشكي بچه ها در مشاهده 
اين فصل اركان سالن ســينما را به لرزه درآورد و 
كنترل ها به سالن دويدند كه ببينند كجا خراب 

شده يا آتش گرفته!
نكته ديگر در مورد توجه بچه ها، مسئله تداوم بود. 
بچه ها انواع فانتزي مثل هفت تيرهاي شعاعي كه 
فلج مي كرد، قاره هاي گمشده زير آب و مسافرت 
به كرات ديگر را مي پذيرفتند، اما اگر در صحنه اي 
آرتيسته و دزدها هر دو در يك زمان و مقارن عازم 
سفري مي شدند و بعد نشان داده مي شد كه دزدها 
زودتر رســيده اند بايد حتماً در فيلم دليلي براي 
تأخير آرتيسته ارائه مي شــد وگرنه واي به حال 

صاحب سينما!
بزرگ ترين تهيه كننده فيلم هاي ســريال سام 
كاتزمــن در كار خودش نابغه اي بــود. با پايان 
يافتن دوره سريال صامت، سام كاتزمن به عنوان 
امپراتور بي منازع ســريال ناطق زمام امور را در 

دست گرفت.
سام كاتزمن برخالف جورج بي. سيتز )تهيه كننده 
فيلم هايپرل وايت( كه خود را كمابيش هنرمند 
مي دانست، ابداً اهل هنر نبود و با غرض خالصانه و 
صريح پول درآوردن پيش آمده بود. كاتزمن دوره 
شاگردي را در كمپاني كلمبيا با ساختن فيلم هاي 
كم خرج و كوتاه مدت به سر آورده بود و همين شيوه 
صرفه جويي در وقت را، در تهيه سريال نيز مبذول 
داشت. در اثر تالش كاتزمن تهيه سريال بار ديگر 

به عنوان فيلم هاي موفق و پولساز باب شد.
با وصــف ايــن بهترين ســريال تاريخ ســينما 
يعني صاعقه از زير دســت كاتزمن خارج نشد. 
در   1936كمپاني يونيورسال اين فيلم را براساس 
قهرمان دفترهاي مصور )مخلوق الكس ريموند( 
عرضه داشت و فيلم چنان موفقيتي يافت كه سام 
كاتزمن بالفاصله تقليد از آن را شروع كرد هرچند 

هرگز به پاي مدل اصلي نرسيد.

   ســري هاي ســه گانه ماجراهاي فــالش 
گوردون هنوز هــم اوج كامل و مطلق و بي منازع 
سريال باقي مانده اســت. در تمام اين قسمت رل 
فالش گوردون را قهرمان شــناي المپيك الري 
)ملقب به باســتر( كراب بازي مي كــرد كه از او 
متناسب تر كسي براي ايفاي اين رل وجود نداشت. 
خصوصيات جسمي او )اندام بسيار زيبا و ورزيده، 
موهاي طاليي، چهره باز و نجيب و آرام( براي ايفاي 
اين نقش كاماًل مناســب بود و بازي كراب نيز به 
كاراكتر، روح قهرماني و حماسي خاص مي بخشيد. 
فالش گوردون ماجراجوي فداكاري بود كه براي 
نجات ساكنان كره زمين عازم مريخ شد و در آنجا 
با تهديدات فرمانرواي اين سياره كه مرد مقتدري 
به نام »مينگ« )چارلز ميدلتون( بود روبه رو شد. 
همراهان و همدستان فالش گوردون يكي پروفسور 
زاركوف و ديگري دختر خوشــگلي به اسم ديل 
اردن بود. عالوه بر تمام مخاطرات كره مريخ )انواع 
وسايل و اختراعات و انواع مخلوقات عجيب( عشق 

و حسادت دختر امپراتور مينگ موسوم به »آلورا« 
)پريسيال الو( نيز فالش را به دردسرهاي بيشتري 

دچار مي كرد.
تريلوژي فــالش  از  قســمت  دوميــن  در 
گوردون موســوم به »فالش گوردون كيهان را 
تسخير مي كند« اين قهرمان ما را به مهالك مهيج 
ديگري مي كشيد. كارگردان نخستين قسمت از 
اين سري فردي استفاني بود و در قسمت دوم ري 
تيلور و فورد بيب جاي او را گرفتند. در اينجا فالش 
به سياره مونگو سفر مي كند و باز با مخاطراتي كه 
مينگ ملقب به بي رحم برايــش ايجاد مي كند، 
روبه رو مي شود. چارلز ميدلتون ايفا كننده نقش 
مينگ، آكتور رل هاي منفي كوچك بود و براي اين 
نقش كامالً بي نقص بود. مينگ در زندگي دو هدف 
داشت. اول: آرتيسته را بكشد، دوم: دنيا را تسخير 
كند. براي انجام اين مقصود وي شــيطاني ترين 
)و جذاب ترين( نقشه ها را به كار مي برد، وجود او 
آنچنان براي فيلم هيجان مــي آورد كه هر بار كه 
وي به نحوي از چنگال فالش گوردون مي گريخت، 

تماشاچيان نفس راحتی مي كشيدند.
سومين قسمت از تريلوژي فالش گوردون »سفر 
فالش گوردون به كره مريخ« نام داشت كه توسط 
فورد بيب و  رابرت اف. هيل  كارگرداني شده و براي 
اين تريلوژي واقعاً پاياني بسزا بود. اين سريال واجد 
كليه عجايب دو فيلم اول بود به اضافه چيزهايي 
كه ازخود بر ســر آنها گذاشــته بود. تماشاگران 
خردسال از اين فيلم توهمات، هيجانات، ترس و 
لذت هايي اخذ كردند كه هرگز از ياد نخواهند برد. 
آيا هرگز مي شود اشخاصي همچون »ولكان« مرد 
عقاب صفت، پرنس »باريــن«، »دكتر زاركوف«، 
آدم هاي »گلــي« )كــه از دل ديوارهاي غار جدا 
مي شــدند(، آدم هاي درختي يا چيزهايي از اين 
قبيل را فراموش كرد: پل نور )شعاعي كه وزن افراد 

را تحمل مي كرد(، آسانسور اتمي كه مولكول هاي 
بدن را تجزيه و در مقصد بار ديگر تركيب مي كرد 
)30ســال پيش از فيلم »مگس«(، اسلحه هاي 
شعاعي كه مي توانست بكشــد يا فلج كند، شهر 
معلق كه روي شعاع قرار داشــت، هزاران پديده 
سريع و هزاران هيجان و لطفي را كه در اين فيلم 

عظيم وجود داشت، آيا هرگز مي شود از ياد برد؟

  نه، فيلم هاي سام كاتزمن هرگز به پاي فالش 
گوردون نرســيد ولي اصوالً ايــن تالش محال 
به نظر مي رسيد، زيرا فقط در فالش گوردون بود 
كه افســانه هاي علمي، فانتــزي و موقعيت هاي 
انساني قابل هضم به وضع متعادلي در هم آميخته 
بود. فالش گوردون با وجود باك راجرز )يكي ديگر 
از قهرمانان داستان مصور كه رلش را در فيلم باستر 
كراب بازي مي كرد( فقط آن انــدازه اغراق آميز 
بود كه قابل قبول باشد، وي نقاط ضعفي داشت، 

قابل قبول بود، انسان بود.
با وصف ايــن نبايد ارزش كار كاتزمــن را ناديده 
گرفت. فيلم هاي او ما را با »ديك تريسي«، »تري 
و دزدان دريايي«، »ناخداي نيمه شــب«، »وان 
وينســلوي ملوان«، »فانتوم« و بسياري ديگر از 
قهرمانان داستان مصور آشنا كرد. اين قهرمانان 
مثل قهرمانان مأخوذ از نمايشات راديويي )جك 
آرمسترانگ، سلطان پليس هاي سواره، زنبور سبز، 
يكه سوار و غيره( همگي بســيار محبوب بودند و 
فيلم ها اگر هم صددرصد رضايت تماشــاچي را 
فراهم نمي كرد، باري، نقايصش قابل چشم پوشي 

بود.
تكنيك سريع ســازي  ســام كاتزمن مكانيسم 
سريال سازي  را به ميزان غيرقابل تصوري تقليل 
داد. در دوران صامت مجموعاً هر فصل از سريال 
را در 10 روز فيلمبــرداري مي كردند. ودي وان 

دايك يك بار به خاطر تكميل كردن يك فصل در 
يك هفته پاداش قابل مالحظه اي گرفت. باوصف 
اين ركورد اين قبيل فيلم ها در دست سري جك 
آرمسترانگ است كه هر فصل آن در 2روز و جمع 

15 فصل فيلم در 31 روز ساخته و تمام شد!
روش اين طرز كار ســريع جالب است و نمودار 
تغييراتي است كه اين پديده ثمربخش را به نيستي 
كشاند. يك روش براي صرفه جويي در وقت عبارت 
از اين بود كه اول يك مقدار فيلم از مناظر، حركت 
در دوردســت و تصاوير كلي ديگر مي گرفتند و 
بايگاني مي كردند و براي هــر فيلم يك مقدار از 
اين فيلم ها را به طور اليی به كار مي بردند. روش 
ديگر تسريع كار آن بود كه دو واحد فيلمبرداري 
)كارگردان، فيلمبردار، متصدي صدا، دستياران و 
غيره( در دو دكور مختلف در آن واحد شروع به كار 
مي كردند و آرتيسته فصل به فصل از اين دكور به 
آن دكور مي رفت. مثاًل در يك صحنه آرتيسته و 
دختره در حال فرار فيلمبرداري مي شــدند و در 
صحنه دوم، فيلم دزدها را در حــال تعقيب آن 
دو مي گرفتند! سناريست، محل اصلي، ماجرا، را 
يك آزمايشگاه يا يك اداره قرار مي داد، بعد مقدار 
زيادي از اين محل با شركت هنرپيشه هاي مختلف 
فيلم مي گرفتند و اين فيلــم را تكه تكه در طول 
سريال تقسيم مي كردند. بسيار بوده تبهكاري كه 
فقط دو روز فيلمبرداري داشته ولي در تمام طول 
فيلم ظاهر شده اســت! جان هارت، آكتوري كه 
نقش هاي اول فيلم يكه سوار، جك آرمسترانگ، 
و فانتوم را همزمان و به طور مقارن بازي مي كرد 
مي گويد: »ما هيچ وقت سر و ته داستان فيلمي را 
كه در آن بازي مي كرديم نمي دانستيم. تنها كاري 
كه مي كرديم اين بود كه چند خط رل مربوط به 
فالن صحنه خاص را به سرعت هرچه تمام تر حفظ 
كرده اينجا در مقابل دوربين ظاهر مي شــديم، 
بعد چند خط ديگر از صحنه ديگر از همين فيلم 
يا احياناً فيلمي ديگر را حفظ كــرده با عجله به 
ســراغ صحنه ديگر مي دويديــم«. رفتن از يك 
صحنه به صحنه ديگر در جريان تهيه فيلم جك 
آرمسترانگ به اوج صرفه جويي و سرعت رسيد. 
چون در عقب كاميوني كه هنرپيشــه و لوازم را 
از اســتوديو به محل فيلمبرداري در خارج شهر 
مي برد، يك صحنه زد و خورد بين آرتيســته و 

دزدها فيلمبرداري شد!
ســام كاتزمن مي گويد: »ما از هنرپيشــه هاي 
داوطلب بازي در فيلم ســريال فقط ســه سؤال 
مي كرديم: مي تواني بــدوي؟ مي تواني بزن بزن 
كني؟ مي تواني شنا كني؟ اگر اين اشخاص بازي 

كردن هم بلد بودند كه چه بهتر!«.
از نويســنده هايي كه اين آثار فراموش نشــدني 
مخلوق ذهن آنهاســت ســابقه زيادي در دست 
نيست. آنچه مسلم است اين افراد از نسل و نژادي 
جدا و خاص خود بودند. امــروز در هاليوود هيچ 
سناريستي نيست كه بتواند ســناريويي به قطر 
چند برابر بربادرفته را كه غني از حادثه و آكسيون 
هم باشد كمتر از يك هفته تحويل دهد، معذالك 

اين چيزي بود كه عماًل از سناريست هاي سريال 
مي طلبيدند.

مهم ترين سناريست هاي اين فيلم ها يكي جورج 
پاليتمون بود كه ســناريوي بيش از 100 فيلم 
سريال را نوشــت و ديگري فرانك ليون اسميت، 

كه محصول كارش به همين حدود بالغ مي شود.

   امروزه ديگر فيلم سريال كه جزئي از ميراث 
گذشته ما بود از ميان رفته است. آخرين سريال 
بــه نام »به آتش كشــيدن معبر خشــكي« در 
1956ســاخته شــد و بعد از آن ديگر تهيه فيلم 
سريال موقوف ماند. در پاسخ چرا مي توان صدها 
جواب ارائه داد كه همه كمابيش درســت باشد. 
تهيه كننده هــا تقصير را گردن هيوالي چشــم 
شيشــه اي تلويزيون مي اندازند و مسلماً نمايش 
فيلم هاي سريال مانند مجاني در تلويزيون، پاي 
مشتري اين نوع آثار را از سينما مي برد، ولي قضيه 
به همين سادگي نيست. تلويزيون با تمام شهرت 
به ابتذال، سطح فرهنگ و شعور را واقعاً باال برده 
است. بچه هاي امروز به شكلي كه در دوران ما حتي 
تصورش نيز نمي شــد در جريان اخبار و حوادث 
روز قرار مي گيرند. در روزگار ما اخبار در سرمقاله 
روزنامه ها منعكس مي شد كه آن هم ما شايد به 
آن نگاهي بيندازيم و شــايد نيندازيم، ولي امروز 
حوادث و رويدادهاي جهان قطعاً به چشم هر كس 
كه در خانه تلويزيون داشته و پاي آن نشسته باشد 
مي رسد. نتيجه اين كار باال رفتن وقوف عمومي در 
زمينه هاي ناشناخته گذشته است، جهل هميشه 
ميدان به تخيل ما مي دهد، و امروز براي تماشاچي 
خردســال تلويزيون كمتر زمينه مجهولي وجود 
دارد. امروز آفريقاي سياه براي بچه ها جايي است 
كه سياستمداران ســياه براي رسيدن به قدرت 
مبارزه مي كنند. ترانســيلوانيا كه براي ما جايگاه 
دراكوال بود محلي است كه پشــت پرده آهنين 
واقع شده است. چين مرموز گذشته، امروزه جايی 
است كه دستي از آستين درآورده و قدرت اتمي 

پيدا كرده است.
از اينكه بگذريم معيار خوب و بــد نزد بچه هاي 
امروز با آنچه ما از خوب و بد منظور داشتيم فرق 
كرده اســت. براي ما چيزي كه اصاًل به حســاب 
نمي آمد خوب و بد بود. امروزه دانشمندان اتمي 
نظير رابرت اوپنهايمــر، در قلب نوجوانان مقامي 
را كه روزگاري فالش گوردون در قلب ما داشت 
احراز كرده است كه اسباب مسرت و خوشوقتي 
است چون نمودار پيشرفت فكر و تمدن محسوب 
مي شود. ولي پيشرفت مثل دزدي است كه از آدم 
چيز گرانبهايي مي دزدد ولي چيز گرانبهاتري به جا 
مي گذارد. آدم بابت اين هديه تازه خوشوقت است 
اما فقدان آنچه را از دست داده نمي تواند فراموش 
كند. بچه هاي امروزه باهــوش و فهميده تر از ما 
هستند و اين موضوع بسيار موجب خوشوقتي و 
افتخار است و من براي ايشان همه جور سعادت و 
موفقيت آرزو مي كنم... ولي حاضر نيستم جايم را 

با آنها عوض كنم!

آنچه مسلم است سريال هاي 
نسل گذشته با فيلم فالش 

گوردون )صاعقه( به اوج 
كمال رسيد. در آمريكا 

سينماهاي نمايش دهنده 
اين فيلم، كنترل ها و ساير 

كاركنان را به لباس قهرمانان 
فيلم درآورده بودند. اما 

لزومي به اين تدابير براي 
جلب تماشاچي نبود، 

سريال صاعقه آنقدر لطف 
و جاذبه و افسون داشت كه 

تماشاچي لذت آن را تا پايان 
عمر حفظ كند

محدثه واعظي پور
مرتضي كاردرروزنامه نگار

روزنامه نگار
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 سكانس در راه فرودگاه
خيابان- تاكسي بهروز- خارجي- روز 

بهروز در خيابان مشــغول رانندگي اســت. كالفه است. 
راديو را روشن مي كند. نگاهي به اطراف مي كند. سرش را 
برمي گرداند، پيرمردي ساك به دست وسط خيابان خلوت 
است. بهروز پايش را به يكباره روي ترمز مي گذارد. پيرمرد 
لبخند مي زند. بهروز عصباني اســت. سرش را از پنجره 

ماشين بيرون مي آورد.
بهروز: پدر من مي خواي شــب عيدي داستان درست 

كني؟ 
پيرمرد به سمت ماشين مي آيد. در ماشين را باز مي كند 

و سوار مي شود.
پيرمرد: سالم. عيد شما مبارك! 

بهروز: عيد شما مبارك. بفرماييد پايين مسافر نمي بريم. 
پيرمرد دســت مي كند در جيب كتــش و يك آب نبات 

بيرون مي آورد.
پيرمرد: دهنتو شيرين كن. منو برسون فرودگاه. 

بهروز: پدر جان شرمنده! 
پيرمرد: دشمنت شرمنده. برو. زودم برو كه خوب نيست 

آدم وقت سال تحويل توي حال رفتن باشه. 
بهروز: پدر من... 

پيرمرد: باشــه نرو. اين آب نبات رو بگيــر. منم باالخره 
بي وسيله نمي مونم. 

بهروز آب نبات را مي گيرد. و سريع دنده را عوض مي كند. 
خيلي تند مي راند.

پيرمرد: گفتم برو ولي نه ديگه انقدر. 
بهروز: شما گفتي برو. بقيه اش ديگه با من. 

پيرمرد: قديم ها مي گفتن آدم تو سال تحويل تو هر حالي 
باشه، كل سال تو همون حاله. آدم بهتره تو سال تحويل 
جوار صحن و بقعه اي، كنار يه بزرگتري، دو زانوي رحل 
و قرآني يه همچين جايي باشــه كه سالش بركت باشه. 
يقين به خودت مي گي اين پيرمرد مرشد مسئله گو شده 
و خودش مسئله داره. حتما داره مي ره فرودگاه كه بپره با 

طياره و يه سال همش تو آسمون باشه. آره؟ 
بهروز ساكت است و ماشين را به سرعت مي راند.

پيرمرد: خدا كنه همينطور باشه و من تو سالي كه مياد 
تو آسمون باشم. 

بهروز: خدا نكنه. 
پيرمرد: اتفاقا بذار خدا مرحمت بكنه. 

بهروز: سايه تون رو زمين باشه خيلي بهتره. 
پيرمرد: از اون بابت مي گي پدر آمرزيــده. خدا امواتتو 
رحمت كنه اين دم عيدي. مي دوني داستان چيه. داستان 
همون چيزيه كه خودت گفتي. قضيه داســتان درست 
كردنه. منم دارم مي رم داســتان درست كنم. دارم مي رم 
پيش برادرم. مي خوام يه كلمه بهش بگم. بگم منو ببخش. 
هي من مي گم و هي اون نمي گه. يعني  همه چي مي گه. اما 
اينو نمي گه. نمي گه و نمي گه و منم هي بايد طياره سوار 

بشم و برم و بيام. اينه كه يه سال باس تو آسمون باشم.
بهروز: خوب چرا نمي گه؟ 

پيرمرد: چراشو ول كن. داســتانش مفصله. يعني چرا 
ولش كنم. حرف منو نمي فهمه. يعني گوشــش بدهكار 
نيست. انگار تو اين دنيا نيست. هي من مي گم ها. ولي اون 

نمي شنوفه. من تو آسمون سرگردون. هي برو. هي بيا. 
بهروز: به بچه هاش بگين. حرف عمو رو گوش نمي كنن؟ 
پيرمرد: بزرگ شون كه اونه داستان من اينه. واي به حال 

كوچيك هاشون. 
بهروز: درست مي شه. 

پيرمرد: اما خدا نكنه دير بشه.
ماشين وارد خيابان فرودگاه مهرآباد مي شود.

بهروز: چقدر زود رسيديم. 
پيرمرد: از بس آب نبات من خوشمزه بود.

مقابل فرودگاه- خارجي- روز – ادامه 
تاكسي مقابل فرودگاه مي رسد. از دور مرضيه را مي بينيم 
كه ايســتاده با چمداني چرخــدار. دور تر از او شــيما را 
مي بينيم كه با موبايل حرف مي زند. مرضيه با دست اشاره 
مي كند كه شيما به او نزديك شود. مرضيه با انگشت به 

ساعتش اشاره مي كند.

مقابل فرودگاه- تاكسي بهروز- خارجي- روز- ادامه 
 صداي راديو در ماشين به گوش مي رسد. بهروز لبخندي 
بر لب دارد. پيرمرد لبخند مي زند و اسكناسي را مي گذارد 

روي داشبورد.
بهروز: كرايه اش انقدر نمي شه ها. 

پيرمرد: دشته آخر ســاله. ديگه از دست هركسي پول 
بگيري مي شه دشت اول سال.

بهروز: ان شــا اهلل برادرتون اين دفعه رضايت بده و شما 
رو ببخشه. 

پيرمرد: خدا از دهنت بشــنفه. منم از اين دربه دري تو 
آسمون خالص بشم.

سكانس پادگان 
كانتينر پاسدار خانه - داخلي- روز 

 صداي راديو از بلندگوي پادگان به گوش مي رسد. محمود 
سرش پايين است. سرش را به آرامي بلند مي كند. نگاهي 
به روبه رو مي كند. ســرش را پايين مي اندازد. شــمرده، 

شمرده حرف مي زند.
محمود: نمي دونم چه جوري بگم. يعني مي دونستم ها. 
خوبم مي دونستم. بلبل. اما االن انگار الل شدم. به ارواح 
خاك مادرم زبونمون نمي چرخه... ببين رضا. من مي خوام 
اگه قبولم كنــي. يعني اگرم نكني بــاز رفيقمي. رفاقت 
سرجاي خودش. ولي اگه قبول كني رفاقت مون با فاميلي 
قاطي بشــه. دو نبش بشــه عينهو بقالي مــش منصور. 
مي خواستم اگه رضايت بدي. يعني اگه تو بگي نه به جونت 
كه مي خوام يه مو از سرت كم نشه، ديگه حرفشو نمي زنم. 
مي خواســتم بگم اگه تو راضي باشي همين مرخصي كه 
با هم رفتيم تهرون. من با آبجي نَيراَم بيايم خواستگاري 

آبجي زريت....
محمود ســرش را بلند مي كند. پاسدارخانه خالي است. 
تخت ها كنار هم چيده شده است. رضا لباس كامل تنش 
است و اسلحه روي زانويش است. كاله آهني روي سرش 

است. رضا با سردي محمود را نگاه مي كند.
محمود: مي دونم سخته به زبون بياري....

محمود دســتش را دراز مي كند و جعبه شيريني ای كه 
كنارش است برمي دارد. در جعبه شيريني را باز مي كند. 
به ســمت رضا مي گيرد. رضا نگاهي به محمود مي كند. 

محمود سرش را پايين مي اندازد.
محمود: اگــه راضي هســتي من بــا آبجي نيــر بيام 

خواستگاري آبجي زريت دهنتو شيرين كن....
هنوز جمله محمود تمام نشده كه رضا با عصبانيت مي زند 
زير جعبه شيريني و شــيريني ها از جعبه پرت مي شوند 
بيرون. دِر پاســدارخانه باز مي شود. اســتوار يادگاري و 
پاس بخش وارد اتاق مي شوند. رضا بلند مي شود. خبر دار 

مي ايستد.
يادگاري: اينجا چه خبره؟ 

محمود درحالي كه شيريني ها را جمع مي كند.
محمود: دهنتونو شيرين كنيد. 

مقابل كانتينر پاسدارخانه- خارجي- روز 
صــداي راديو از بلندگــوي پادگان به گوش مي رســد. 
پيام هاي رايج در آستانه سال تحويل. مقابل پاسدارخانه 
رضا و محمود خبردار ايستاده اند. محمود جعبه شيريني 
در دست دارد. رضا با وسايل كامل نگهباني و اسلحه و كاله 

فلزي خبردار ايستاده اســت. محمود زيرچشمي نگاهي 
به رضا مي كند.

محمود زير لب: هر چي بگه من گردن مي گيرم. 
رضا عصباني نيم نگاهي به محمــود مي اندازد. يادگاري 
و پاس بخش از در پاسدار خانه خارج مي شوند. يادگاري 

نگاهي به محمود مي كند.
يادگاري: اسمت چيه؟

محمود: محمود داش نبي.
يادگاري سري تكان مي دهد. نگاهي به رضا مي كند.

يادگاري: تو؟ 
رضا: عليرضا اصغري. 

يادگاري: نگهبان پاس چندي؟ 
رضا: پاس دو.

يادگاري نگاهي به ساعتش مي كند. به پاس بخش نگاه 
مي كند.

يادگاري: اينو ببر سر پاسش تا بعدا تكليفش روشن بشه. 
محمود: سركار تقصير من بود. 

يادگاري: كي با تو حرف زد؟ 
محمود: اگه اجازه بدين مي گم. 

يادگاري: من اجازه دادم؟ 
محمود: نه ولي هر وقت كه اجازه بدين مي گم چرا تقصير 

من بود؟ 
يادگاري: فعال اجازه مي دم ده تا بشين پاشو بري. يه كلمه 

حرف بزني مي شه بيست تا .
محمود با جعبه شيريني مشــغول بشين پاشو مي شود. 
يادگاري با سر به پاس بخش اشــاره مي كند. پاس بخش 

احترام مي  گذارد.
پاس بخش: دست فنگ!

رضا اسلحه را به دست مي گيرد.
پاس بخش: قدم رو! 

رضا و پاس بخش به حالت قدم رو به سمت ديگري مي روند. 
محمود در حال نشستن و پاشدن زير چشمي دور شدن 
رضا را نگاه مي كند. يادگاري جعبه شــيريني را از دست 

محمود مي گيرد. محمود مي ايستد.
يادگاري: ده تا شد؟ 

محمود: هشت تا. 
يادگاري: بقيه اش. 

محمود: آجيل گرون بود، پرتغال گرفتم. برم بيارم؟ 
يادگاري: اون دو تا بشين پاشو رو مي گم. 

محمود: چشم.
محمود دو تا بشين و پاشو سريع مي رود.

يادگاري: تو سرباز كجايي؟ 
محمود: خدمات. رضا رفيق فاب بيست ساله منه سركار. 

ما از بچگي با هم بزرگ شديم. 
يادگاري: ســرباز خدمات روز عيد تو پــادگان چي كار 

مي كنه؟ 
محمود: مرخصي رضا افتــاد هفته دوم. منم مرخصيمو 
انداختم هفته دوم. شــما خودتون كلي دوست و رفيق 
دارين بهتر از من مي دونيــن. مرخصي بدون رفيق كه از 

خدمت هم بدتره سركار. 
يادگاري: رفيق بازي تو خدمت مي دوني يعني چي. اگه 
اين رفيقت دير بره سرپاسش اضافه خدمتشو تو مي كشي. 
محمود: اگه اضافه خدمت داره واسه من بنويسين. همش 

تقصير من بود.
يادگاري: تو اصال نيم ســاعت مونده به ســال تحويل 

پاسدارخونه چي كار مي كني؟
محمود: مهم بود سركار.
يادگاري: چي مهم بود؟

محمود: همون كه واسش اومدم اينجا.
يادگاري جعبه شيريني را نشان مي دهد.

يادگاري: اين مهمه.

محمود: اون وسيله است سركار.
يادگاري: وسيله چي؟ 

محمود: كلشو مي شه بگم. اما خودشو شرمنده ام. 
يادگاري با تعجب نگاهش مي كند.

يادگاري: تو پاسدارخونه داشتي چي كار مي كردي؟ 
محمود: كال امر خير بود. 

يادگاري: جزئش چي بود؟ 
محمود: شرمنده سركار دو ماه اضافه خدمت هم ببرين 

برام. نمي تونم بگم. 
يادگاري: پس نمي خواي بگي؟ 

محمود: دست خودم نيست. رضا هم هست. يكي ديگه ام 
پاش وسطه. 

يادگاري: دو ماه واســه خودت و سه ماه واسه رفيقت كه 
اضافه خدمــت رد كردم، مرخصيتونم كه لغو شــد، تازه 
مي فهمي تو خدمت وقتي فرمانده ازت يه چيز مي پرسه 
نگي كلش فالنه، جزئش بهمان. بعدش اون سومي كيه؟ 

محمود: سركار واســه من 10 ماه اضافه بزنين. اما رضا 
رو نه.

يادگاري جعبه شيريني را دست محمود مي دهد.
يادگاري: بگير اينو. تا نگي واسه چي اومدي پاسدار خونه 
رفيقت بيشتر از تو تنبيه مي شه. اينجا پادگانه. مهد كودك 

كه نيست.
محمود: مي گم سركار. 

يادگاري: بگو. 
محمود: واهلل... از اول اولش بگم؟ 

يادگاري: مي گي يا نه؟ 
محمود: آخه همشــو بگم تــا بعد ســال تحويل طول 

مي كشه.
يادگاري عصباني مي شود.

يادگاري: تو واسه چي اومده بودي پاسدارخونه؟
پاس بخش به آنها نزديك مي شــود. احترام مي گذارد و 

كنار يادگاري مي ايستد.
محمود: بايد در گوشتون بگم. 

يادگاري: تو نظام حرف درگوشي نداريم.
محمود: نمي شه بگم. شما جاي برادر بزرگ ما هستين. 
صد درصد اگه بگم راهنماييم ام مي كنيــن. اما چون يه 

غريبه هست نمي تونم بگم. 
يادگاري به پاس بخش نگاه مي كنه.

يادگاري: اين و رفيقش مرخصيشــون لغو. دو ماه اضافه 
واسه اين سه ماه هم واسه رفيقش رد كن. اسم اون سومي 

هم بگو كه اون هم بي نصيب نمونه. 
پاس بخش احترام مي گذارد.

محمود: سركار مي گم. فقط اجازه بدين خصوصي بگم.
يادگاري: ال اله اال اهلل. تو برو اون ور وايسا ببينم. 

پاس بخش به سمت ديگر مي رود. با پاس بخش از يادگاري 
و محمود فاصله مي گيريم. محمود براي يادگاري توضيح 

مي دهد. پاس بخش غر مي زند.
پاس بخش: عيديه گير چه ديونه اي افتاديم.

از نگاه پاس بخش محمود براي يادگاري توضيح مي دهد. 
يادگاري نگاهش مي كند. يادگاري سري تكان مي دهد. 
چيزي به محمود مي گويد. محمود در جعبه شيريني را باز 
مي كند. يادگاري شيريني برمي دارد و محمود خوشحال 
براي يادگاري پا مي چسباند و به سمت پاس بخش مي رود.

پاس بخش: كار خودتو كردي؟ 
محمود: غر نزن. شيريني بزن. 
پاس بخش شيريني برمي دارد.

پاس بخش: خوب از زير اضافه خدمت در رفتي. 
محمود بدون توجه به حرف پاس بخش به ســمت ديگر 

مي دود.
محمود: عيدت مبارك غر غرو. 
پاس بخش: كو تا عيد بچه پررو.

در ميان همه ســاعت هاي يك سال، ساعت تحويل 
سال، طاليي ترين لحظه است؛ درست مثل وقتي كه 
خورشيد و زمين در مسير گردش خود، بهترين زمان 
را براي عكاسي فراهم مي كنند؛ مثل زماني كه ورزشكاران روي باسكول، اعداد 
كم شده وزن خود را تماشا مي كنند؛ مثل حّظ كنده شدن از صندلي براي گرفتن 
مهم ترين دستاورد زندگي در ميان غوغاي سالن؛ مثل زماني كه اسم خود را در 
رديف كنكوري هاي قبول شده پيدا مي كنيم؛ مثل لحظه اي كه در بارش خاك قند، 
شيرين ترين »بله« را مي شنويم؛ مثل لحظه اي كه با پدر از خانه خارج مي شديم تا 
در ازاي كارنامه، صاحب دوچرخه شويم و مثل زماني كه در اتاق عمل باز مي شود و 

پرستاري با نوزاد مي آيد و اسم مادر نوازد و همسرت را مي گويد. تحويل سال ارزاني 
ساالنه حال همه اين لحظات اســت. انگار دربار بهاري بار عام مي دهد. لحظه اي 
كه از عمر نيست. چيزي نيست جز يك احســاس سبك از كنده شدن زمستان 
و كات خوردن سكانســي كه پايانش فرا رسيده است. هفت سال پيش، سفارش 
نوشتن فيلمنامه اي براي ساخت فيلمي تلويزيوني درباره ساعت سال تحويل، مرا 
واداشت تا درباره سال تحويل هاي زندگي ام بيشتر فكر كنم. چه چيزي در اين قرار 
تقويمي هست كه مي خواهيم براي آن از هر سهمگين و غمگين عبور كنيم تا به 
جايي برسيم كه براي آغوش كشيدن هم آماده باشيم؟ جست وجوي من در احوال 
خودم هميشه مرا به اين رساند كه تحويل سال در زندگي روزمره ايراني چيزي 
نيست جز اميدي به عبور از نا اميدي؛ عبور از هيچ به همه  چيز. تحويل سال قراري 
است براي بودن با بهبودي. تصميم گرفتم داستان فيلمنامه ام درباره آدم هايي باشد 
كه لحظه تحويل سال برايشان لحظه سرنوشت سازي  در زندگي شان مي شود. چند 

نوروز، الله زار، »گروهبان«
همه اش تقصير بهروز افخمي بود. تمــام روز را در صف 
»گروهبان« ايستاده بودم و براي سانس فوق العاده بليت 
گيرم آمده بود. ســاعت ۵ و نيم بود و سانس فوق العاده 
ساعت 12 شب شروع مي شد. از ۵ صبح مقابل سينما بهمن بودم و سرما به عمق 
جانم نفوذ كرده بود. اين همه ساعت را چطور بايد سپري مي كردم؟ رفتم آن سوي 
ميدان انقالب و وارد بازارچه كتاب شدم. نيم ساعتي در كتابفروشي ها چرخ زدم. 
تازه ساعت شده بود ۶ و من ۶ ساعت ديگر بايد وقت مي گذراندم. رفتم مقابل سينما 
بهمن كه ديگر خلوت شده بود. براي سانس 8 تا 10 بليت مي فروختند و پرنده هم 
پر نمي زد. جمعيت مشتاق تماشاي فيلم كيميايي يا داخل سالن بودند يا با بليت 
سانس فوق العاده رفته بودند خانه شان تا ســاعت 12 برگردند. گيشه بليت فيلم 
»عروس« را مي فروخت كه نخستين فيلم سينمايي ســازنده اش بود كه سريال 
كوچك جنگلي را ساخته بود و بازيگرانش را هم كسي نمي شناخت. مي شد بليت 
عروس را خريد. وارد سينما شد. گرم شد و ساندويچي خورد و موقع نمايش فيلم 
هم خوابيد و آماده تماشاي گروهبان شد. كل اين سناريو را در ذهنم مرور كردم و 
اسكناس ۵0توماني را از جيبم درآوردم و سمت گيشه رفتم. همه فصل هاي سناريو 
را اجرا كردم جز سكانس آخرش. فيلم كه شروع شد با وجود خستگي زياد، نتوانستم 
بخوابم. در زمستان۶9 هيچ فيلمي جذاب تر از »عروس« نبود. كادر سينما اسكوپ 
و فيلمبرداري نعمت حقيقي و موسيقي بابك بيات و بازي خوب ابوالفضل پورعرب 
و وجاهت نيكي كريمي و كارگرداني حرفــه اي بهروز افخمي، عروس را به فيلمي 
تماشايي تبديل كرده بود. از اول تا آخر عروس پلك نزدم تا كه تمام شد و از سينما 
كه نصف صندلي هايش هم خالي بود زدم بيرون. بليت ســانس فوق العاده ام را از 
كيفم درآوردم و از كوچه پشتي سينما كه خارج شدم سيل جمعيت را مقابل بهمن 
ديدم. ملت آمده بودند براي تماشاي فيلم كيميايي. به هر زحمتي كه بود دوباره 
وارد سالن سينما شدم. در سانس هاي فوق العاده شماره صندلي معنايي نداشت و 
هر كس هر جا كه دلش مي خواست مي توانست بنشيند. در سالن كه باز مي شد همه 
هجوم مي آوردند تا در رديف و صندلي مناسب بنشينند. به تجربه فهميده بودم كه 
بالكن سينما بهمن بهتر از طبقه همكفش است. در بالكن حتي رديف هاي جلويش 
هم بهتر از پايين بود. پله ها را دوتا يكي طي كردم و پشت نخستين در ورودي بالكن 
كنار جمعيت ايستادم. 10دقيقه اي گذشت و در باز شد و من هم در رديف مياني 
در نقطه اي مناسب نشستم. جايم گرم و نرم بود. باالخره فيلم كيميايي شروع شد. 
تركيب بازي آتاري با جنگ در تيتراژ، نويد فيلمي درخشــان را مي داد. قاب هاي 
اغلب ثابت فيلم )و البته يك زوم بك چشمگير از دريا به قاب پنجره و چهره شاهد 
احمدلو(، آمدن احمد نجفي و رفتنش به سمت گلچهره سجاديه و بغض حسين 
ملكي و بقيه اش را ديگر درست نديدم. ســنگيني پلك ها نگذاشت كه ببينم. سر 
فيلمي كه به خاطرش 12 ساعت صف ايســتاده بودم خوابم برد. همه اش تقصير 
بهروز افخمي بود با آن فيلم غافلگير كننده اش كه نگذاشت بخوابم و فيلم كيميايي 
را ببينم. البته گروهبان در فهرست اكران نوروز 1370 قرار گرفت و مي شد جبران 
مافات كرد كه باز هم نشد. در ايام نوروز با خانواده به ســفر رفتم. هنوز در سن و 
موقعيتي نبودم كه بگويم نمي آيم. بعدش هم كه مدرسه ها باز شدند و خالصه نشد 
كه گروهبان را ببينم. اول ارديبهشت مجله فيلم كه درآمد ديدم برخالف معمول 
بيشتر نقدها درباره فيلم كيميايي مثبت است. مسعود پورمحمد با مطلب »وقتي 
سينما سخن مي گويد« در ستايش 20 دقيقه اول گروهبان سنگ تمام گذاشته بود. 
وقتي گزارش اكران مجله را نگاه كردم متوجه شدم گروهبان كم فروش ترين فيلم 
اكران نوروزي بوده. احتماال براي همين با پايان اكرانش در گروه، سينماهاي ديگر، 
نشانش نمي دادند. يكي دو ماهي گذشت و در اين مدت فيلم گروهبان و نقد مسعود 
پورمحمد، مشغله ذهني ام شده بود. در آن ســوي اتوبان تهران- كرج، روبه روي 
شهرك ما، نيمچه سينمايي بود كه اغلب فيلم هاي اكران دو و اكران سه را نمايش 
مي داد. ســينمايي واقع در شهرك پيكان شهر كه خيامي ســاخته بودش. اوايل 
تابستان اين سينماي كوچك محلي، گروهبان را آورد و در نخستين فرصت )و اين 
بار نه فرسوده و ويران كه سرزنده و سرحال( به تماشايش نشستم. فيلم شروع شد 
و برخالف نقد مسعود پورمحمد، گروهبان خيلي زود رفت سراغ مسئله اش )زمين( 
و از آن همه نماهاي موجز سكانس افتتاحيه كه منتقدان مجله فيلم ستايش اش 
كرده بودند هم خبري نشد. زمان فيلم هم كمي بيشتر از يك ساعت بود. تقريبا 70 
دقيقه. فيلم كه تمام شد موقع خروج از يكي از كاركنان سينما پرسيدم چرا اين قدر 
فيلم كوتاه بود. استاد جواب داد: »اول هاش خيلي حوصله سر بر بود. هنرپيشه ها 
همين جوري به هم نــگاه مي كردند و حرف هم نمي زدنــد. اصال معلوم نبود چه 
مرگشونه. الكي گريه مي كردند و لبخند مي زدند. اين تيكه رو ورداشتيم كه مردم 
حوصله شون سر نره.« به همين سادگي. در نسخه مطلوب سينمادار، ديگر سينما 
سخن نمي گفت. تا فيلم شروع مي شد احمد نجفي مي گفت: »اين زمين مال منه.«

چند ماه بعد، پاييز آمد و رفت و آخرين روزهاي زمستان سپري شد و دوباره بهار 
از راه رسيد. نوروز72 عيد ما با رفتن مادر بزرگ به عزا تبديل شد. هنوز تعطيالت 
تمام نشده بود و هنوز داغ رفتن مادربزرگ بر دل هايمان بود كه با يكي از رفقا به 
الله زار رفتيم. نه براي ديدن فيلم كه براي خريدن »ستاره سينما«هاي قديمي كه 
آن سال ها هنوز مي شد در ميان خرت و پرت هاي بساطي هاي الله زار رد و سايه شان 
را گرفت. چند تايي ستاره ســينماي دهه۵0 و فردوسي دهه 40از بساط پيرمرد 
كهنه فروش خريدم و دوستم هم سر عكس هاي هنرپيشه هاي قديمي كمي چانه 
زد و در نهايت عكسي با ژست آرتيستي از بهروز وثوقي در »رضا موتوري« خريد. در 
حال ترك الله زار به مقصد ميدان توپخانه بوديم كه چشم ام خورد به سينمايي كه 
گروهبان را نشان مي داد. رفيقم عجله داشت كه برود و من عجله داشتم كه زودتر 
وارد سينما شوم. داخل سالن، ده دوازده نفر بيشتر نبودند. بعد از چند دقيقه »برنامه 
آينده« باالخره گروهبان شروع شد و اين بار سينما سخن گفت. همه توصيف هاي 
مسعود پورمحمد را حفظ بودم و مي دانستم قرار است چه اتفاقي روي پرده بيفتد. 
اين بار قرار بود سينما ســخن بگويد. كم ديالوگ ترين و خوش تصويرترين فيلم 
كيميايي را بعدها هم چند باري ديدم و هر بار خاطره آن سينماي خلوت الله زار 
با آن سيستم پخش صداي از دور خارج شده اش برايم زنده شد. ياد آن مجله هاي 
روزگار سپري شــده كه موقع ديدن فيلم در دستم بود و محو تماشاي گروهباني 
بودم كه انگار از همان روزگار سپري شده آمده بود تا حقش را از ناصرخان و دار و 

دسته اش بگيرد.

در ميان همه 
ساعت هاي يك 

سال، ساعت 
تحويل سال، 

طاليي ترين لحظه 
است؛ درست 
مثل وقتي كه 

خورشيد و زمين 
در مسير گردش 

خود، بهترين زمان 
را براي عكاسي 
فراهم مي كنند؛ 

مثل زماني كه 
ورزشكاران روي 

باسكول، اعداد 
كم شده وزن خود 
را تماشا مي كنند؛ 

مثل حّظ كنده شدن 
از صندلي براي 

گرفتن مهم ترين 
دستاورد زندگي 
در ميان غوغاي 

سالن؛ مثل زماني 
كه اسم خود را در 

رديف كنكوري هاي 
قبول شده پيدا 
مي كنيم؛ مثل 
لحظه اي كه در 

بارش خاك قند، 
شيرين ترين »بله« 
را مي شنويم؛ مثل 

لحظه اي كه با 
پدر از خانه خارج 

مي شديم تا در ازاي 
كارنامه، صاحب 
دوچرخه شويم

2سكانس از يك فيلمنامه 

لحظه طاليی تحويل سال
عليرضا محمودي 

روزنامه نگار

مسعود پويا
روزنامه نگار

قصه نوشتم؛ يكي در پادگان درباره سربازي كه عاشق خواهر دوست هم خدمتي 
و رفيق قديمي اش است و مي خواهد بر كمرويي اش غلبه كند و از دوستش براي 
خواستگاري اجازه بگيرد؛ درحالي كه خبر ندارد خواهر دوستش در بيمارستان 
است و تالش دوست براي حرف زدن دوست ديگر با خواهر قبل از سال تحويل با 
اين تماس، وصل مي شويم به بيمارستاني كه دو پيرمرد بستري در بيمارستان با هم 
دوست مي شوند و باعث آشتي دو پرستار مي شوند و باعث مي شوند كه دختري 
به خانه پدري برگردد و يك راننده تاكسي با همسرش براي نخستين بار گفت وگو 
كند؛ موانعي كه در لحظه پايان سال برطرف مي شوند و توپ سال تحويل راحت 
در مي شود. تله فيلم »سال تحويل« به كارگرداني حسين قناعت و تهيه كنندگي 
امان اهلل پيشنماز زاده اسفند سال1392 ساخته شد و براي نخستين بار در نوروز 
1393 از شبكه سه سيما پخش شد. اردالن شــجاع كاوه، نفيسه روشن، رابعه 
اسكويي، عليرضا جعفري، افشين سنگ چاپ، سعيد نوراللهي، داريوش رضايي، 

احمد عالمه دهر و شيدا مودب و... بازيگران اصلي آن بودند.
وقتي دوست عزيزم، سعيد مروتي از من خواست درباره بهار و سينما بنويسم، 
ياد اين فيلمنامه افتادم. 2بخش از آن را انتخاب كرده ام؛ بخش هايي كه فضاي 
سال تحويل را بيشتر شرح مي دهند تا داســتان فيلمنامه و قصه ها را. باشد كه 

تحويل سال امسال لحظه طاليي سال تازه اي باشد كه در راه است.

بهاريه های سينمايی ،سنتی كه حاال می شــود ديرپايش خواند به شماره های نوروزی نشريات 
سينمايی حال و هوای عيد می بخشيدند. ماهنامه فيلم به عنوان آغازگر اين مسير در سال های 
پس از انقالب، بعد از نزديك به 3دهه امســال شــماره نوروزی نخواهد داشت. اين مرور كوتاه 

خاطراتی از شماره های نوروزی و بهاريه های سينمايی را زنده می كند.

بهار بود و تو بودی و عشق بود 
و سینما 

مجله فيلم نوروز 66؛ سنت بهاريه نويسي با اين شماره شروع شد.پرويز نوري منتقد قديمي از گذشته ها نوشته است. كيومرث پوراحمد پاي ثابت بهاريه هاي اين سال هاي فيلم.جواد طوسي و نوستالوژي روزگار خوش از دست رفته.

بهاریه
این شماره
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 تيم فوتبال دختران سيرجان با پيروزي بر سپاهان
 قهرمان ليگ فوتبال زنان شد و به اقتدار 3ساله بم پايان داد

 ليگ فوتبال اسپانيا در 2روز گذشته
 كانون اخبار متنوع و مهمي بود
 

   ركوردهاي الليگايي

     بيم و اميد هاي ۱۴۰۰
فوتبال ايران در آستانه ورود به قرن تازه
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هلهله   در سيرجان
شهرداري سيرجان براي هشتمين بار قهرمان ليگ فوتبال زنان شد. اين بار برخالف دوره هاي قبل تا 
روز آخر آنها از قهرماني مطمئن نبودند. آخرين قهرماني سيرجاني ها 4سال پيش بود. در 3 سال گذشته 
فقط شهرداري بم توانسته بود قهرمان شود. سيرجان به همراه شهرداري بم، سپاهان و وچان كردستان 
به مرحله نيمه نهايي رسيد. هم بم، هم سپاهان و هم وچان تيمشان را براي قهرماني بسته بودند. قبل 
از شروع فصل به نظر مي رسيد وچان شانس بيشتري از رقبايش دارد. در شروع فصل سپاهان و بم هم 
مدعي شدند. چرا كه آنها هم خوب خريد كردند و هم روي كار رسانه اي و تبليغاتي متمركز شدند. در 
مرحله نيمه نهايي هم تا هفته سوم بم با اختالف در صدر بود اما باز اين سيرجان بود كه به قهرماني رسيد.

ديروز در 2بازي آخر ليگ 3تيم شانس قهرماني داشتند؛ ســيرجان اگر سپاهان را شكست مي داد، 
قهرماني اش قطعي بود. اگر بازي مساوي مي شد هم سيرجان شانس قهرماني داشت حتي اگر بم با اختالف 
كمتر از 4 گل به پيروزي مي رسيد. بم براي قهرماني هم بايد خودش به پيروزي مي رسيد و هم بايد براي 
باخت سيرجان دعا مي كرد. سپاهان هم براي قهرماني بايد سيرجان را با اختالف بيش از 6 گل مي برد 
و در عين حال وچان هم از بم امتياز مي گرفت. سپاهاني ها قبل از اينكه از اصفهان به سمت سيرجان 
حركت كنند مدعي شده بودند كه انتقام بازي 6 بر 2 سيرجان در اصفهان را مي گيرند اما در شروع بازي 
همه مطمئن شدند كه سپاهان توانايي زدن 6 گل را ندارد. سيرجان اين بازي را 3 بر صفر برد تا با خيال 

راحت قهرمان شود. در بم هم شهرداري اين شهر وچان را 4 بر صفر برد.

    كمي متفاوت از هر سال
ليگ برتر فوتبال زنان امسال متفاوت از دوره هاي قبل برگزار شد. باشگاه ها بيش از قبل روي ديده شدن 
تيم متمركز شدند و شايد به همين دليل بود كه ليگ حرفه اي تر از دوره هاي قبل به نظر مي رسيد. ملوان 
انزلي با اينكه ديرتر از تيم هاي ديگر بسته شد، براي رونمايي از پيراهن تيم پيشقدم شد. در كليپي كه 
باشگاه براي معرفي پيراهن فصل جديد ساخته بود، هم بازيكنان زن حضور داشتند و هم بازيكنان مرد. 
بعد از ملوان باشگاه وچان و شهرداري بم هم در ويدئويي از پيراهن هاي تيم رونمايي كردند. باشگاه ها اين 
فصل در كار رسانه اي هم موفق تر بودند. ملوان، شهرداري سيرجان، شهرداري بم، وچان و پااليش گاز 
ايالم در كانال هاي تلگرامي و صفحه هاي اينستاگرامي كه براي تيم زنان باز كرده بودند، اخبار بازي هاي 

آنها را پوشش دادند.
برگزاري ليگ هم متفاوت از دوره هاي قبل بود. نحوه ورود تيم ها به زمين بازي، لغو نشدن بازي ها و اينكه 
همه بازي ها در ساعت صبحانه برگزار نشد، نشان مي دهد كه ليگ زنان به سمت حرفه اي شدن مي رود. 
اين فصل كانال هاي تلگرامي و سايت هاي بيشتري هم بازي هاي ليگ را پوشش دادند. ويدئوهايي كه از 
صحنه هاي گل منتشر شد، بازديدكنندگان زيادي داشت. گل زيباي زهرا عليزاده را ميليون ها نفر در 

شبكه هاي اجتماعي ديدند و ستايش كردند.
با اين حال زنان فوتباليست حسرت بزرگي دارند؛ اينكه تلويزيون بازي هاي آنها را نشان بدهد. اين فصل 

فدراسيون بسكتبال بازي هاي ليگ زنان را از صفحه اينستاگرامي خودش پخش كرد. فوتبالي ها منتظر 
بودند اين اتفاق در ليگ آنها هم بيفتد اما اين اتفاق نيفتاد. شايد اگر فدراسيون درگير انتخاب رئيس 

نبود، اين موضوع را در اولويت قرار مي داد.
موضوع ديگر دستمزد بازيكنان بود. هرچند قيمت قرارداد آنها افزايش پيدا كرد اما با توجه به تورم و 
شرايط اقتصادي اين افزايش خيلي چشمگير نبود. با اين حال پولي كه زنان در فوتبال گرفتند بيش از 
دستمزدي بود كه به زنان در ديگر ليگ ها داده شد. گفته مي شود بيشترين دستمزد امسال در باشگاه 
وچان پرداخت شد؛ 200ميليون تومان براي يك فصل. در پايان مرحله نهايي ليگ، سيرجان با 13امتياز 
و تفاضل گل9 به قهرماني رسيد. بم با 11امتياز و تفاضل 5دوم شد. سپاهان با 7امتياز و تفاضل 6 - سوم و 
وچان با 2امتياز و تفاضل 8 - تيم چهارم شدند. در مرحله اول بازي هاي ليگ هم، سيرجان با 9پيروزي و 
يك تساوي از 10بازي، صدرنشين گروه دوم شده بود. در گروه اول هم تيم بم از 8بازي، 6بازي را برده بود. 
خانم گل اين فصل، افسانه چترنو شد با 22گل. رقيب اصلي او زهرا قنبري از وچان بود كه به 20گل رسيد.

در ليگ زنان، همه محرمند غيراز عكاسان و خبرنگاران!
قبل از شروع بازي شهرداري سيرجان و سپاهان، مقابل در ورزشگاه سيرجان جنجال به پا شد. عكاسان مرد كه هفته هاي 
پيش بدون هيچ دردسري وارد ورزشگاه شده بودند، اين بار با سد مأموران حراست روبه رو شدند. مأموران به عكاسان مرد 
نامه اي نشان دادند كه تأكيد مي كرد ورود مردان با هر عنواني به ورزشگاه ممنوع است. اما اين ممنوعيت فقط براي نمايندگان 

رسانه ها عملي شد و مردان ديگر با عنوان هاي ديگر بازي را از نزديك تماشا كردند.
آريا جعفري يكي از عكاساني بود كه از اصفهان تا سيرجان رفته بود تا از اين بازي گزارش بگيرد اما او پشت درهاي بسته ماند. 
جعفري يك سؤال دارد: »چرا فقط عكاسان مرد براي ورود به ورزشگاه مشكل داشتند؟ ما را بيرون كردند ولي مردان ديگر از 
جايگاه ويژه بازي را تماشا كردند.«  الهام محمودي، خبرنگاري كه از روز اول همه بازي هاي ليگ را پوشش داده است، ديروز در 
سيرجان بود. او در حمايت از همكاران مرد، در ورزشگاه نماند: »چرا فقط قانون براي خبرنگاران اعمال مي شود. مديرعامل 
باشگاه شهرداري سيرجان، رئيس هيأت سيرجان، مدير روابط عمومي باشگاه و مرد ديگري كه من نمي شناختم در جايگاه 
نشستند و بازي را تماشا كردند اما 4 طرف ورزشگاه را نيروي حراستي گذاشتند تا هيچ خبرنگار و عكاس مردي وارد ورزشگاه 
نشود. ما از اول ليگ داريم بازي ها را پوشش مي دهيم اما با بدرفتاري همكاران من را از ورزشگاه بيرون كردند. ما هم ترجيح 
مي دهيم، هيچ خبري از اين بازي كار نكنيم.« جعفري از سليقه اي بودن برخورد باشگاه ها گاليه دارد: »غير از من عكاسان مرد 
ديگري هم بودند. از خود سيرجان پنج شش عكاس مرد آمده بودند. من اين فصل تا قبل از اين بازي، به سيرجان نيامده بودم 
اما آنها مي گفتند هر هفته به ورزشگاه مي آمدند و كارشان را انجام مي دادند. عكاسان غيرسيرجاني هم همين را مي گفتند. 
در بازي هفته پيش سپاهان - بم، هم سپاهان مربي مرد داشت و هم بم. مديرعامل باشگاه بم هم در ورزشگاه بود. در همين 
بازي هم چند مرد در ورزشگاه بودند. چه فرقي بين آنها و ما هست؟« ديروز فقط عكاسان و فيلمبرداران زن كه با باشگاه هاي 
سيرجان و سپاهان همكاري داشتند، در ورزشگاه ماندند. در نيمه دوم به عكاسان و خبرنگاران مرد اجازه داده شد تا وارد 
ورزشگاه شوند. گفته شده شهره موسوي نايب رئيس جديد فدراسيون با ورود به ورزشگاه شرايط حضور آنها را فراهم كرد.

767

     5 نفر، صفر بازي ملي
4 نكته در مورد خريدهاي جديد سرخابي ها

 نگران نباشيد 
صعود مي كنيم

مهاجراني: بايد از دايي، 
خداداد، كريمي و مهدوي كيا 

استفاده كنيم

15:30
تراكتور سپاهان
     روياي صدر نشيني

15:00
نفت مسجد سلیمانپرسپولیس

     وداع با لباس سياه

16:00
استقالل ماشین سازي
     ته سال با ته جدول
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روز يكشنبه باشگاه استقالل در اعالميه اي رسمي 
اعالم كرد كه بخشي از مطالبات بودروف پرداخت 
شده است و روز بعد حجت نظري با اعالم پرداخت 
كامل مطالبات بودروف اعالم كرد كه در دو سه روز 
آينده پنجره نقل وانتقاالت استقالل باز مي شود. اما 
ديروز مشخص شد كه مبلغ پرداختي به اين بازيكن 
از حسابش برگشــت خورده و باشگاه به دنبال اين 
است تا با يك حساب ديگري مطالبات بودروف را 
پرداخت كند. اين مدافع بلغاري در مكاتبه با باشگاه 

استقالل مدعي شده بود حساب بانكي اش مشكلي 
ندارد و او از سراسر دنيا واريزي هايي در اين حساب 
بانكي داشته بنابراين از اســتقالل نيز درخواست 
كرد تا مطالباتش را به همين شماره حساب واريز 
كنند. اما درنهايت اين پول به دليل مسدود بودن 
حساب بودروف برگشت خورده است. حاال باشگاه 
استقالل نامه نگاري با فيفا را آغاز كرده و در تالش 
اســت تا اين مشــكل را هرچه زودتر حل و پنجره 

نقل وانتقاالت را باز كند.

طالب ريكاني كاپيتان صنعت نفت بعد از درخشش در 
نيم فصل اول با پيشنهادهاي قابل توجهي مواجه شد 
كه مهم ترينش از استقالل بود. اين بازيكن در ليست 
محمود فكري قرار داشت ولي در آن زمان ترجيح داد 
در صنعت نفت بماند، او حتي در يك مصاحبه گفت 
كه بچه خاك آبادان است و حاضر نيست اين تيم را 
با وجود مشكالتي كه دارد ترك كند. اما بعيد نيست 
مشكالت مالي اين باشگاه موجب شود تا او راه جدايي 
در پيش بگيرد، مسئوالن صنعت نفت هم به خاطر 

رفع مسائل مالي بعيد نيست به سراغ فروش بازيكنان 
كليدي خود ازجمله ريكاني بروند. موضوع جدايي 
ريكاني يك شوك بزرگ براي هواداران صنعت نفت 
محسوب مي شود. البته ديروز علي فيروزي سرپرست 
صنعت نفت درخصوص جدايــي ريكاني به فارس 
گفت: »من با آقاي عيسي زاده صحبت كردم اما باز 
هم صحبتي درباره احتمال انتقال طالب ريكاني يا 
هر بازيكن ديگري مطرح نشد. هيچ باشگاهي دوست 

ندارد بازيكني كليدي مثل او را از دست بدهد.«

  كاپيتان از آبادان مي رود؟  پول بودروف برگشت خورد

   بر  حيرتم  بيفزود
  تنها اتفاقات ماشين سازي براي ابطال پروانه ليگ ايران كافي است!

همين چند روز پيش گزارشي در مورد باشگاه ماشين سازي تبريز داشتيم؛ اينكه انگار اين تيم 
ديرينه با سابقه چندده ساله رسما فداي تراكتور شده و هيچ كس در تبريز بقاي آن 
را جدي نمي گيرد. خيلي زودتر از حد تصور اما برگ جديدي از اتفاقات حيرت انگيز 
اين باشگاه رو شد. مهدي پاشــازاده كه همين 2هفته پيش با كلي سر و صدا راهي 
تبريز شــد و چند خريد هم براي اين تيم انجام داد، حاال از ســمتش استعفا داده و 

اعضاي هيأت مديره هم ضمن قبول آن، دوباره ســعيد اخباري را به عنوان ســرمربي 
تيم شــان برگزيده اند. اخباري بعد از وحيد بياتلو، ســرمربي ماشين سازي شد و در 
10بازي تنها يك پيروزي به دست آورد. بعد از همان پيروزي هم او را كنار گذاشتند 
و پاشازاده را جانشين وي كردند. حاال هم مهدي پاشا پس از تنها 2بازي و كسب يك 
امتياز رفتني شده تا دوباره اخباري برگردد. مورد اخير را هم بايد به جمع همه اتفاقات 

عجيب ماشين ســازي اضافه كرد؛ تيمي كه حق ميزباني و همينطور بهترين بازيكنش 
يعني پيمان بابايي را به تراكتور مي بخشد و هفته اي يك بار مديرعامل عوض مي كند. اگر 

ديديد فردا اخباري را برداشتند و پاشازاده يا حتي بياتلو را برگرداندند، زياد تعجب نكنيد. اينجا 
هيچ چيز غيرممكن نيست! 

نكته بازي

آماربازي

عجب گل پرحادثه اي بود

خودشان نمي توانستند بگويند؟

تحويل بگير آقاي گل محمدي!

استقالل باشــگاه اتفاقات عجيب و 
غريب اســت. مثال شيخ دياباته از 
اين در فــرودگاه بيرون مي رود و 
هروويه ميليچ از آن يكي در داخل 
مي شود. تعطيالت اين يكي شروع 
شده و قهر آن يكي تمام مي شود. ميليچ 
كه چندين بازي مهم استقالل را از دســت داد، در حالي به 
تهران برگشــته كه تمرينات به زودي به مناسبت آغاز سال 
نو تعطيل مي شــود. يعني قاعدتا او بايد تا االن مي ماند، بعد 
مي رفت. دست كم اما بازگشــت ميليچ از يك نظر »به موقع« 
است. نخستين بازي استقالل قرار است با ماشين سازي باشد 
و اين همان مسابقه اي اســت كه در دور رفت، ميليچ آن تك 
گل زيبا را از روي ضربه كاشته زد. عجب گلي بود انصافا؛ فقط 
حيف كه خودش را نيمكت نشين كرد و 2ساعت بعد از بازي 

هم مارادونا مرد.

آقا انصافاً ما آخــرش نفهميديم زير 
پوســت تراكتور چه مي گذرد. هر 
لحظه يك خبر و شــايعه جديد 
منتشر مي شود و آدم اتفاقات روز 
بعد اين باشگاه را حتي حدس هم 
نمي تواند بزند. داستان جدايي اشكان 
دژاگه و مسعود شــجاعي از تراكتور هم در همين دسته قرار 
مي گيرد. كال مشخص نشــد چرا اين دو نفر تا آستانه جدايي 
پيش رفتند، به چه دليل معاون باشــگاه بركنار شد و چطور 
آخرش ســايت باشــگاه با 2خط مصاحبه از قــول آنها، خبر 
جدايي شان را تكذيب كرد. نمي دانيم االن كه شما اين مطلب 
را مي خوانيد تكليف 2كاپيتان تراكتور چه شده، اما يك چيز 
قطعي است؛ اگر آنها هيچ مشكلي نداشتند، خودشان حرف 
مي زدند و ســوءتفاهم را رفع مي كردند، نه اينكه باشــگاه به 
مبهم ترين شكل ممكن از قول آنها خبر از ماندگاري شان بدهد.

داستان مناظره يحيي گل محمدي با 
سرپرست سابق باشگاه پرسپوليس 
هم حكايتي شــده اســت براي 
خودش. االن قصه اينطوري است 
كه مهدي رسول پناه هفته اي يك بار 
يك بيانيه به برنامه فوتبال برتر مي دهد 
و براي مناظره با يحيي اعالم آمادگي مي كند. گل محمدي هم 
طبيعتا قبول نمي كند و اين موضوع همينطور در هفته هاي بعد 
ادامه مي يابد. كل اين ماجرا مي توانست وجود نداشته باشد، اگر 
يحيي در زمان همكاري با رسول پناه مقداري سعه صدر به خرج 
مي داد و آنطور بي محابا به مدير وقت باشگاه يورش نمي برد. شما 
وقتي به وزير ورزش 2روز وقت مي دهي رســول پناه را بردارد، 
طبيعتا طرف دست به سينه نمي نشيند و درصدد تالفي برمي آيد. 
آخرش هم كار مي كشــد به اينجا كه آن طرف مدام دعوت به 

مناظره كند و شما با رد كردن دعوتش، به ابهامات دامن بزني.

متريكا

امروز و فردا هفته هجدهم ليگ برتر و آخرين 

هفته ايــن رقابت ها در ســال99برگزار 547
مي شــود. برخي از تيم ها به دنبال تداوم 
بخشيدن به ركوردهاي مثبت شان هستند 
و برخي ديگر تالش مي كننــد ركوردهاي منفي شــان را از بين ببرند. 
پرسپوليس كه هفته گذشته ركورد بردهاي متوالي اش روي عدد6متوقف 
شد، هنوز ركورد گل نخوردن را حفظ كرده و اين هفته به دنبال عبور از 
مرز 600دقيقه است. سرخپوشان دقيقا 547دقيقه است كه  در ليگ برتر 
گلي دريافت نكرده اند و اگر فردا مقابل نفت مسجدسليمان هم كلين شيت 
كنند اين ركورد به 637دقيقه خواهد رسيد. از سوي ديگر سپاهان هم 
به دنبال رسيدن به ركورد 6پيروزي متوالي پرسپوليس است. سپاهان در 
4هفته گذشته پيروز شده و اگر فردا تراكتور را هم ببرد به يك قدمي ركورد 

پرسپوليس مي رسد.

 درحالي كه پرسپوليس ركورد گل نخوردن 

را ارتقا مي دهد، 3تيــم دارند با ركورد گل 492
نزدن دست وپنجه نرم مي كنند. نفت آبادان 
295دقيقه اســت در ليگ برتر گل نزده و 
گل گهر و سايپا هم به ترتيب 274و 263دقيقه در گلزني ناكام بوده اند. اين 
3تيم بايد اين هفتــه براي از بين بردن اين طلســم تالش كنند وگرنه 
ركوردشان به نزديكي 400دقيقه خواهد رسيد. البته اين 3تيم با بدترين 
ركورد فصل يكي دو هفته ديگر فاصله دارند. مس رفسنجان كه حاال در 
باالي جدول از تيم هاي قدرتمند ليگ است در ابتداي فصل 5هفته موفق 
به گلزني نشد و در هفته ششم بعد از 492دقيقه به نخستين گلش رسيد. 
آلومينيوم اراك هم نخستين گلش را بعد از 383دقيقه زد و سايپا هم يك 

ركورد 350دقيقه اي دارد.

نساجي 13هفته است پيروز نشده و اگر اين 

هفته هم برنده نشود به ركورد طوالني ترين 13
دوره ناكامي در ليگ جاري مي رسد. اين 
ركورد منفي در اختيار ماشين سازي است 
كه در ابتداي فصل 14هفته را بدون پيروزي گذراند و در هفته پانزدهم 
مقابل نفت آبادان به نخستين 3امتيازش رسيد. نساجي امروز در يك بازي 
6امتيازي ميان قعر جدولي ها ميزبان سايپاســت و با بردن اين مسابقه 
مي تواند هم به بقا اميدوار شود و هم از ركورد 14بازي بدون برد فرار كند. 
جالب اينكه در 13بازي قبلي وحيد فاضلي و مجيد جاللي نســاجي را 
هدايت كرده اند اما بازي چهاردهم به ساكت الهامي رسيده است. جالب تر 
اينكه نخستين تجربه الهامي با نساجي در جام حذفي و مقابل سايپا بوده 

و دومين بازي اش هم مقابل همين سايپا خواهد بود.

نگراننباشيدصعودميكنيم
مهاجراني: بايد از دايي، خداداد، كريمي  و مهدوي كيا استفاده كنيم

نقل و انتقاالت

برنامه  بازي ها

ليگ برتر ايران)جام خليج فارس( -فصل بيستم

امتياز تفاضل گل گل خورده گل زده باخت مساوی برد بازيها تيم رتبه

1434 8 22 1 7 9 17 پرسپوليس  1

1334 19 32 3 4 10 17 سپاهان 2 

830 12 20 3 6 8 17 استقالل 3 

626 11 17 3 8 6 17 فوالد 4 

226 15 17 5 5 7 17 تراکتور 5 

124 14 15 5 6 6 17 صنعت نفت آبادان 6 

124 13 14 5 6 6 17 مس رفسنجان 7 

123- 19 18 6 5 6 17 گل گهرسيرجان 8 

423- 21 17 4 8 5 17 آلومينيوم اراک 9 

222- 20 18 7 4 6 17 شهر خودرو 10 

221- 19 17 6 6 5 17 پيكان 11 

120- 13 12 5 8 4 17 نفت  مسجدسليمان 12 

418- 14 10 5 9 3 17 سايپا 13 

714- 24 17 7 8 2 17 ذوب آهن 14 

1010- 23 13 11 4 2 17 نساجی مازندران 15 

9 14- 25 11 10 6 1 17 ماشين سازی تبريز 16 

چهارشنبه ۲۷ اسفند 1399

پنجشنبه 1۲ فروردین 1۴۰۰

شنبه 1۴ فروردین 1۴۰۰

دوشنبه 1۶ فروردین 1۴۰۰

پنجشنبه ۲۸  اسفند 1399

ماشين سازی تبريز- استقالل

آلومينيوم اراک - فوالد خوزستان

نساجی مازندران- سايپا تهران

فوالد خوزستان- گل گهر سيرجان

به تعويق افتاد

شهرخودرو مشهد- پرسپوليس

سپاهان - تراکتور تبريز

تراکتور تبريز - مس رفسنجان

صنعت نفت آبادان- شهرخودرو مشهد

استقالل - پيكان

گل گهر سيرجان - ماشين سازی تبريز

مس رفسنجان -آلومينيوم اراک

ذوب آهن اصفهان- صنعت نفت آبادان

پرسپوليس - نفت مسجدسليمان

سايپا - سپاهان

نفت مسجدسليمان - نساجی مازندران

پيكان  - ذوب آهن اصفهان
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ليگ برتر-  هفته هجدهم 

ليگ برتر-  هفته نوزدهم 

  به انصاري اجازه جدایي نمي دهند
محمد انصاري كــه ديروز خبــر جدايي اش از 
پرسپوليس همه جا منتشــر شده بود، ظاهرا در 
جمع سرخپوشان ماندني اســت. انصاري بعد از 
نيمكت نشيني هاي طوالني در پرسپوليس خيال 
جدايي دارد و با مســئوالن باشــگاه هم در اين 
مورد مذاكره كرده است. اما يحيي گل محمدي 
با جدايي اين بازيكن مخالفت كرده و اين موضوع 
از طريق مديرعامــل به اطالع مدافــع ناراضي 
رسيده است. به اين ترتيب جدايي انصاري تا اين 
لحظه منتفي است. هر چند كه با توجه به آمدن 
فرشاد فرجي و تســت موفقيت آميزي كه كمال 
كاميابي نيا در خط دفاعي داشــت بعيد اســت 
 در بازي هاي باقيمانده هــم فرصتي به انصاري

 برسد.

واگذاري ميزباني مرحله دوم انتخابي جام جهاني به بحرين و 
مسابقات مرحله گروهي ليگ قهرمانان آسيا به كشورهايي 
مانند عربســتان، امارات و هنــد، موجــي از انتقادها را از 
فدراسيون فوتبال و مسئوالن ورزش به دنبال داشته است. 
اخيرا رئيس جديد فدراســيون فوتبال هــم اين موضوع را 
مربوط به اهمال كاري مديران گذشته دانسته و خودش را از 

حاشيه هاي اين موضوع كنار كشيده است.
حشمت مهاجراني درخصوص اينكه AFC بحرين را به عنوان 
ميزبان ادامه مسابقات مرحله مقدماتي جام جهاني 2022 
انتخاب كرده مي گويــد: »طبيعتا در اين انتخاب مســائل 
پشت پرده نقش داشته است. هم اكنون دنيا درگير بيماري 
كرونا اســت و بازي ها هم بدون تماشــاگر برگزار مي شود، 
پس قطعا ايران هم توانايي برگزاري بازي ها را داشــته ولي 
متأسفانه به ما ميزباني ندادند. متأسفانه سال هاست كه در 
AFC يك كرسي قوي نداريم و از اين بابت ضرر كرده ايم. ما 
نياز به يك تيم قوي داريم كــه در مورد اين موضوع با فيفا و 
كنفدراسيون فوتبال آسيا مكاتبه كنند و جلسه بگذارند. بايد 
از افراد سرشناســي مثل علي دايي، خداداد عزيزي، مهدي 
مهدوي كيا و علي كريمي هم استفاده كنيم چون آنها افرادي 
تأثيرگذار و سرشناس هستند. با حرف زدن چيزي درست 

نمي شود، ما بايد دنبال گرفتن حقمان باشيم.«

  نباید نگران بحرین باشيم
مهاجراني در قسمت ديگري از حرف هايش درخصوص اينكه 
آيا ايران مي تواند به جام جهاني صعود كند، تأكيد مي كند: 
»ما هميشه در قياس با تيم هاي عربي و شرق آسيا كه ثروت 
هنگفتي دارند، به تماشاگران تكيه كرديم و اتفاقات بزرگي 
را با آنها رقم زديم. اگر بازي ها در ايران هم برگزار مي شد از 
حضور هواداران محروم بوديم و حاال كه قرار است در بحرين 
بازي كنيم، آنها هم نمي توانند از هواداران شان استفاده كنند. 
اصال بحرين در اندازه اي نيست كه بخواهيم از ميزباني آنها 

نگران باشيم.«
 غيرت ایراني

مهاجراني با اشاره به اتفاقات بزرگي كه تيم ملي در گذشته رقم 
زده، مي گويد: »ما در ملبورن، رياض، دوحه، سئول، توكيو و 
خيلي جاهاي ديگر دست به كارهاي بزرگ زديم و بارها قدرت 
خودمان را در آسيا نشان داديم، حاال چرا بايد در مورد ميزباني 
بحرين نگران باشيم؟ آن هم با اين توان فني كه در وجود بچه ها 

ديده مي شود. جدا از تاكتيك هاي فوتبال و مسائل فوتبالي، 
فاكتوري به نام غيرت و تعصب ايراني وجود دارد كه بازيكنان 

ايراني هميشه با اين فاكتور دست به كارهاي بزرگ زده اند.«

  چالش هماهنگي
ســرمربي تيم ملي در جــام جهانــي 1978آرژانتين با 
خوش بيني خاصــي در مورد صعود ايــران به جام جهاني 
حرف مي زنــد: »مطمئنا با اين تيم بــه جام جهاني صعود 

خواهيم كرد. ما در هيچ دوره اي اينقدر لژيونر 
موفق نداشته ايم و بازيكناني در تيم هاي 

اروپايي داريم كه مي توانند تفاوت ها را 
رقم بزنند. فقط مسئله مهم اين است 
كه نفرات تيم ملي بايد با يكديگر 
هماهنگ شــوند و انجــام بازي 
دوستانه هم مهم است. بازيكنان 
مدت هاست كه كنار هم بازي 
نكرده اند و اين مي تواند يك 
چالش براي هماهنگي آنها 
باشد. البته اين مشكل قابل 
حل اســت و اميدوارم تيم 
ملي بــا بهترين شــرايط 

بازي ها را ادامه دهد.«

 شناختي از اسكوچيچ 
ندارم

مهاجراني در پاســخ به اين 
پرســش كــه آيا اســكوچيچ 

مي تواند در تيم ملي موفق باشد، 
مي گويد: »من شناخت زيادي از اين 
مربي ندارم چون اسكوچيچ يك مربي 
بين المللي نبوده است. او از صنعت نفت 
به تيم ملي آمد و بك گراندي ندارد كه 

من بخواهم از حاال قضاوتي در مورد اين 
مربي داشته باشم. البته از ديگران شنيده ام 

كه اسكوچيچ مربي خوبي است و من هم از 
راه دور مي گويم كه او مربي خوبي اســت. 

اميدوارم تيم ملي با اين مربــي به موفقيت 
برسد.«

آخرين بازي هاي ليــگ برتر در ســال99امروز و فردا برگزار مي شــود و 
جدي ترين رقابت در صدر جدول ميان پرسپوليس و سپاهان است كه هر 
دو مي خواهند سال99را با صدرنشــيني در ليگ تمام كنند. پرسپوليس 
ساعت15فردا )پنجشنبه( ميزبان نفت مسجدسليمان است و سپاهان هم 
نيم ساعت بعد مقابل تراكتور قرار مي گيرد. روي كاغذ شانس پرسپوليس 
بيشتر است چون قبل از شروع بازي ها تفاضل گل بهتري نسبت به سپاهان 
دارد و حريفش هم حريف آسان تري اســت. البته تراكتور هم در نيم فصل 

اول حريف آساني براي همه صدرنشــين ها بوده و در زمين خودش به هر 
3تيم پرسپوليس، استقالل و سپاهان باخته است. اما تحوالت اين تيم در 
نيم فصل و آمدن رسول خطيبي سرخپوشان تبريزي را به حريف قوي تري 
تبديل كرده اند. بايد ديد در بازي هاي فردا سپاهان مي تواند مقابل اين تيم 
به پنجمين برد متوالي اش برسد يا با توقف مقابل تراكتور كار پرسپوليس را 
براي صدرنشيني راحت تر خواهد كرد. حريف پرسپوليس هم تيمي است 
كه در دوران حضورش در ليگ برتر فقط يك بار به سرخپوشــان باخته و 
آخرين بازي 2 تيم در تهران هم با برتري يك بر صفر نفت مسجدسليمان 

تمام شده است.

  فينال قعر جدول در قائمشهر
اما نخســتين بازي هاي هفته هجدهم 3مسابقه اي هســتند كه امروز به 
شكل همزمان از ساعت16آغاز مي شــوند و مهم ترين آنها جدال استقالل 
و ماشين سازي در شهر تبريز خواهد بود. اين سومين مسابقه اي است كه 

در دوره جديد حضور فرهاد مجيدي روي نيمكت آبي ها انجام مي شــود 
و مجيدي از 2بــازي قبلي اش به 2پيروزي در ليگ و جام حذفي رســيده 
است. ماشين ســازي آخرين تيم جدول رده بندي و آشفته ترين تيم فصل 
جاري است. درحالي كه ساير قعرنشــين ها با خريد بازيكن و ترميم نقاط 
ضعف شان به دنبال ماندن در ليگ هستند، ماشين سازي در نيم فصل خيلي 
از بازيكنانش را از دست داد و مهدي پاشازاده كه براي نجات اين تيم آمده بود 
هم بعد از 2 هفته نااميد شد و رفت! حاال ماشين به همان سرمربي قبلي اش 
برگشته و با هدايت سعيد اخباري به مصاف استقالل آماده مي رود. امروز 
يك بازي بسيار حساس هم در قعر جدول بين نساجي و سايپا برگزار مي شود 
كه حكم فينال را دارد. نساجي براي نجات از سقوط با مجيد جاللي تسويه 
حساب كرد و به ساكت الهامي روي آورد. اگر قرار باشد نساجي سقوط نكند، 
تيمي كه بايد به جاي قائمشهري ها به قعر جدول برود احتماالً همين سايپا 
است. شروع پروسه جابه جايي سايپا و نساجي بايد همين بازي 6 امتيازي 

در ورزشگاه شهيدوطني باشد. آيا اميد شهر خسته دوباره زنده مي شود؟

سپاهان یا پرسپوليس؛ صدرنشين 99كيست؟
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در الليگا خبرهاي تازه اي منتشــر شده. خبر مهم اين است 
كه ممكن است 5هفته پاياني رقابت هاي اين فصل با حضور 
تماشاگر برگزار شود و ورزشگاه ها از ۳۰درصد ظرفيت خود 

استفاده كنند.

   رونالدو
بازگشت كريستيانو رونالدو هم هنوز منتفي نيست و زيدان در 
كنفرانس مطبوعاتي پيش از بازي ديشب مقابل آتاالنتا گفته 
بود كه اين اتفاق ممكن اســت؛ هر چند كه كريستيانو هنوز 
بازيكن يوونتوس به شمار مي رود. بعد از ركوردشكني رونالدو 
در بازي با كالياري، اين بار نوبت مسي بود كه از قافله ركوردزني 
عقب نماند. مســي و رونالدو هر روز خطاب به همه ركوردها 
مي گويند:»نمي دانم كه هستي يا چي هستي، اما هر جايي كه 

باشي، پيدايت مي كنم و ركوردت را مي زنم!« 

   مسي
مسي در سال۲۰۲۱ دوباره پوســت انداخته و به همان مسي 
هميشگي تبديل شده اســت. او با ۲بار گلزني مقابل اوئسكا 
تعداد گل هايش را به كريســتيانو رونالــدو نزديك كرد اما 
هنوز هــر دو خيلي با لواندوفســكي در صدر جدول كفش 
طالي فوتبال اروپا فاصله دارند. ابرستاره آرژانتيني در سال 
جديد روي ۲۴گل تأثير داشته؛ اوئسكا )۲گل و ۲پاس گل(، 
پاري سن ژرمن )۲گل(، اوساســونا )۲پاس(، سويا )يك گل و 
يك پاس گل(، الچه )۲گل(، كاديس )يك گل(، آالوس )۲گل و 
يك پاس گل(، بتيس )يك گل(، گرانادا )۲گل و يك پاس گل(، 

بيلبائو )۳گل( و رايووايكانو )۲گل(. او در ۱۱بازي آخر ۱۴گل و 
۶پاس گل به نام خودش ثبت كرده. اين را هم درنظر بگيريد كه 
ليورپول در سال جديد در ليگ برتر ۱۱گل زده و مسي ۱۴گل در 
الليگا. يك ركورد ديگر هم در شب بازي با اوئسكا زد و موفق 
شد با ركورد تعداد بازي هاي ژاوي برابري كند. او و ژاوي حاال 
۷۶۷بازي رسمي با پيراهن بارسلونا دارند و مسي هفته آينده 
به تنهايي ركورددار باسابقه ترين بازيكن تاريخ باشگاه خواهد 
شد. اينيستا با ۶۷۴بازي در رده سوم جاي دارد و اگر بوسكتس 
را به دليل دستمزد بااليي كه مي گيرد، در انتهاي فصل به تيمي 
ديگر واگذار نكند، ركورد اينيستا هم توسط اين بازيكن كه 
۶۱۷بازي با پيراهن آبي اناري دارد به خطر خواهد افتاد. پويول 

با 5۹۳ و پيكه با 55۸بازي در رده هاي بعدي جاي دارند.

   الپورتا
خبر ديگر درباره الليگا اين است كه اگر الپورتا كه به تازگي 
انتخابات رياست باشگاه بارسلونا را برده نتواند ۱۲5ميليون 
يورو جور كند، ممكن است از رياســت كنار گذاشته شود و 
انتخابات دوباره برگزار شــود. الپورتا براي تامين صالحيت 
رياست خود بايد ۱۲5ميليون يورو بپردازد، اما اگر نتواند اين 
هزينه را تا روز چهارشنبه پرداخت كند، انتخابات دوباره برگزار 
مي شود. الپورتا در حال مذاكره با سرمايه گذاران براي پرداخت 

اين مبلغ است.

   گريزمان
گريزمان هم در سيصدوهشتادويكمين بازي اش در الليگا 

موفق شد به ركورد ۱5۰گل زده در اين ليگ برسد. او ۹۴گل 
براي اتلتيكو مادريد، ۴۰گل براي سوســيداد و ۱۶گل براي 
بارسا به ثمر رسانده است. گريزي پس از كريم بنزما دومين 
بازيكن فرانسوي اســت كه به اين تعداد گل مي رسد. حاج 
كريم ۱5۰گل الليگايي اش را در ۳۷۲بازي براي رئال زده و 

زودتر از هموطنش به اين عدد رسيده بود.

   پدري
درخشش پدري جوان در تركيب تيم بارسلونا دارد كار 

دست اين باشگاه مي دهد! 
با دعوت اين بازيكن به تيم ملي اسپانيا، بارسا بايد يك 
ميليون يــوروي ديگر به الس پالماس بپــردازد. او اگر 
5۰بازي با پيراهن آبي اناري ها بازي كند، بارســا مجبور 
خواهد بود ۹ميليون يوروي ديگر هم به باشگاه سابق اين 
بازيكن پرداخت كند. بعد از صدمين بازي اش براي بارسا، 
۱۴ميليون نصيب الس پالماس خواهد شــد. بارسايي ها 
خوشحال بودند كه چنين جواهري را با پايين ترين رقم 
ممكن از تيم گمنام اسپانيايي خريده اند اما طبق آپشن ها 
اگر همه متغيرهاي قرارداد اجرا شود، قرارداد او ۳۰ميليون 
براي كاتالونيايي ها آب خواهد خورد. چنين قراردادهايي 
در سال هاي اخير كم نبوده اند. بارســا با هر چند بازي 
كوتينيو در تركيب، مبلغ كالني بــه ليورپول مي دهد. 
اين بازيكن كه با پيراهن بايرن مونيخ قهرمان شــد، باز 
هم مونيخي ها را به خرج انداخت چــون در متغيرهاي 
قراردادش قيد شده بود با قهرماني اروپا بايد 5ميليون 

به ليورپول برسد. خوشبختانه چند وقت است او مصدوم 
است وگرنه با صدمين بازي اش هم مبلغ قابل توجهي پول 
به ليورپول مي رسيد. يادي هم بكنيم از يكي از بندهاي 
قرارداد آندره گومز پرتغالي كه هم اكنون در اورتون بازي 
مي كند و در بارسا اصال موفق نبود. در قراردادش قيد شده 

بود اگر توپ طال ببرد، 5ميليون پاداش مي گيرد!

   ادن آزار
بازيكن بلژيكــي رئال مادريد كه در چلســي كال دو بار 
دچار مصدوميت جدي شــده بود، باز هــم درحالي كه 
همين جوري داشت راست راست راه مي رفت مصدوم شد 
و احتماال فصل را از دست داد. اين يازدهمين مصدوميت 
آزار در يك فصل و نيم اســت درحالي كه او در اين مدت 
تنها روي ۹گل تأثير گذاشته اســت؛ ۴گل و 5پاس گل. 
آزار تنها ۳۶بازي براي رئال انجــام داده و 5۴بازي هم 
غايب بوده. او طي ۷سال بازي در چلسي فقط ۱۹۷روز و 
۲۰بازي را به دليل مصدوميت از دست داد درحالي كه طي 
كمتر از ۲سال حضور در رئال مادريد، ۳۶۲روز را به دليل 
 مصدوميت از دســت داده اســت. او ۲۱۹۱دقيقه از كل
 ۷۸۹۰ دقيقه ممكــن را بازي كرد - فقــط ۲۷درصد 
درحالي كه با چلســي ۷۳/۸ درصد دقيقه ممكن بود. او 
از زمان پيوستن به اين باشگاه حتي در يك بازي مقابل 
بارسلونا هم بازي نكرده است. يك بار هم به كوويد-۱۹ 
دچار شد و درحالي كه مصدوم نبود چند بازي را از دست 

داد.

تقويم فوتبالي نوروز۱۴۰۰

 ليگ فوتبال اسپانيا در ۲روز گذشتهركوردهاي الليگايي
 كانون اخبار متنوع و مهمي بود

5 نفر، صفر بازي ملي

درصورتي كه بازگشت مهدي ترابي به پرسپوليس را درنظر نگيريم، 
سرخابي ها در نقل وانتقاالت زمستاني 5خريد جديد انجام دادند. 
استقالل ســعيد مهري و آرمان رمضاني را جذب كرده و تا لحظه 
تنظيم اين مطلب به نظر مي رسد كار حضور امين قاسمي نژاد در اين 
تيم را هم بايد تمام شده دانست. پرسپوليس هم با فرشاد فرجي 
و شهريار مغانلو به توافق رســيد. چند نكته در مورد اين خريدها 

بخوانيد.

  خط حمله هاي مرگبارتر
پرسپوليس و استقالل به طور مشترك اقدام به تقويت خط حمله خود 
كردند. مهدي قائدي و شــيخ دياباته فصل گذشته جمعا 25گل به ثمر 
رساندند اما امسال آتش آنها سرد شده و فعال روي هم فقط 6گل زده اند. 
حاال اما امين قاسمي نژادي به جمع آنها اضافه شده كه تا اينجاي ليگ 
بيستم به تنهايي 8گل براي شهرخودرو به ثمر رسانده است. استقالل 
البته آرمان رمضاني را هم در همين خط خريده كه بهتر است در مورد 
او حرف نزنيم! در پرســپوليس هم مســئله عملكرد ضعيف مهاجمان 
نيازي به توضيح ندارد. مهدي عبدي امســال براي سرخپوشــان فقط 
2گل زده، درحالي كه جالل حسيني به عنوان مدافع مياني ۴گل به ثمر 
رسانده است. به همين دليل هم پرسپوليسي ها شهريار مغانلو را جذب 
كردند؛ بازيكني كه فصل گذشــته ۱3گل به ثمر رساند. در اين شرايط 
انتظار مي رود در ادامه مسابقات شاهد عملكرد هجومي بهتري از جانب 

سرخابي ها باشيم.

  چشم پوشي استقالل از آينده
اســتقالل در ازاي جذب ســعيد مهري از تراكتور، اجازه داد حسين 
پورحميدي، دروازه بــان اين تيم كه در فصل جــاري به عنوان بازيكن 
قرضي در خدمــت آلومينيوم اراك اســت، در پايان فصــل به جمع 
تبريزي ها منتقل شــود. در واقع اين، نوعي معاوضه همــراه با تأخير 
2بازيكن بود! پورحميدي فصل گذشته به عنوان دروازه بان دوم فرصت 
بازي در استقالل را پيدا نكرد. با اين حال او امسال در آلومينيوم نشان 
داد دروازه بان بدي نيست. منهاي بازي عجيب برابر سپاهان، پورحميدي 
در طول ليگ بيستم عملكرد نسبتا خوبي داشته است. با اين حال حتي 
اين نمايش ها هم استقالل را براي حفظ گلر 22ساله اش متقاعد نكرد. 
آيا استقالل بعدها بابت اين تصميم پشيمان خواهد شد؟ كسي نمي داند.

  سخاوت ابدي شهرخودرو
از جمع 5خريد جديد سرخابي ها 2نفر از شــهرخودرو يا همان پديده 

آمده اند. به طور كلي اين تيم مشــهدي فوق العاده در از دســت دادن 
بازيكن سخاوتمند اســت. آنها ابتداي فصل محمدحسين مرادمند را 
به اســتقالل دادند و فقط مبلغي بابت رضايتنامه اش گرفتند. حاال هم 
امين قاســمي نژاد از اين تيم راهي استقالل شده و فرشاد فرجي هم به 
پرسپوليس پيوسته است. بزرگ ترين انتقال اين سال ها از شهرخودرو 
اما جدايي يحيي گل محمدي از اين تيم و حضورش در پرسپوليس بود.

  بدون بازي ملي
نكته جالب در مورد خريدهاي جديد پرسپوليس و استقالل اين است 
كه هيچ كدام از آنها بازي ملي ندارند. يعني اين همه سر و صدا و جار و 

جنجال، مذاكره و مصاحبه و حضور خبرنگاران مقابل ساختمان 2باشگاه 
به خاطر بازيكناني است كه هنوز يك بار هم در هيچ مسابقه اي پيراهن 
تيم ملي را به تن نكرده اند. فرشاد فرجي، سعيد مهري، آرمان رمضاني و 
امين قاسمي نژاد حتي نزديك به اين تجربه هم نبوده اند و تنها شهريار 
مغانلو زماني كه در دسته اول بازي مي كرد از سوي مارك ويلموتس به 
تيم ملي فراخوانده شــد؛ آنچه بيشتر نمايشي براي شكست انحصار در 
تيم ملي بود. اين مسئله شايد نشان دهنده نزول سطح كيفي ليگ برتر 
ايران باشد. باز هم الزم است اضافه كنيم طبيعتاً مهدي ترابي در بازگشت 
به پرسپوليس به عنوان خريد جديد اين باشگاه درنظر گرفته نشده است، 

در غيراين صورت ترابي سابقه 3۰بار پوشيدن پيراهن تيم ملي را دارد.

۴ نكته در مورد خريدهاي جديد 
پرسپوليس و استقالل

نقل قول

نيكولو بارال: كريستيانو رونالدو، لبران 
جيمز دنياي فوتبال است.

چيرو ايموبيله، مهاجم التزيو: در فوتبال 
امروز كامل ترين مهاجم، شبيه ترين به 
لواندوفسكي است. براي ساير مهاجمان 

بسيار مهم است كه شبيه او شوند.

فدراسيون فوتبال سوئد:» مطابق انتظار، 
زالتان ابراهيموويچ، ســتاره ۳۹ساله 
ميالن پس از 5سال دوري از بازي هاي 

ملي، دوباره به تيم ملي سوئد برگشت.«

فابيو كاپلو: كل باشگاه هاي سري آ بايد 
از يوونتوس براي آوردن كريســتيانو 

رونالدو به ايتاليا تشكر كنند.

كريستين اريكسن، هافبك دانماركي 
اينتــر درباره مدافــع هموطنش در 
ميالن: كيائر در شــهري درست براي 

تيم اشتباهي بازي مي كند.

رونالدو به دايي مي رسد؟
امشب آخرين شب از شب هاي هشتگانه دور يك هشتم پاياني 
ليگ قهرمانان اروپا سپري خواهد شد و از 2بازي بايرن مونيخ- 
التزيو و چلسي- اتلتيكو مادريد 2تيم به دور يك چهارم صعود 
مي كنند تا در قرعه كشي روز جمعه و آخرين روز سال۱3۹۹ 
حريفان خود را در مرحله حذفي بعدي بشناسند. چيز خاصي 
درباره اين تيم ها وجود ندارد جز اينكه بايرن با توجه به برد پرگل 
در ديدار رفت صعودكننده قطعي است و چلسي هم يك برد 
خارج از خانه يك بر صفر و ارزشمند در برابر حريف اسپانيايي و 
صدرنشين الليگا به دست آورده و توماس توخل هم تابه حال در 
سمت سرمربيگري چلسي هيچ مسابقه اي را نباخته است و كم 
هم گل مي خورد. با توجه به اينكه امروز آخرين شماره روزنامه 
همشهري در سال۱3۹۹ منتشر  شده، بد نيست بازي هايي را كه 
تا آخر تعطيالت نوروزي در تقويم فوتبال خارجي گنجانده شده 
است با هم مرور كنيم. يك نكته مهم در اين رقابت ها براي توجه 
ما ايراني ها وجود دارد؛ اينكه ممكن اســت كريستيانو رونالدو 
با 3مســابقه اي كه تيم ملي پرتغال در ايام نوروز در چارچوب 
رقابت هاي انتخابي جام جهاني از قاره اروپا در پيش دارد بتواند 
به ركورد گل هاي ملي علي دايي برسد يا نزديك شود. رونالدو 
چند بازي را به دليل مصدوميت و همچنين قرنطينه كرونايي از 
دست داد و اين ركوردشكني احتمالي را به تعويق انداخت. حاال 
در بازي با آذربايجان، صربســتان و لوگزامبورگ شرايط براي 
گلزني مقابل اين 3تيم نه چندان قدرتمند فراهم است تا فاصله 

۹گله رونالدو با دايي جبران يا كم شود. 

پنجشنبه، ۶ فروردين۱۴۰۰

جمعه، ۲۹اسفند۱۳۹۹

ليك برتر انگليس:
........................ ليدز  فوالم

الليگا: 
.............. لوانته رئال بتيس

بوندس ليگا: 
آرمينيا بيله فلد.. اليپزيش

سري آ: 
پارما.......................... جنوا

ليگ يك فرانسه: 
نيس...................... مارسي

يكشنبه، ۲ فروردين۱۴۰۰

ليگ برتر: 
وستهم................. آرسنال
............ تاتنهام استون ويال

جام حذفي انگليس: 
................... شفيلد چلسي
....... منچستريونايتد لستر

الليگا: 
ختافه........................ الچه
.................. گرانادا والنسيا
ويارئال.................. كاديس
.................. آالوس اتلتيكو
سوسيداد............ بارسلونا

بوندس ليگا: 
هوفن هايم............. ماينس
...........لوركوزن هرتابرلين
..........آگزبورگ فرايبورگ

سري آ: 
........... آتاالنتا هالس ورونا
يوونتوس................. بنونتو
.............. تورينو سمپدوريا
................... التزيو اودينزه
فيورنتينا................. ميالن
.......................... ناپولي رم

ليگ يك: 
ليون.......... پاري سن ژرمن

 انتخابي جام جهاني 
در قاره اروپا:

 اسپانيا..................... يونان
سوئد................ گرجستان
بلغارستان............ سوئيس
........... ايرلندشمالي ايتاليا
.............. دانمارك اسرائيل
مولداوي........... جزاير فارو
............... اتريش اسكاتلند
.................... آلباني آندورا
انگليس............ سن مارينو
........... لهستان مجارستان
.................... ايسلند آلمان
ليختن اشتاين...ارمنستان
..... مقدونيه شمالي روماني

يكشنبه، ۹ فروردين۱۴۰۰
گرجستان............. اسپانيا
كوزوو....................... سوئد
بلغارستان............... ايتاليا
سوئيس................. ليتواني
قزاقستان.............. فرانسه
اوكراين...................فنالند
دانمارك.............. مولداوي
اتريش.............. جزاير فارو
............ اسكاتلند اسرائيل
.................. انگليس آلباني
لهستان.................. آندورا
سن مارينو....... مجارستان
ارمنستان.............. ايسلند
مقدونيه شمالي.. ليختن اشتاين
.................... آلمان روماني

چهارشنبه، ۱۲ فروردين۱۴۰۰

يونان...............  گرجستان
.................... كوزوو اسپانيا
ليتواني.................... ايتاليا
ايرلند شمالي... بلغارستان
.................. فرانسه بوسني
اوكراين.............قزاقستان
اتريش................  دانمارك
مولداوي.............. اسرائيل

......... جزاير فارو اسكاتلند
............. مجارستان آندورا
انگليس................ لهستان
سن مارينو.............. آلباني
............. روماني ارمنستان
....... مقدونيه شمالي آلمان
ليختن اشتاين....... ايسلند

فرداشب، ۲۸اسفند۱۳۹۹
دور برگشت مرحله 

يك هشتم پاياني ليگ اروپا:
آرسنال............. المپياكوس
......... تاتنهام دينامو زاگرب
مولده....................... گرانادا
................... آاس رم شاختار
ميالن........ منچستريونايتد
رنجرز گالسكو اسالويا پراگ
......... دينامو كي يف ويارئال
يانگ بويز................ آژاكس

شنبه، ۱ فروردين۱۴۰۰
ليگ برتر:

............... نيوكاسل  برايتون
جام حذفي انگليس: 

........ ساوتهمپتون بورنموث
اورتون........ منچسترسيتي

الليگا: 
بيلبائو......................... ايبار
سلتاويگو......... رئال مادريد
اوئسكا................. اوساسونا
.................... سويا وايادوليد

بوندس ليگا: 
كلن..................... دورتموند
..... اشتوتگارت بايرن مونيخ
... يونيون برلين فرانكفورت
........ ولفسبورگ وردربرمن
شالكه........ مونشن گالدباخ

سري آ: 
................... بولونيا كروتونه
اسپتزيا.................. كالياري
...................... ساسولو اينتر

چهار شنبه، 5 فروردين۱۴۰۰
 انتخابي جام جهاني

 در قاره اروپا:
قطر.................لوگزامبورگ
............... آذربايجان پرتغال
................. ايرلند صربستان
..................... بوسني فنالند
فرانسه................... اوكراين
...........................ولز بلژيك
استوني....................... چك
جبل الطارق.................. نروژ
لتوني................. مونته نگرو
تركيه......................... هلند
قبرس...................اسلواكي
مالت........................ روسيه
................. كرواسي اسلوني

شنبه، ۸ فروردين۱۴۰۰
قطر.................... آذربايجان
.............لوگزامبورگ ايرلند
............... پرتغال صربستان
بالروس.................. استوني
چك......................... بلژيك
مونته نگرو........ جبل الطارق
.......................... تركيه نروژ
هلند......................... لتوني
................... اسلوني روسيه
كرواسي................... قبرس
.................... مالت اسلواكي

سه شنبه، ۱۱ فروردين۱۴۰۰
.......... صربستان آذربايجان
........... پرتغال لوگزامبورگ
قطر........................... ايرلند
................... بالروس بلژيك
.............................. چك ولز
جبل الطارق................ هلند
مونته نگرو.................... نروژ
تركيه........................ لتوني
گرجستان.................. مالت
قبرس.................... اسلوني
.................. روسيه اسلواكي

ماهي 270ميليون؛ تيتر هم نزنيد!
به جا مانده از داستان هاي پديده اي به نام آرمان رمضاني

گاهي رســانه هاي ورزشــي 
در ايران متهم مي شــوند به 
بي رحمــي؛ اينكــه در قبال 
بازيكنان ناموفق دچار تندروي مي شوند و مراعات شخصيت انساني سوژه 
را نمي كنند. به اين گروه از رسانه ها در ايران دقيقا هزار و يك اشكال واقعي 
وارد است، اما اين يكي نه! حتي يك سر ســوزن مطالعه در مورد برخورد 
رسانه هاي اروپايي با بازيكنان كافي است تا منتقدان چراغ بردارند و گرد 
مطبوعات داخلي بچرخند! ببينيد اروپايي هــا به وقت ناكامي با بهترين 
فوتباليســت هاي جهان چه برخوردي دارند و بعد اينها را با رسانه هاي 
رسمي داخل كشور مقايسه كنيد. به تازگي در ماجراي حضور ناموفق آرمان 
رمضاني در پرســپوليس و بعد انتقال حيرت انگيز او به استقالل، گروهي 
به دفاع از اين بازيكن برخاســتند و نقدها را تند و بي محابا دانستند. آنها 

فوتباليست ها را افرادي عادي به شمار آوردند كه نبايد از نظر روحي بيش 
از حد زير فشــار بروند. صد البته ما موافق مردم آزاري نيستيم اما گزاره 
عادي بودن فوتباليست ها هم چندان مبناي منطقي ندارد. كدام آدم عادي 
را مي شناسيد كه براي نشستن و تماشــا كردن مسابقات فوتبال ماهي 

۲۷۰ميليون تومان دستمزد بگيرد؟
اخبار منتشر شده در خبرگزاري هاي موثق نشان مي دهد حضور پنج ماهه 
و ناموفق آرمان رمضاني در پرســپوليس، براي اين باشگاه يك ميليارد و 
۳5۰ميليون تومان آب خورده است. اين يعني همان ماهي ۲۷۰ميليون كه 
باال عرض كرديم. آرمان اين پول را مي گرفته كه فقط بازي ها را تماشا كند؛ 
تازه نيمكت نشيني او، سودمندترين كارش براي تيم بود! در اين شرايط آيا 
چهار تا تيتر و نقد و شوخي، زياده روي محسوب مي شود؟ فوتباليست هاي 
حرفه اي دستمزد بسيار بااليي مي گيرند و كوچك ترين كار مثبتي هم كه 
انجام بدهند، با فوجي از ســتايش ها همراه مي شود. در اين شرايط اصال 
ناعادالنه و بي رحمانه نيست كه گاهي انتقادات تند هم بشنوند؛ مخصوصا 
اگر به شكلي عجيب با بدترين كارنامه از اين قطب فوتبال ايران راهي آن 

يكي قطب فوتبال ايران شوند. شما هم سخت نگيريد لطفاً!

بهروز رسايلي
روزنامه نگار

الكساندر چفرين، رئيس يوفا: »چندين 
برنامه مختلف داريم اما چيزي كه مي توانم 
به طور ۱۰۰درصدي تأييد كنم اين است 
كه برنامه برگزاري مســابقات يورو در 
ورزشــگاه هاي خالي به هيچ عنوان در 
دستور كار ما قرار ندارد. تمام شهرهاي 
ميزبان بايد تضميــن كنند كه هواداران 
اجازه حضور در مسابقات را پيدا خواهند 
كرد. مهلت تصميم گيري نهايي در مورد 
مسابقات يورو، ۲۰ آوريل است. سناريو 
ايده آل مان اين است كه مسابقات را در 
همان ۱۲شهر اصلي برگزار كنيم اما اگر 
اين امكان وجود نداشت و يك يا ۲شهر 
نتوانستند شرايط الزم را ايجاد كنند، با 
۱۰ يا ۱۱ كشور مسابقات را برگزار خواهيم 

كرد.«
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سخني با شما
همراهان ارزشمند سرويس سخنگاه و ستون با مردم ضمن تبريك 
سال نو و قدرداني از اعتماد شما به روزنامه همشهري در طرح مشكالت 
و مسائل شهر و محله خود، همچنان تالش مي كنيم صداي رساي شما 
باشيم. پس در هر كجاي ايران كه هستيد با شماره ها و آدرس اينترنتي 
اعالم شده همچنان در ايام نوروز نيز ارتباط خود را با ما حفظ كنيد. 
به اميد روزهاي شاد و پرنشاط براي همه مردم ايران به ويژه مخاطبان 

روزنامه همشهري.
سرويس سخنگاه

  گويا راهنمايي و رانندگي شهريار تعطيل شده است
نه چراغ هاي راهنمايي و رانندگي شهريار كار مي كنند و نه خبري از 
زحمتكشان اين ارگان در خيابان ها و چهارراه ها هست. خيابان هاي 
اصلي شهريار اغلب قفل است و خيابان هاي فرعي نيز پرترافيك و پر از 

پارك دوبله است. چه كسي مسئول اين وضعيت است؟
هاشم اقدامي از شهريار

  كمك بي منت
می خواستم از پليس راهنمايی و رانندگی مستقر در پل 9 دی در اتوبان 
نواب مخصوصا جناب سروان وصالی تشكر كنم. داخل اتوبان ماشينم 
خراب شده بود و پليس به من كمك كرد. از زحمات همه زحمت كشان 

و لطف بی دريغ ايشان بسيار ممنونم.
محمد روشنگر از تهران

  بانك ها در پرداخت سود تقلب مي كنند
بانك ها حســاب بلندمدت با ســود 18درصد افتتاح مي كنند و در 
سررسيد هم مي گويند تمديد شــد ولي با نرخ 1۵ درصد. آيا اين كار 
شرعي و قانوني است كه بي اطالع صاحب سرمايه او را در عمل انجام 

شده قرار دهند.
بهدانه از تهران 

  ميدان زباله مقابل مسكن مهر كرمانشاه
به جاي ميداني پرگل، ميداني از زباله مقابل مجتمع مسكن مهر تالش 
در شهرك دانش كرمانشاه ايجاد شده اســت. توقع داريم شهرداري 
منطقه ۵كرمانشــاه حداقل در آستانه ســال نو اين ميدان را از زباله 

پاكسازي كند.
بهروز از كرمانشاه

  وعده همسان سازي  حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي با شاغلين
نماينده تأمين اجتماعي قبال اعالم كرده بود كه حقوق بازنشستگان 
و شاغلين اين سازمان به زودي همسان سازي  و بخشي از آن تا پايان 
سال 99پرداخت مي شــود درحالي كه اين اتفاق نيفتاد. از مسئولين 

خواهشمنديم وعده واهي به مردم ندهند.
مرادي از تهران

  شهر ايوانكي به ورامين متصل شود
شهر ايوانكي هم اكنون بخشي از شهرســتان گرمسار و آخرين شهر 
استان سمنان است كه قبال به همراه شهرستان هاي پاكدشت، ورامين، 
پيشوا و قرچك از توابع شهرستان ورامين بود اما به علت تبديل سمنان 
به استان در گذشته، لزوم اتصال اين شــهر به گرمسار با عنوان يك 
بخش مهم انجام و ايوانكي از توابع ورامين جدا شده است. هم اكنون 
نيز به دليل مســائل مالي قابل توجه شــهرك هاي صنعتي اين شهر 
مقاومت هاي بسياري در جهت عدم جدايي آن از استان سمنان وجود 
دارد درحالي كه مردم ايوانكي تمايل شــديدي به اتصال اين شهر به 
شهرستان پاكدشت دارند. اكنون سال هاست توابع و شهرهاي گذشته 
ورامين ازجمله پيشوا و قرچك و پاكدشت هر كدام به يك شهرستان 
تبديل شدند و پيشرفت كرده اند اما اين شهر به علت اينكه انتهايي ترين 
شهر استان سمنان است از پيشــرفت هاي مشابه محروم شده است! 

صداي ما را به گوش مسئوالن برسانيد.
نوري به نمايندگي از جمعي از ساكنان ايوانكي

  ضد عفوني كردن مستمر اماكن عمومي چه شد
قباًل اماكن عمومي كم و بيش ضد عفوني مي شد اما با توجه به شيوع 
مجدد بيماري كرونا آن هم از نوع جديد از شهرداري تقاضا داريم اماكن 
عمومي و وســايلي را كه به طور جمعي از آن اســتفاده مي شود مثل 

صندلي هاي پارك ها  يا اتوبوس ها را به طور مرتب ضدعفوني كنند.
سليمان از تهران

  اخذ غيرقانوني وجه پيش ثبت نام در مدارس غيرانتفاعي
به رغم تأكيد و اعالم آموزش و پرورش مبني بر اينكه مدارس غيرانتفاعي 
اجازه اخذ وجهي جهت پيش ثبت نام را ندارند، برخي از مدارس از اين 

قانون سرپيچي مي كنند و والدين را تحت فشار مي گذارند.
محمدباقر معارف از زاهدان

  پولي شدن سامانه هاي 118و ساعت گويا
چرا  تماس با سامانه 118 يا ساعت گويا، براي مشتركين هزينه دارد و 
نرخ آن محاسبه مي شود؟   اين سامانه ها جهت رفاه عمومي است و بايد 
رايگان باشد. از سوي ديگر نرخ محاسبه شده در تماس با ساعت گويا 

براي شهرهاي مختلف متفاوت است. علت آن چيست؟ 
توكلي شهميرزداي از كرج

  خرابي پله برقي پل عابر ميدان امام حسين)ع(
حدود يك ماه اســت كه پله هاي برقي ميدان امام حسين)ع()طرف 
مترو( خراب است و پيگيري از 137و 1818هم نتيجه اي نداشته است. 
ما سالمندان قادر به باال رفتن از پله ها نيستيم و عبور از عرض خيابان 
هم عالوه بر غيرقانوني بودن بسيار خطرناك است از شهرداري منطقه 

تقاضاي رسيدگي داريم.
مقدم از تهران

  درختان كوچه صفا در خانه اصفهان هرس نشدند
براي هرس كردن شاخه هاي خطرناك و نوك تيز و مزاحم كه تا سطح 
زمين رسيده اند در كوچه شماره 3۵صفا منشــعب از خيابان اصلي 
رزمندگان واقع در محله خانه اصفهان بارها با تلفن 137 شــهرداري 
مركزي اصفهان تماس گرفتم ولي بعد از روزها انتظار هنوز متأسفانه 

هيچ اقدامي در اين مورد ضروري صورت نگرفته است.
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با مردم

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

قاتل زن بابا صحنه جنايت را بازسازي كرد
»پدرم فوت شده بود و با همسر دومش بر 

سر ارثيه و خانه پدري ام اختالف داشتيم. جنايي
براي حرف زدن با او به خانه رفته بودم كه 

با هم درگير شديم و او را به قتل رساندم.«
مرد ۵8ساله روز گذشــته درحالي كه به محل جنايت 
بازگشته بود، در مقابل قاضي حسن زرقاني، بازپرس ويژه 
قتل مشهد، نحوه كشتن همسر پدرش را شرح و توضيح 
داد كه چطور با ضربه چاقو او را به قتل رساند و جسدش را 

در حمام خانه رها كرد.
به گزارش همشهري، اين جنايت صبح چهارشنبه گذشته 
رخ داد. آن روز جسد غرق در خون زني ميانسال در حمام 
خانه اش در بلوار اماميه مشهد پيدا و ماجرا به تيم جنايي 
گزارش شد. يكي از اقوام اين زن كه ساعت ها از او بي خبر 
بود، با كمك آتش نشانان قفل در را شكسته و وارد خانه 
شده و در نهايت جسد زن ميانسال را در حمام خانه و در 
حالي پيدا كرده بود كه وي با ضربه چاقو به گردنش جان 

باخته بود.
با حضور قاضي حسن زرقاني، بازپرس ويژه قتل مشهد و 
كارآگاهان جنايي، تحقيقات آغاز و در همان ابتدا معلوم 
شد كه عامل اين جنايت پسر ۵8ساله شوهر مقتول است 
كه با او بر سر ارثيه اختالف داشته است. اين مرد كه اعتياد 
شديدي به مواد مخدر دارد ساعاتي بعد در پاتوق معتادان 

دستگير شد و در همان بازجويي هاي اوليه به قتل همسر 
دوم پدرش اعتراف كرد.

او صبح ديروز بــه محل جنايت كه خانــه اي 2طبقه و 
وياليي است، منتقل شــد و در حضور بازپرس جنايي 
نحوه كشتن همسر پدرش را شــرح داد. وي گفت: سال 
97و پس از تحمل 12ســال حبس از زندان آزاد شدم. 

من به جرم حمل مواد مخدر زنداني شــده بودم و وقتي 
آزاد شدم، همسرم طالق گرفته بود و پدرم هم اهميتي 
به من نمي داد. او با زني ازدواج كرده و در خانه اش زندگي 
مي كرد تا اينكه چند ماه پيش پدرم به دليل ابتال به كرونا 

فوت كرد.
متهم ادامه داد: چون اعتياد شــديدي بــه موادمخدر 
داشتم، نزد همسر پدرم رفتم كه سهمم را از ارثيه ام كه 
خانه پدري ام بود، بگيرم. اما متوجه شدم كه پدرم 2دانگ 
خانه را به نام او زده و وي نيــز حاضر نبود خانه را تخليه 
كند كه آن را بفروشيم و سهم مان را تقسيم كنيم. بر سر 
اين مسئله اختالف داشتيم تا اينكه روز حادثه مخفيانه 
به خانه پدري ام رفتــم. زن بابايم، داخل خانه خواب بود 
كه با شنيدن صدايم بيدار شد. خواستم با او درباره ارثيه 
صحبت كنم كه سر و صدا كرد و با من درگير شد و من هم 
با چاقو ضربه اي به گردنش زدم و پس از آن جسدش را به 

داخل حمام برده و در آنجا رها كردم.
متهم كه كامال خونســرد به نظر مي رســد، نحوه ورود 
مخفيانه اش به داخل خانه، درگيري اش با همسر پدرش و 
قتل او را مو به مو شرح داد و مدعي شد كه قصد كشتن اين 
زن را نداشته و ناگهاني او را به قتل رسانده است. وي پس 
از بازسازي صحنه جنايت به زندان منتقل شد و تحقيقات 

تكميلي در اين پرونده ادامه دارد.

چهارشنبه سوري99 هم با همه هياهويش به 
پايان رسيد و تا عصر ديروز 6نفر جان خود را رويداد

از دست داده و دســت كم 414نفر نيز دچار 
مصدوميت هاي شــديدي ازجمله قطع عضو، مشكالت 

چشمي و سوختگي شدند.
به گــزارش همشــهري، رونــد حــوادث مرتبط با 
چهارشنبه سوري كه از هفته گذشــته آغاز شده بود در 
روزهاي اخير شدت بيشتري گرفت. طوري كه در 2روز 
گذشــته چندين نفر جان خود را از دست دادند و صدها 
نفر مصدوم شدند. يكي از قربانيان، پسر 15ساله اي بود 
كه دوشنبه شــب بر اثر انفجار مواد محترقه در يكي از 
ميدان هاي اروميه جانش را از دســت داد. اين نوجوان 
چندين نارنجك دست ساز را زير لباسش قرار داده و سوار 
دوچرخه اش بود كه ناگهان نارنجك ها منفجر شــدند و 
بر اثر شــدت جراحات وارده او را به كام مرگ كشاندند. 
پيش از او نيز 2نفر در بانه، يك نفر در ســقز، يك نفر در 
تهران و دختري 6ساله در تبريز در اثر انفجار مواد محترقه 
جان خود را از دست داده و خانواده هايشان را در آستانه 
نوروز سياه پوش كرده بودند. روز گذشته و در فاصله چند 
ساعت مانده تا شب چهارشنبه سوري خبرهاي رسيده 
از شهرهاي مختلف از وقوع حوادث تلخ حكايت داشت. 

در شهر ري نوجواني 17ساله به دليل انفجار مواد محترقه 
در دستش دچار سوختگي شديدي شد. پيمان صابريان، 
رئيس مركز اورژانس تهران در اين باره گفت: اين حادثه 
در شهر ري، خيابان امام حسين، خيابان ديلمان جنوبي 
رخ داد و انفجار نارنجك سبب ترومای چشم و سوختگي 
درجه2 صورت و دست پسر نوجوان شده بود كه وي براي 

مداوا به بيمارستان امام حسين منتقل شد.
در حادثه اي ديگــر انفجار در مغازه اي واقع در شــرق 
تهران ترس و وحشت را به جان ساكنان منطقه انداخت 
و موجب مصدوميت2نفر شد. سيدجالل ملكي، سخنگوي 
آتش نشاني تهران در توضيح اين حادثه گفت: اين حادثه 
در مغــازه اي واقع در خيابان نبرد جنوبــي اتفاق افتاد. 
اين مغازه در زمينه عرضه مــواد دخاني فعاليت مي كرد 
كه انفجار مواد محترقه باعث شكسته شــدن شيشه و 
پنجره هاي ساختمان شده بود. با وجود اين، اين حادثه 
موجب آتش سوزي نشده بود. وي ادامه داد: 2 مرد جوان 
در اين محل حضور داشتند كه از ناحيه چشم دچار آسيب 
شده بودند كه يكي از آنها از هر دو چشم آسيب شديدي 
ديده بود. همچنين مادربزرگي 80ساله كه در نزديكي محل 
حادثه حضور داشت بر اثر شدت انفجار دچار موج گرفتگي 
شــد. ملكي در ادامه گفت: طبق بررسي كارشناسان و با 

پايان شب پرهياهو
  انفجار مواد محترقه در شب چهارشنبه سوري صدها نفر را راهي بيمارستان ها كرد

بي بي چطور واسطه 
بخشش 38قاتل شد

چطور شد كه تصميم گرفتيد براي 
بخشش افرادي كه به قصاص محكوم شده اند 

تالش كنيد و چطور وارد اين راه شديد؟
از قبل به فعاليت هاي اجتماعي عالقه داشتم. آن 
زمان به خانه سالمندان سر مي زدم و براي افراد 
سالمند ميوه و غذا مي بردم. اين كار، حال خوبي به 
من مي داد. يك روز ديدم يكي از عزيزان سالمند 
كه خانمي حدود 60ساله بود ناراحت است و گريه 
مي كند. وقتي دليل ناراحتي او را پرسيدم گفت: 
پسرش ناخواسته مرتكب قتل شده و اگر نتوانيم 
ديه مقتول را بدهيم پســرم قصاص مي شود. او 
گفت همه زندگي شــان را فروخته اند، اما باز هم 
پول كم دارند. موضوع را با چند نفر از دوســتانم 
در ميان گذاشــتم و از طريق گروه هاي تلگرامي 
توانســتيم براي اين جوان كمك جمع كنيم و 
مدتي بعــد ديه كامل شــد و او از قصاص نجات 
پيدا كرد. روزي را كه با مــادر اين جوان جلوي 
زندان رفتيم و آزادي پســرش را ديــد، يكي از 
بهترين روزهاي عمرم اســت. بعد از اين پرونده 
خانم ديگري تماس گرفت. او هم شوهرش دچار 
مشكل مشابهي شده بود و به خاطر قتل شبه عمد 
در ماه حرام بايد ديه سنگيني پرداخت مي كرد. او 
20ســال در زندان بود و وقتي ماجرا را فهميدم 
همه تالشم را كردم و با كمك َخيران توانستيم او 
را آزاد كنيم. از آن به بعد بود كه تالش هايم براي 

آزادي زندانيان ادامه پيدا كرد.
در اين مدت در چند پرونده موفق 
به جلــب رضايت اوليــاي دم و نجات افراد 

محكوم به قصاص شده ايد؟
تا جايي كه به خاطــر دارم در آزادي 38نفر كه 
محكوم به قصاص شده بودند دخيل بودم و همه 

»اشك شوق خانواده زندانيان نجات يافته، بهترين پاداش براي من است.« اين بخشي از 
حرف هاي مريم كارگردستجردي، فعال اجتماعي است كه تاكنون توانسته با كمك افراد داخلي

َخير 38نفر كه به اتهام قتل در يك قدمي چوبه دار قرار داشــتند را نجات دهد. او در 
گفت وگو با همشهري از تلخي ها و شيريني هاي تالش براي نجات انسان ها از چوبه دار مي گويد.

تالشم را انجام دادم. در اين راه اما افراد َخير زيادي 
به من كمك كردند.

راز موفقيت شما در اين پرونده ها 
چيست؟ چطور رفتار مي كنيد كه اولياي دم با 
وجود از دست دادن عزيزشان حاضر مي شوند 

قاتل را ببخشند؟
هنگام رضايت گرفتن بايد به اولياي دم هم حق 
داد. آنها عزيزشان را از دســت داده اند و داغدار 
هســتند. بايد آنها را درك كرد. من چند مرتبه 
مي روم و فقط حرف هايشان را گوش مي كنم تا 
كمي سبك شوند. بعد تالش مي كنم آنها را آرام 
كنم و سپس درباره بخشــش و فضيلت هايش 
صحبت مي كنم. از طرفي من براي پرونده هاي 
قتلي كه در شــرايط خاصي اتفاق افتاده تالش 
مي كنم. مثال فردي در سن كم مرتكب قتل شده 
يا اينكه بر اثر حادثه مرتكب خطا شده و.... من اول 
نزديكان خانواده مقتول را واســطه مي كنم تا با 
اولياي دم صحبت كنند. در منطقه ما براي خانم ها 
احترام زيادي قائل هستند و به خانم ها مي گويند 
بي بي. يادم مي آيد به خاطر رضايت گرفتن در يك 
پرونده قتل به خانه اولياي دم رفته بوديم و خيلي 
اصرار كرديم اما آنها حاضر به بخشش نبودند. من 
اجازه دادم همه صحبت هايشان را انجام دادند و 
آخر ســر قرآني را كه همراهم بود به پدر مقتول 
دادم و شالم را روي دســتش انداختم و از روي 
آن دستش را بوسيدم. او گفت من به هيچ كس 
رضايت نمي دهم به جز بي بي. منظورش من بودم 

و به لطف خدا قاتل فرزندشان را بخشيدند.
در بين ايــن پرونده ها كدام مورد 
از همه ســخت تر بوده و اميد كمتري براي 

بخشيده شدن قاتل داشته ايد؟

ســخت ترين پرونده مربوط به جواني بود كه بر 
اثر يك حادثه تيرانــدازي، مرتكب قتل برادرش 
و دوست او شده بود. اين حادثه ناخواسته اتفاق 
افتاده بود اما اولياي دم، چه مادر قاتل و چه اولياي 
دم دومين مقتول حاضر به بخشش نبودند و قرار 
بود متهم قصاص شــود. در اين باره تالش هاي 
زيادي انجام شد تا اينكه در آخرين روزها، مادر 
قاتل او را بخشيد و توانســتيم با پرداخت مبلغ 
۵00ميليون تومان رضايــت اولياي دم دومين 
مقتول را هم جلب كنيم تا يكي از ســخت ترين 

پرونده ها پايان شيريني داشته باشد.
آيا موردي بوده كه تالش شما براي 
جلب رضايت اولياي دم به نتيجه نرسد و فرد 

محكوم به قصاص مجازات شود؟
به لطف خدا تا به حال پرونــده اي نبوده كه من 
وارد شوم و به نتيجه نرسد. اين به خاطر عنايت 
خداوند است كه تا به حال در 38پرونده قتلي كه 
وارد شده ام نتيجه گرفته ام. با وجود اينكه به لطف 
خدا در همــه پرونده ها موفق بــه جلب رضايت 
اولياي دم شــده ام اما در همين بخشــش هاي 
موفقيت آميز 3حادثه تلــخ اتفاق افتاد كه هيچ 
وقت فراموش نمي كنم. آن هــم به خاطر اينكه 
مادر 3جوان محكوم به قصاص از شــوق آزادي 
فرزندان شــان فوت شدند و نتوانســتند آنها را 
ببيند. نخستين مورد مربوط به جواني به نام جواد 
بود. او 14سال را به اتهام قتل در زندان گذرانده 
بود كه توانستيم رضايت اولياي دم را جلب كنيم 
اما قبل از آزادي اش مادرش فوت كرد و نتوانست 
او را ببيند. دومين مورد هم مربوط به جواني به 

نام اصغر بود. او بعد از قتل، 14سال فراري بود و 
بعد كه دستگير شد 6سال را در زندان گذراند و 
در همه اين مدت مادرش چشــم انتظار او بود تا 
اينكه اولياي دم او را بخشيدند اما چند روز پيش از 
آزادي اش مادرش فوت شد و ديدار آنها به قيامت 
افتاد. سومين حادثه تلخ هم در پرونده مردي به 
نام علي اتفاق افتاد. او توانسته بود رضايت اولياي 
دم را بعد از 21سال به دست بياورد. مادر خانه را 
آب و جارو كرده بود و منتظر پسرش بود كه بعد 
از سال ها او را در آغوش بگيرد اما در همين هنگام 

بر اثر سكته فوت شد.
نجــات يك محكوم بــه قصاص 
شيرين است اما در بين همين پرونده ها كدام 

مورد از همه براي شما شيرين تر بوده است؟
در يكي از پرونده ها دختري به نام الينا كه 2سال 
داشــت پدرش به دليل قتل به زنــدان افتاد و او 
نتوانست ســال ها پدرش را ببيند. من وقتي اين 
موضوع را فهميدم همه تالشــم را انجام دادم تا 
پدر الينا آزاد شــود. در اين راه َخيران زيادي با 
ما همراه شدند تا اينكه ســرانجام پدر الينا بعد 
از 6سال از زندان آزاد شد و روزي كه خنده الينا 
كه دختري 8ساله شده بود را ديدم، شيرين ترين 
اتفاق در پرونده ها برايم رقم خورد. آن زمان كه 
الينا كوچك بــود وقتي به خانه شــان مي رفتم 
هميشه سراغ پدرش را مي گرفت و مي گفت خاله 
كي پدرم برمي گردد و من به او قول آزادي پدرش 
را داده بودم و خدا را شكر كه قولم را عملي كردم.

بعضي از اولياي دم در قبال دريافت 
ديه حاضر به گذشت مي شوند. سنگين ترين 

زن 42ساله در گفت وگو با »همشهري« از تالش هايش 

براي نجات افراد محكوم به قصاص مي گويد
ديه اي كه در اين پرونده ها پرداخت شده چه 

مبلغي بوده است؟
يكي از مســائل مهم در پرونده ها بخشش ديه 
اســت. بعضي خانواده ها حاضر مي شــوند براي 
رضاي خدا قاتل را ببخشند، اما در تعداد زيادي 
از پرونده ها اولياي دم مبالغ سنگيني را به عنوان 
ديه تعيين مي كنند. در يكي از پرونده هاي قتل 
كه مربوط به استان خوزســتان است اولياي دم 
جواني كه در يك درگيري به قتل رســيده بود 
حاضر به بخشش قاتل نبودند و براي اجراي حكم 
قصاص اصرار مي كردند امــا در نهايت حاضر به 
دريافت ديه شدند و اعالم كردند 8ميليارد تومان 
ديه مي خواهند. براي تاميــن اين پول هنگفت 
همه اقوام محكوم به قصاص، زمين هايشــان را 
فروختند و خيران زيادي هم مشاركت كردند تا 
در نهايت توانستيم ديه درخواستي اولياي دم را 

فراهم كنيم.
تالش براي نجات زندانيان وقت و 
انرژي زيادي از شما مي گيرد. خانواده تان در 

اين مورد چطور با شما كنار آمده اند؟
همســرم آزاده و جانباز اســت. او سختي هاي 
زندان و دوري را به خوبي درك مي كند. مي داند 
كه اوضاع زندانيان چطور اســت و نه  تنها مانع 
نمي شود، بلكه هميشــه خودش به من كمك 
مي كند و هميشــه همراهم است. پسرم هم آن 
اوايــل روي اين موضوع كمي حســاس بود، اما 
بعد وقتــي از تماس هاي محبت آميــز خانواده 
زندانيان با خبر شد و فيلم هاي آزادي زندانيان را 
ديد نظرش عوض شد و حاال او هم پيگير آزادي 

زندانيان است.
آيا پيش آمده كه وقتي براي جلب 
رضايت اولياي دم سراغ شان مي رويد آنها با 

شما درگير شوند يا بي احترامي كنند؟
خانواده مقتوالن حق دارند كه ناراحت و عصباني 
باشند. آنها داغ ديده اند و بايد درك شان كرد. ما 
بايد خودمان را جاي آنها بگذاريم تا بفهميم كه 
چه ســختي هايي را تحمل مي كنند. به همين 
دليل وقتــي براي رضايت سراغ شــان مي رويم 
بايد توقع هر برخوردي را داشــته باشــيم. در 
38پرونده اي كه من پيگيري كــرده ام به لطف 
خدا هيچ كــدام به من بي احترامــي نكرده اند و 
هميشه حرمتم را نگه داشــته اند. من اين كارها 
را به نيت سالمتي و عاقبت بخيري پدر و مادرم 
انجام مي دهم. وقتي خانواده زندانيان نجات يافته، 
اشك شوق مي ريزند و من را دعا مي كنند از آنها 
مي خواهم براي پدر و مادرم دعا كنند. همين براي 

من بزرگ ترين پاداش است.

توجه به آثار به جا مانده در محل، در اين مغازه مواد محترقه 
دست ساز توليد مي شد.

در 2حادثه جداگانه در اراك نيز بر اثر انفجار مواد محترقه، 
2منزل مسكوني تخريب شد. مسعود آقازيارتي، رئيس 
آتش نشاني اراك در اين باره گفت: اين دو خانه در شهرك 
هجرت و خيابان شهدا قرار داشتند كه بر اثر شدت انفجار 
تخرب شدند. وي درباره حادثه ديدگان نيز گفت: بر اثر اين 
دو انفجار 2جوان به شدت مصدوم شدند كه حال يكي از 

آنها وخيم گزارش شده است.
شب گذشته حوادث مربوط به شب چهارشنبه آخر سال 
در شرايطي در شهرهاي محتلف كشور ادامه داشت كه 
هوشياري مأموران پليس مترو از حادثه اي تلخ جلوگيري 
كرد. ماجرا از اين قرار بود كه 2پسر جوان با كوله اي پر از 
اكليل و سرنج وارد خط5 مترو شده بودند كه مأموران به 
آنها مشكوك شده و اين محموله خطرناك را توقيف كردند. 
سرهنگ سعيد عطااللهي، رئيس پليس متروي پايتخت در 
اين باره گفت: همكارانم در جريان گشت زني در خط5 به 
2جوان مشكوك شدند و در بازرسي آنها موفق به كشف 
4كيلوونيم اكليل و  سرنج شدند. وي ادامه داد: اين دو نفر 
اعتراف كردند كه قصد داشتند اين محموله را با مترو از 
تهران به كرج منتقل كنند كه خوشبختانه با هوشياري 
مأموران بازداشت شدند؛ چراكه درصورت انفجار اين مواد 
در مترو باتوجه به ازدحــام جمعيت ممكن بود حادثه اي 

جبران ناپذير اتفاق بيفتد.

   آخرين آمار از تلفات و مصدومان
شب گذشته مراسم چهارشنبه سوري در شرايطي برگزار شد كه تا ساعت19 ديشب 
براساس اعالم سازمان اورژانس كشور، 6نفر جان خود را در ارتباط با اين حوادث از 
دست داده و 414نفر مصدوم شدند. مجتبي خالدي، سخنگوي اورژانس كشور در 
اين باره به همشهري گفت: »از اول اسفندماه تا عصر ديروز )سه شنبه( در حوادث 
مرتبط با چهارشنبه سوري متأسفانه 6نفر جان خود را از دست دادند كه يكي از آنها 
دختري 6ساله و ديگري پسري 15ساله بود. وي ادامه داد: همچنين در اين حوادث 
414نفر نيز مصدوم شدند كه 118نفر از آنها به دليل شرايطي كه داشتند در بيمارستان 
بستري شدند و تحت مداوا قرار گرفتند. خالدي درباره وضعيت مصدومان گفت: 
از ميان حادثه ديدگان 9نفر بدحال هســتند و در بخش مراقبت هاي ويژه بستري 
شده اند، 50نفر دچار قطع عضو، 109نفر دچار آسيب ديدگي چشمي و 158نفر نيز 

دچار سوختگي شده اند.
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بهترين محصوالت فرهنگي سال 99 به انتخاب روزنامه همشهري

زنده باد آنالين
گروهادبوهنر

يادداشت

احسانظليپور
روزنامه نگار و كارشناس اكران 

برندههاوبازندهها
چشم انداز سینمای ايران  در 1400

 »شــناي پروانه« مهم ترين قرباني اكــران 99 كه در شــرايط عادي 
مي توانست به گیشه 1۵ میلیاردي فكر كند، يك بار ابتداي سال شكست 
خورد و يك بار هم همین اواخر. بیرون آمدن نســخه قاچاق در آستانه 
اكران دوم فیلم هم كه حكم تیر خالص را داشــت. وقتي ســراغ آمار 
گیشه مي رويم به اين نتیجه بديهي مي رسیم كه اكران 99 بدترين سال 
اكران در تاريخ سینماي ايران است. هیچ سالي را نمي شود مثال زد كه 
در آن سینماها، ماه ها تعطیل بوده باشند و در ايام بازگشايي هم، پرنده 
مقابلشان پَر نزند. خالصه اينكه از اين بدتر نمي شد. سینماهاي بسیاري 
عمال ورشكسته شدند و كاركنان شان بیكار و خانه نشین و شايد امیدوار 
به بازگشــت به روزهاي قبل از كرونا. خالي بودن سالن هاي سینما در 
مقابل شلوغ بودن پاســاژها از آن موارد قابل توجه است كه مي شود به 
آن پرداخت. ظاهرا مردمي كه در اين يك سال مهماني و سفر رفتند، به 
تفرج و تفريح در پاساژها و مراكز شلوغ خريد پرداختند، فقط از سینما 

رفتن هراس داشتند! 

ظرفيتيبهناماكرانآنالين
كرونا با تمام مشكالتي كه آفريد ظرفیت تازه ای را براي سینماي ايران 
آشكار كرد. اكران آنالين كه پیش از اين جدي گرفته نمي شد، با تعطیلي 
سینماها به عنوان گزينه اي تازه در معرض توجه قرار گرفت. نكته ديگر 
اينكه اكران آنالين، فرصتي براي نمايش فیلم هايي را فراهم كرد كه در 
شرايط عادي بعید بود بتوانند اكران عمومي را تجربه كنند و يا در بهترين 
شرايط بايد به اكراني از جنس هنر و تجربه رضايت مي دادند. سال 99 با 
اكران آنالين فیلم هاي زيادي كه به هر دلیل منطبق با سلیقه سینمادار 

و پخش كننده نبودند امكان ديده شدن يافتند.
رونقتوليد

 در سالي كه آخرين روزهايش را پشت سر مي گذاريم با اينكه عمال خبري 
از اكران نبود ولی چرخ تولید از حركت باز نايستاد. بخشي از فیلم ها با 
سرمايه دولتي ساخته شدند و براي سینماي بودجه بگیر اكران شدن يا 
نشدن خیلي مسئله مهمی نیست. در مورد بخش خصوصي اما داستان 
كمي پیچیده است. به نظر مي رسد بخشي از سرمايه اي كه به عنوان بخش 
خصوصي وارد تولید مي شود خیلي اهداف سودآورانه را دنبال نمي كند. 
چرا و چگونه اش نیاز به بحث مفصل دارد. اما نتیجه اش را مي توانیم در 
توقف نكردن چرخه تولید با وجود تعطیلي چرخه توزيع مشاهده كنیم.

سريالبهجايفيلم
در سال كرونا زده، بخشي از سرمايه هاي سرگردان جاي سینما سراغ 
شبكه نمايش خانگي رفته است. امكان بازگشت سرمايه با سريال بسیار 
فراهم تر از سینما بود و همچنان هم هست. احتماال در سال 1400 هم 
سريال سازي  با رونقي بیشتر دنبال خواهد شد. سريال امكاني است كه 
سرمايه گذار را زودتر به سرمايه اش مي رساند. امكاني كه با دوركاري و 
خانه نشیني مردم در عصر كرونا، چشم انداز روشن تري را هم نويد داد و 

نتیجه اش افزايش كمي سريال هاي شبكه نمايش خانگي بود.
اكران۱۴۰۰

فیلم هاي اكران نوروزي امسال نمايندگان 3 گرايش مسلط سینماي 
ايران هستند. »خون شد« مسعود كیمیايي از بخش خصوصي اي كه 
خیلي گرايش گیشه اي را دنبال نمي كند و متعلق به سینمايي اجتماعي 
با گرايش فرهنگي است، يك ســلیقه را بازتاب مي دهد. »الله« فیلم 
پرهزينه بازمانــده از دولت احمدي نژاد به عنوان محصول پر حاشــیه 
مركز گسترش، نماينده سینماي دولتي است. »تك خال« هم به عنوان 
محصولي از پويا فیلم، نماينده بخش خصوصي اي اســت كه گرايش 
تجاري اش بیشتر و تولیداتش ارزان تر و به صرفه تر است. فیلم هاي زيادي 
هم در نوبت مانده اند و صاحبان شان با رصد كردن شرايط و درصورت 
موفقیت آمیز بودن اكران نوروزي، رضايت به نمايش عمومي شان بدهند.
در شــرايط فعلي به نظر مي رســد كه خیلي ها انتظار خروج از شرايط 
كرونايي را مي دهند. به اين ترتیب ممكن است نیمه اول سال 1400 هم 
با اين امید و آرزو سپري شود. سینماي ايران در شرايط فعلي اختیارش 
در حوزه اكران، دست خودش نیست. بايد واكسن بیايد و كرونا برود تا 

شرايط عادي شود.

محمدناصراحدی| »جنايت بي دقت« در نگاه اول، از 2 فیلم 
ديگر شــهرام مكري، يعني »ماهي و گربه« )1392( و »هجوم« 
)1396( فیلم سرراست تري است و پیچیدگي هاي روايي آنها را 
ندارد؛ اما هر چه داســتان پیش مي رود، نشانه هاي آشناي جهان 
مكري بیشتر خود را عیان مي كند و تصور مواجهه با فیلمي عادي 
را در هم مي شــكند و در آخر درمي يابیم كه با فیلمي غريب تر و 
پیچیده تر از 2 ساخته قبلي او سروكار داريم. جنايت بي دقت فیلمي 
است كه دلمشــغولي اش از دل تاريخ و سینما درآمده و فرمي كه 
براي بیان اين دلمشغولي انتخاب شده مشحون از ارجاعات مختلف 
است. البته پیدا كردن خط وربط وقايع دشوار است و فیلم به سختي 
تن به تفسیر و تاويل معناسازِ موردپسند مخاطب مي دهد. كتمان 
كردني نیست فیلم در برخي لحظات شكل ارگانیك خود را از دست 

مي دهد و به كیفیتي مكانیكي تنزل 
مي كند ياـ  در نمونه اي ديگرـ  سطح 
بازي همه بازيگران يكسان نیست و 
اجراي برخي صحنه ها بر صحنه هاي 
ديگر برتري واضحي دارد. با اين حال، در ســینمايي كه مضمون 
در آن به طور روزافزوني نقشي محوري تر پیدا مي كند، اين نحوه 
برخورد با فرم ســینمايي كه قابلیت هاي كمتر امتحان شده آن 
را آشــكار مي كند، براي مخاطبي كه میل به جست وجوگري و 

فرارفتن از معناي ظاهري دارد، غنیمت است.

مرتضيكاردر|فرارفتن از شكل و زيبايي شناسي و ارائه اثري 
كه بیشتر از زيبايي، ذهن را درگیر مي كند و به تأمل وامي دارد، 
هنر مفهومي نام مي گیرد؛ اگرچه بسیاري از آثاري كه نام هنر 
مفهومي را بر خود مي گذارنــد، نمي توانند مصداق تام و تمام 

نام خود باشند.
ويژگي نمايشــگاه آب بازي گلناز لواســاني كــه آن را میان 
نمايشگاه هاي امسال متمايز مي كند، طرح از پیش تعیین شده 
و روشن هنرمند براي نمايشگاه است؛ طرحي كه حول محور 
آب و نقش آب در زندگي امروز و البته بیشتر ناظر به هدر رفتن 

و آلودگي آب به دست بشر است.
آثار نمايشــگاه آب بازي تكه تكه از جايي آمده اند؛ چرخ چاه، 
كاســه هاي آب، صابون و پريزهاي برق كه قرار است هر كدام 
نقشــي را ايفا كنند. هنرمند در تركیب اشــیاء  با يكديگر اثر 
هنري را خلــق مي كند. دلوهــاي خالي دور چــرخ چاه قرار 
مي گیرند و دست ها ملتمس به سوي چرخ دراز شده اند يا مثاًل 

صابون قرار است هدررفتن آب 
در حمام و تبديل آب به فاضالب 
را القا كند. انتخاب صابون كه ماده 
شوينده است و منشأ تمیزي، ايهام 
و تناقضي را سبب مي شود كه شايد 

در هیچ شيء ديگري نباشد.
ويژگي ديگري كه نمايشگاه آب بازي را به يكي از متفاوت ترين 
نمايشگاه هاي سال 1399 بدل مي كند، استفاده از شكل هاي 
گوناگون خلق اثر هنري است؛ از اشیائي كه به نوعي جزو هنر 
بدوي محسوب مي شوند تا ويدئوآرت و چیدمان. آب بازي نه 
فقط يكي از بهترين نمايشگاه هاي سال گذشته، بلكه يكي از 

بهترين نمايشگاه هاي هنر مفهومي در سال هاي اخیر است.

محمدبزرگ|مجموعه تلويزيوني »بیگانه اي با من اســت« به 
نويسندگي فروغ فروهیده، كارگرداني احمد امیني و آرش معیريان 
و تهیه كنندگي بهروز مفید يك مجموعــه درام خانوادگي بود كه 
داستان آن در دهه هاي 60تا 90جريان داشت. بازيگران اين مجموعه 
شبنم قلي خاني، پژمان بازغي، پوراندخت مهیمن، نگار عابدي، ايوب 
آقاخاني، سوگل طهماسبي، ســپیده خداوردي، شیوا ابراهیمي، 
میالد میرزايي، نسرين بابايي، ونوس كانلي، دنیا مدني، مهديه نساج، 

سامرند معروفي، زنده ياد پرويز پور حسیني بودند.
 داستان اين سريال درباره زني خدمتكار به نام نساء )شبنم قلي خاني( 
است كه تصمیم مي گیرد خودش را به جاي عروس خانواده اي كه 
تابه حال عروس شــان را نديده اند جا بزند. نساء كه در واقع به دلیل 
آنچه به او گذشــته به اين خانواده پناه مي برد، شــخصیت تیره و 
روشــني دارد كه بزرگ ترين اشــتباه و چالش زندگي او دروغي 
است كه به اين خانواده گفته و بعد از گذشت بیشتر زمان به دلیل 
ترس هايش و موقعیتي كه به آن دست يافته ديگر سعي در بیان و 

توجیه دروغش ندارد. طي داستان 
اين دروغ دردســرهايي براي نساء 
به وجود مي آورده كه شبانه روز بايد 
با آن مقابله كند. بازتاب دروغ، وجدان 
نســاء و احوال دروني او را به شــدت 
تحت تأثیر قرار مي دهد. هرچند ايــن راز پنهان نمي ماند اما برمال 
شدن آن سالیان به طول مي انجامد. بیگانه اي با من است، در سال 
99در افت شديد كیفیت سريال هاي خانوادگي تلويزيون به عنوان 
يك سرگرمي ارزان و بدون دردســر توانست مخاطباني را به خود 
جلب كند و پیام اخالقي خود را به مخاطبان در سال سخت كرونايي 

99برساند.
كیفیت بازي ها درمجموع براي تماشا كردن قانع كننده بود. گرچه 

در صحنه پردازي كار سخت گذشته دهه ها خیلي محسوس نبود. 

درستايشغرابت

مرثيهايبرايآب

ماهپشتابرنميماند

امسالبرايهمهسالسختيبود؛يكسالپرازفرازونشيب.فرازونشيبشباهمهسالهايقبلمتفاوت
بود؛ازوضعيتاقتصاديگرفتهتاسالمتيكهبايكويروس،جانومالمردمرادرگيركردهوبهخطر
انداختهاست.شكستاقتصادي،واژهايآشناستكهدراينماههاشاخههايهنريرادرگيرخودشكردهاست.موسيقيوتئاتر
كههرسالباوجودفعاليتهايزياد،سالهايسختيراسپريميكردند.غلطنيستبگوييمتماشاگرانتئاتربهكمترازيكسوم
سالهايگذشتهكاهشيافتهودرطولاين۹ماهحتيبهاندازهانگشتانيكدستكنسرتفيزيكياجرانشدهاست.عالقهمندانبه
كنسرتهايموسيقيونمايشدريكسالگذشتهبيشتربهتماشايفيلمتئاترهانشستندوترجيحدادندكنسرتهايآنالينراتماشا
كنند.نمايشخانگي؛بيشترينتوليددرسالگذشتهازآننمايشخانگيبود.سريالهايمختلفدرمضامينمتنوعكهگاهازكيفيت
پايينبرخورداربودندوگاهيقصهداستانتوانستهبودبرايعالقهمندانشجذابباشد.فيلم-تئاتر؛دريكسالگذشتهحجمقابل
توجهيفيلم-تئاتربهواسطهتعطيليتماشاخانههاتوليدشدهاست.درميانفيلم-تئاترهاميتوانبهنمايشهايپرمخاطبسالهاي
گذشتهاشارهكرد.هرچندتماشايزندهتئاترلذتيوصفناپذيرداردوفيلم-تئاترنميتواندجايشرابگيرد.كنسرتهايموسيقي؛
بيشكامسال،سالركودكنسرتهايموسيقياست؛ازپاپگرفتهتاسنتي؛كنسرتهاييكهبهصورتزندهبرگزارنشدهوگاهي
دريكفرصتكوتاهكيشمامنبرگزاركنندگانكنسرتهابود.اماميانكنسرتهايآنالينيكهبرگزارشد،ميتوانبهكنسرتهاي
برگزارشدهدرتاالروحدتاشارهكرد.دراينمطلبفهرستيبرايپايانسالترتيبدادهايمازمحصوالتفيلم،نمايش،موسيقي،
تجسميوسريالكهبهانتخابگروهادبوهنرروزنامههمشهريدرسالگذشتهنسبتبهمحصوالتمشابهكيفيتبهتريداشتند.

فيلم سينمايي 
جنايتبيدقت

شهراممكري

تجسمي 
آببازی

گلنازلواسانی

بيگانهايبامناستسريال تلويزيوني

احمدامينی
آرشمعيريان

فهيمهپناهآذر| »میز دوتايي« از گروه موســیقي ســیريا 
نگاهي نو به موسیقي بوشــهر دارد. 9 قطعه آن جزو بهترين و 
پرمخاطب ترين بوده. موسیقي جنوب را به خوبي نشان داده كه 
بسیار متفاوت است. جوان پسند است و از نگاه كلیشه اي نسبت 

به موسیقي جنوب دوري كرده است.

»در انتظار گودو« به كارگرداني امیر رضا كوهســتاني نمايش 
عجیبي بود از برخورد يك نويســنده ايراني با متني كالسیك 
شــده در دنیاي نمايش مدرن. اجــراي زنانــه از مهم ترين 
نمايشنامه ساموئل بكت با جسارتي كمتر ديده شده در تئاتر 
ايران با بازي خوب بازيگران كه توانست در اين سال بي اجرا به 

يك حادثه بزرگ تبديل شود.

هر چند تماشــاي زنده تئاتر لذتي وصف ناپذير دارد و فیلم-
تئاتــر نمي تواند جايش را بگیرد اما در ســالي كه گذشــت 
»ســیزيف«  محمد برهمني جز فیلم- تئاترهاي برتري است 
كه به لحاظ متن و بازي توانسته مخاطب خود را جذب كند. 

اجراهايي كه در صحنه هم درخشیدند.

شرجيرويبلم

درخششدوبارهزنانمنتظر

آلبوم موسيقي 
ميزدوتايي

گروهسيريا

تئاتر
درانتظارگودو

شبکه نمايش خانگیاميررضاكوهستاني
سيزيف

محمدبرهمني

 كیهان كلهر اول خرداد ماه از محل موزه آبگینه تهران كنسرت 
آناليني را در روزهــاي كرونايي اجرا كرد. در اين كنســرت 
با اســتقبال 2۵هزار نفري از طريق صفحه شــخصي اش در 
اينستاگرام به مدت يك ســاعت قطعاتي به صورت تك نوازي 
سه تار عرضه شد. قطعاتي در دســتگاه سه گاه، چهارمضراب 
و ابوعطا. »از غم عشــق تو  اي صنم« و »مرغ سحر« ازجمله 
قطعات ماندگار موســیقي ايرانــي كه پیش از ايــن كلهر با 
همراهي ديگر استادان موسیقي ايراني ازجمله حسین علیزاده 
و محمدرضا شجريان در كنسرت هاي متعدد اجرا كرده بود، 
آثاري بودند كه در اين كنســرت بــراي مخاطبان به صورت 

تك نوازي سه تار اجرا شد.

مرغسحرازآبگينه
كنسرت
سهتارنوازي

كيهانكلهر
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   ادامه سقوط آزاد لير لبنان 
وضعيت اقتصادي و معيشتي لبنان در 
سايه بن بست سياســي اين كشور به 
مرحله نگران كننده اي رســيده است. 
صبح روز گذشــته، قيمت هر دالر در 
بازارهاي لبنــان به مــرز 15هزار لير 
رســيد؛ قيمتي كه يك سال قبل كمتر 
از 1500لير بود. اين در حالي اســت كه 
بيــش از 95درصد كاالهــاي مصرفي 
لبنان وارداتي اســت و به اين ترتيب، 
موج بي ســابقه اي از گراني، بازارهاي 
اين كشور را در نورديده است. از سوي 
ديگر بانك مركزي لبنان به دليل فساد 
گسترده، توقف ســرمايه گذاري هاي 
خارجي و كاهــش درآمدهاي حاصل از 
گردشگري، توانايي چنداني براي تنظيم 
بازار و كنترل قيمت ارز نداشته و حتي 
نسبت به لغو يارانه براي كاالهاي اساسي 
نظير گندم يا دارو نيز هشدار داده است. 
همزمان با اين تحوالت، وزارت نيروي 
لبنان اعالم كرده به دليل عدم دسترسي 
به ارز كافي براي خريد ســوخت مورد 
نياز نيروگاه ها، احتماال موج بيشــتري 
از خاموشي در انتظار خانه هاي لبناني 
است. عالوه بر اين، طي روزهاي گذشته 
شكل گيري صف هاي طوالني براي خريد 
بنزين و يا كاالهايي نظير روغن، خشم 
شــهروندان لبناني را به دنبال داشته 
است. براســاس مجموعه اين تحوالت 
پيش بيني مي شــود معترضان لبناني 
بار ديگر به خيابان ها بازگشته و مرحله 
تازه اي از درگيري هاي خشونت بار ميان 
شهروندان با نيروهاي امنيتي آغاز شود. 
اگرچه طي روزهاي گذشته اجتماعات 
پراكنــده اي در شــهرهاي طرابلس و 
بيروت با مسدود كردن خيابان ها شكل 
گرفته اما اين اعتراضــات همچنان به 
موجي فراگير نظيــر جنبش 17اكتبر 
سال2019 تبديل نشده است؛ جنبشي 
كه سعد حريري، نخست وزير وقت لبنان 

را ناچار به استعفا كرد.

كيوسك

 براي نخســتين بار پس از 
دوران جنگ سرد، باز هم خاورميانه

پاي قدرت هاي شرقي به 
خاورميانه و مخصوصا كشورهاي مشرف 
به درياي مديترانه )مشهور به بالد شام( 
باز شده است. به روايت انديشكده بنياد 
كارنگي، بحران سوريه و ورود مستقيم 
روسيه براي حمايت از دولت بشار اسد، 
نقطه عطف تاريخي در اين بازگشت بوده 
اســت. احياي دوقطبي شــرق و غرب، 
بازتاب ويژه اي هم بــر معادالت داخلي 
لبنان داشته است؛ كشوري كه به دليل 
فقدان دولت مركزي قدرتمند، همواره 
در معــرض تأثيرپذيــري از نيروهاي 
خارجي قــرار دارد. همانطور كه ائتالف 
14مارس با محوريــت گروه هايي نظير 
قــوات )به رهبــري ســمير جعجع( يا 
مســتقبل )به رهبري ســعد حريري( 
متحدان غرب )مشخصا آمريكا و فرانسه( 
در لبنان به شمار مي روند، طي سال هاي 
اخير روابط ائتالف 8مــارس به رهبري 
حزب اهلل لبنــان با قدرت هاي شــرقي 
روزبه روز بيشــتر شده اســت؛ از نبرد 
دوشــادوش با روســيه عليه تروريسم 

گرفته تا دعوت مستقيم رهبر حزب اهلل از 
چين براي ســرمايه گذاري در لبنان و 

پر كردن خأل سرمايه گذاران غربي.
بر اين اساس ســفر روز يكشنبه هيأت 
عالــي رتبه حــزب اهلل به مســكو براي 
رايزني با مقامات روس درباره موضوعات 
مختلف داخلــي و خارجي به طور جدي 
مورد توجه رســانه ها و تحليلگران بوده 
است. شــبكه لبناني الجديد در اين باره 
گزارش مي دهد: »مذاكرات مســتقيم 
حــزب اهلل با دولت روســيه در مســكو 
مرحله اي جديد از پيشــروي اين گروه 
لبناني در تقويت روابط خود با قدرت هاي 
شرقي است. حزب اهلل با حمايت ايران و 
ســوريه تالش مي كند با توسعه روابط 
بين المللي، به ابزارهــاي جديد مقابل 
تحريم هاي بي سابقه آمريكا دست يابد.« 

دولت لبنان و ثبات سوريه روي ميز 
مذاكره

اگرچــه منابــع رســانه اي نزديك به 
حزب اهلل هنوز جزئيــات قابل توجهي از 
اين سفر منتشــر نكرده اند اما به ادعاي 
شبكه ســي ان ان، پرونده هاي تشكيل 
دولت لبنان و بازگشــت ثبات به سوريه 
در راس موضوعات مورد مذاكره طرفين 
قرار داشــته اســت. مهم ترين بخش از 

اين سفر به مالقات محمد رعد، مسئول 
هيأت حــزب اهلل با ســرگئي الوروف، 
وزير خارجه روســيه مربوط مي شــود. 
محمد رعد، رئيس فراكسيون مقاومت 
در پارلمــان اســت و مرد شــماره يك 
حزب اهلل در صحنه رقابت هاي سياسي 
لبنان به حســاب مي آيد. از سوي ديگر 
ميخائيــل بوگدانوف، مســئول پرونده 
خاورميانه نيز همراه بــا الوروف در اين 
مالقات 40دقيقه اي  حضور داشته است. 
شبكه المنار در اين باره گزارش مي دهد: 
نماينــدگان حزب اهلل ضمــن تأكيد بر 
ضرورت تشكيل دولت لبنان و بازگشت 
ثبات به ســوريه، درباره روش هايي كه 
مسكو مي تواند از طريق آن به ملت هاي 
دوســت روســيه در منطقه كمك كند 
رايزني كرده انــد. در مقابــل، روزنامه 
العربي الجديد بــه نقل از يك منبع آگاه 
در مســكو مي نويسد: روســيه به دليل 
اهميت ويژه لبنان، شرايط اين كشور را 
با جديت دنبال مي كند اما مواضع روسيه 
در تماس با تمــام جريان هاي لبناني از 
سطح پيشنهادي، فراتر نرفته و اراده اي 
براي نقش آفريني در پرونده لبنان وجود 
ندارد. اما به ادعاي شبكه الجزيره، بخش 
ديگري از اين مذاكرات با پرونده سوريه 
مرتبط بوده است؛ پرونده اي كه در سايه 

تشديد فشارهاي تحريمي آمريكا شاهد 
شرايط بي سابقه اي پس از 10سال جنگ 
داخلي است. به گزارش الجزيره، هيأت 
حــزب اهلل در اين مالقــات، موضوعات 
مشخصي را درباره تداوم حمايت از دولت 
بشار اسد، جلوگيري از تنش آفريني هاي 
رژيم صهيونيســتي در جبهه جنوبي و 
همچنين مذاكرات قانون اساسي جديد 
سوريه مطرح كرده است. در گزارش اين 
شبكه به نقل از يك منبع آگاه آمده است: 
مجموعــه مواضع رد و بدل شــده ميان 
طرفين بيانگر آن است كه محور حاميان 
دولت اســد در ماه هاي آينده با انسجام 
بيشــتري به نقش آفريني در جبهه هاي 
مختلف سوريه خواهد پرداخت. اگرچه 
هنوز بــراي قضاوت درباره نتايج ســفر 
هيأت سياســي حزب اهلل به مسكو زود 
اســت اما مي توان گفت مهم ترين نتايج 
اين سفر مربوط به پرونده سوريه بوده؛ 
درحالي كــه بازتــاب چشــمگيري بر 
صحنــه داخلي لبنان و تشــكيل دولت 
در اين كشور نخواهد داشت. عبدالباري 
عطوان، ســردبير روزنامــه رأي اليوم 
در اين باره مي نويســد: روسيه با وجود 
تحوالت ســال هاي اخيــر همچنان از 
نفــوذ قابل توجهي مقابل كشــورهايي 
نظير عربســتان، آمريكا يا فرانســه در 

به روايــت روزنامه العربــی الجديد، جنگ 
ژنرال های كودتا عليــه ميانمار ابعاد خونينی 
پيدا كرده است؛ به گونه ای كه تعداد قربانيان 
كودتا افزايش يافته و نگرانی ها نسبت به موج 
شديدتری از سركوب نيز در حال شكل گيری 
اســت. در گزارش اين روزنامه آمده اســت: 
همســويی با منافع چيــن، مهمترين توجه 
ژنرال های برای سركوب و كشتار مردم است. 
از سوی ديگر واكنش جامعه جهانی و آمريكا به 

اين تحوالت بسيار ضعيف بوده است.

روزنامه فايننشال تايمز ]انگليس[

روزنامه وال استريت ژورنال ]آمريكا[

روزنامه هشت صبح ]افغانستان[

روزنامه العربی الجديد ]قطر[

بلوا بر سر آسترازنكا

توفان شن پكن را درنورديد

سياسيون افغان در راه روسيه

ميانمار؛ جنگ عليه مردم

آژانس دارويي اروپا وابسته به اتحاديه اروپا اعالم 
كرده كه دليلي براي باطل كردن مجوز واكسن 
آسترازنكا/آكســفورد وجود ندارد و بررسي ها 
نشان مي دهد اين واكسن بي خطر است. پيش 
از اين آلمان، فرانسه و ايتاليا در اروپا به جمع 8 
كشوري پيوستند كه تزريق واكسن آسترازنكا/
آكســفورد را موقتا متوقف كرده بودند. نروژ 
گزارش داده بود كه تزريق اين واكسن باعث لخته 

شدن خون شده است. 

توفان شن و گرد و غبار بيشتر مناطق شمال چين 
از جمله پكن را درنورديد. اين توفان در يك دهه 
گذشته بی سابقه بوده است و باعث شد ميزان 
آلودگی هوا در پكن پايتخت چين به حد غير مجاز 
برسد و از مرز هشدار برای تنفس شهروندان عبور 
كند. گرد و غبار و آلودگی رنگ آسمان شهر پكن 
را تغيير داد، وسعت ديد مردم را به كمتر از هزار 
متر محدود و ترافيك را نيز مختل كرد. منشا اين 
توفان كشور مغولستان بوده  و دست كم 6 كشته 

به جای گذاشته است.

نمايندگان دولت افغانســتان و طالبان فردا در 
مســكو در نشســت صلح افغانستان شركت 
مي كنند.از اين نشست به عنوان دريچه ورود به 
نشست سرنوشت ساز استانبول ياد می شود كه 
قرار است 10 روز ديگر به ابتكار آمريكا و سازمان 
ملل برگزار شود. از سوي دولت مركزي افغانستان 
6 نفر و از سوي طالبان 10 نفر در مذاكرات مسكو 
حضور خواهند داشت. نمايندگاني از كشورهاي 
همسايه افغانستان نيز در نشست روسيه حضور 

خواهند داشت.

نگاه

كوواكس چطور به تأمين واكسن كرونا 
كمك مي كند؟

طــي هفته هاي گذشــته، 
تحويل نخســتين محموله 
واكسن كرونا از سوي برنامه 
»كوواكس« به غنا، نيجريه و ســاحل عاج، موجــي از اميد را در بين 
كشــورهاي آفريقايي ايجاد كرد. كوواكس يا همــان برنامه جهاني 
دسترســي عادالنه به واكسن كه زيرنظر ســازمان بهداشت جهاني 
فعاليت مي كند، در حال سرعت بخشيدن به تحويل واكسن ها طبق 
برنامه مقرر است، اما ســفارش بيش از نياز كشورهاي ثروتمند، مانع 
بزرگي در مسير فعاليت اين طرح و دسترسي برابر و سريع مردم سراسر 
جهان به واكسيناسيون ايجاد كرده اســت. توزيع نامتوازن واكسن 
نگران كننده اســت، زيرا نه تنها به شــيوع بيماري در آفريقا سرعت 
مي بخشد، بلكه فرايند كنترل آن را در سراسر جهان طوالني تر مي كند.
كوواكس، مهم ترين ابزار كشورها براي جلوگيري از به واقعيت پيوستن 
اين سناريو است. تا پيش از اين هيچ وقت كل جمعيت جهان به طور 
همزمان نياز به واكسينه شدن در برابر يك بيماري واحد را نداشتند. 
كوواكس تالش مي كند با گرد هم آوردن دولت ها، نهادهاي بين المللي، 
سازمان هاي خصوصي، كارشناسان و بســياري از افراد و  گروه هاي 
ديگر، زمينه همكاري براي تأمين اين نياز و امكان ساخت، توسعه و 

تحويل واكسن را فراهم كند.

موفقيت چنين طرح بي سابقه اي را  سال ها يا حتي دهه ها بعد مي توان  
برآورد كرد. كوواكس قصد دارد در  ســال جاري ميالدي، 2ميليارد 
دوز  واكسن را در اختيار كشورهايي كه  در سطوح درآمدي مختلف 
هستند،  قرار بدهد. هدف، اطمينان از  واكسيناسيون آسيب پذيرترين  

گروه ها تا پايان سال 2021است.
 همه اين ها در حالي اســت كه  كشــورهاي درحال توســعه بايد با  
كشورهاي توســعه يافته رقابت كنند. برخي از كشورهاي ثروتمند 
چند برابر جمعيت شان واكسن ســفارش داده اند. برعكس، اتحاديه 
آفريقا )AU( فقط براي واكسيناســيون 38درصد جمعيت اين قاره 
ثبت سفارش كرده اســت. حتي اگر بعضي كشورها واكسن بيشتري 

بخواهند هم امكان اينكه فورا در اختيارشان قرار بگيرد، وجود ندارد.
برخي نگران هستند كه توليدكنندگان واكسن، توافق هاي دوجانبه 
با كشورهاي ثروتمند را در اولويت قرار بدهند و واكسن هاي سهميه 
كوواكس را به موقع تحويل ندهند. اين نگراني ها از تأخير در تحويل 
واكسن، ممكن اســت منجر به اين شود كه مســئوالن كشورهاي 

آفريقايي به فكر تأمين آن از منابع ديگر بيفتند.
اتحاديه آفريقا يك كارگروه ويژه براي دسترسي به واكسن راه اندازي 
كرده است تا كشــورهاي اين قاره از طريق آن براي سفارش و خريد 
واكسن اقدام كنند. روسيه پيشنهاد فروش 300ميليون دوز واكسن 
»اسپوتنيك وي« را از طريق اين برنامه داده است، اما مشخص نيست 
اين واكسن ها چه زماني و با چه قيمتي تحويل داده شوند. در همين 
حال، برخي دولت هــا پيگير توافق هاي دوجانبه هســتند. آفريقاي 
جنوبي 5.25دالر براي هر دوز واكســن آسترازنكا-آكســفورد كه 
محصول مشترك سوئد و انگليس است، هزينه كرده؛ يعني بيشتر از 
2برابر قيمتي كه كشورهاي اروپايي پرداخت كرده اند. زيمبابوه واكسن 
»سينوفارم« چين را سفارش داده و مسئوالن سالمت نيجريه نيز اعالم 

كرده اند كه در حال مذاكره با روسيه و هند هستند.
اگرچه هزينه دقيق بســياري از اين معامله هاي دوجانبه مشــخص 
نيســت، اما به هرحال خارج از برنامه كوواكس كه وظيفه چانه زني 
براي تأمين واكسن با مناسب ترين قيمت را دارد، در حال انجام است. 
كوواكس به عنوان يك مكانيزم مركزي براي اطمينان از دسترســي 
برابر جهان به واكسن، به شــرطي موفق مي شود كه كشورها فقط به 
فكر منافع خود نباشند و از مجاري ديگر اقدام به خريد واكسن نكنند. 
به نظر مي رسد برخي دولت ها از واكسن براي پيشبرد اهداف سياسي 
خود استفاده مي كنند. اتحاديه آفريقا كه با ايجاد كارگروه ويژه براي 
دسترسي به واكســن، مديريت اين بخش را برعهده گرفته، بايد به 
همكاري با كوواكس ادامه بدهد تا از هرگونه موازي كاري يا تضعيف 

تالش هاي جمعي جلوگيري شود.
همزمان، كوواكس نيز بايد تمركز خود را بر تهيه واكسن بيشتر براي 
كشورهاي كم درآمد و با درآمد متوسط )LMICs( مانند كشورهاي 
آفريقايي بگــذارد. هم اكنون، اين برنامه قصــد دارد براي 20درصد 
جمعيت اين كشورها تا پايان 2021واكسن تهيه كند. اين رقم پايين تر 
از خواسته دولت هاي آفريقايي اســت. هدف گذاري مركز كنترل و 
پيشــگيري از بيماري هاي آفريقا، واكسيناسيون 35درصد ساكنان 
اين قاره در سال جاري ميالدي و در نهايت 60درصد جمعيت است؛ 

آماري كه هم راستا با هدف كشورهاي پُردرآمدتر است.
چشــم انداز كوواكس، تهيه 1.8ميليارد دوز واكسن براي كشورهاي 
كم درآمد و با درآمد متوسط در ســال 2021است؛ البته مشروط به 
تأمين بودجه و توليد كافي. بنابرايــن دولت هاي آفريقايي بايد براي 
اطمينان از عملي شدن اين هدف با كوواكس هماهنگ شوند. به اين 
ترتيب، ضمن اطمينان از شفافيت و ايمني واكسيناسيون، مي توان 
بهترين چشــم انداز را براي پايان هرچه ســريع تر همه گيري كرونا 

متصور شد.
در نهايت، هدف كوواكس، دسترســي عادالنه به واكسن كروناست. 
اينكه آفريقا از برنامه واكسيناســيون جهاني عقــب  بماند، عادالنه و 
عاقالنه نيست. اگرچه در كل، تعداد مبتاليان در اروپا و آمريكا بسيار 
بيشتر از آفريقاست، اما محافظت از كاركنان حوزه سالمت و گروه هاي 
آسيب پذير در اين قاره نيز ضرورت دارد. هرچه واكسيناسيون ساكنان 
آفريقا بيشتر زمان ببرد، احتمال ظهور گونه هاي جديدتر كرونا كه نه  
تنها براي ساكنان اين قاره، بلكه براي كل جهان خطرناك خواهد بود 

نيز بيشتر مي شود.
طبيعي است كه بيشتر كشــورها، تأمين ســالمت و رفاه اقتصادي 
شهروندان شــان را در اولويت قرار مي دهند، اما قضيه كرونا متفاوت 
است و ايمن شدن در برابر اين بيماري، منوط به ايمن شدن همه افراد 
در همه كشورهاست. تا وقتي همه واكسينه نشوند، هيچ كس از آن در 
امان نخواهد بود. كوواكس بهترين ابزار ما براي توسعه واكسيناسيون 

است و كشورهاي فقير و غني بايد به طور يكسان از آن حمايت كنند.
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رقابت بي پايان براي يافتن سالحي كه 
به ارتش هــا برتــري غيرقابل رقابت گزارش

بدهد، بــه توليــد نوع جديــدي از 
جنگ افزار منجر شده است: موشك هاي فراصوت 
)هايپرسونيك( كه مي توانند در كمتر از يك ساعت، 
هدفشــان را در هر كجاي زمين هدف قرار دهند. 
عالوه بر اين، وابستگي كشــورها به شبكه در حال 
گســترش ماهواره ها، فضا را هم  بــه ميداني براي 
خودنمايي نظامي قدرت هــاي بزرگ تبديل كرده 
است. »هايپرسونيك« مشــخصا به چيزي گفته 
مي شــود كه 5برابر ســرعت صوت يعني بيش از 
6هزارو174كيلومتر بر ساعت حركت كند. سرعت 
از اين منظر بســيار مهم اســت كه زمان هشدار و 
واكنــش را از رقيــب مي گيــرد. تقريبــا تمامي 
موشك هاي بالستيك هم با همين سرعت حركت 
مي كنند اما چيزي كه موشك هاي هايپرسونيك را 
متمايز مي كند اين اســت كه آنها مي توانند از جو 
زمين بيرون بروند و به شــدت مانورپذير هستند. 
موشــك هاي بالستيك،  وقتي كه شــليك شوند، 
 قابليت هاي محدودي براي تغيير مســير دارند و 
عمال مثل توپي هستند كه شوت شده و مسيرش را 
مي رود. اين موشك هاي جديد در 2نوع هستند: نوع 
اول موشــك هايي هســتند كه به آنها اچ جي وي 
مي گويند. اين موشك ها كه به خاطر سر خوردن و 
لغزيدنشان مشــهور هســتند، از جو زمين خارج 
مي شوند و بعد دوباره وارد آن مي شوند و در اليه هاي 
باال مي لغزند و در الگويي نامنظم دور مي زنند و پيچ 
و تاب مي خورند تا رادارهاي دشــمن را سردرگم 

كنند و هدفشان را لو ندهند.
نوع ديگر، موشك هايپرســونيك كروز )اچ سي ام( 
است؛ اين موشك شايد مانند مدل اچ جي وي سريع 
نباشد اما طوري طراحي شده تا در ارتفاعي بسيار 
پايين با سرعتي بسيار باال حركت كند تا دشمن را 
غافلگير كند و به آن زمان كمي براي واكنش بدهد.

حركت در چنين سرعت هاي بااليي، محدوديت ها و 

مشكالتي دارد. نخستين مشكل اين است كه سرعت 
بســيار باال، باعث اصطكاك وحشــتناكي مي شود 
و ســازندگان مجبورنــد از آلياژهــاي مخصوصي 
استفاده كنند تا موشك ذوب نشود. ديگر مشكل، 
 ارتباطات اســت؛  حرارت بســيار باال، كه گاهي به 
2هزارو200درجه ســانتي گراد مي رســد، ابري از 
ذرات باردار شده كه به آن پالســما گفته مي شود 
اطراف موشــك درســت مي كند. اين ابر، در برابر 
امواج معمولي راديويي نفوذناپذير است. وقتي كه 
فضاپيماها وارد جو زمين مي شوند هم همين مشكل 
ايجاد مي شود و معموال در اين لحظات، ارتباط كامال 
قطع مي شود. مانور در چنين سرعت هاي بااليي هم 
مي تواند سازه موشك ها را متالشي كند. همه اين 
مشكالت به اين معناست كه ارتش هاي جهان، هنوز 
نتوانسته اند به طور كامل آنها را به كار بگيرند چون 
طراحان هنوز روي مدل هايي كار مي كنند كه كامال 

عملياتي باشند.

رقابت جديد چين، آمريكا و روسيه 
آمريكا و روسيه، بازيگران قديمي رقابت تسليحاتي 
هستند اما كشورهاي جديدي هم خودشان را به 
آنها رسانده اند. چين، مدل اچ جي وي DF-17 را 
در مرحله تست دارد؛ موشكي كه افتخار زرادخانه 
ارتش خلق چين به شــمار مي رود. اين موشــك 
را يك موشــك بالســتيك باال مي برد و مي تواند 
هر هدفي در درياي چين جنوبــي را در كمتر از 

13دقيقه بزند.
روسيه هم موشك خودش،  به نام آوانگارد را تست 
مي كند. اين موشــك با يك موشــك بالســتيك 

به خــارج از فضا مــي رود، آنجا جدا مي شــود، در 
فضا سر مي خورد و با ســرعت 33هزار كيلومتر بر 
ساعت به ســمت هدف خود پرواز مي كند. روسيه 
در سال2019 به نخستين كشــور دنيا تبديل شد 
كه به صورت رسمي، موشك هاي هايپرسونيك را به 

خدمت گرفته است.
كشورهاي ديگر هم روي اين فناوري كار مي كنند؛ 
هند كار را شروع كرده و فرانسه و ژاپن هم به ترتيب 
در سال هاي 2022 و 2026 پروژه هايشان را شروع 

خواهند كرد.

رقابت در فضا 
در حالي كه اين تســليحات مدرن به ســرعت در 
ارتش هاي بزرگ دنيا جا باز مي كنند، حس برتري 
نظامي به عرصه جديدي كشيده شده است: فضا. از 
همان روزي كه شوروي قمر مصنوعي اسپوتينك را 
در ســال1957 به فضا فرستاد، بشر هميشه نگران 
اين بوده كه فضــاي خارج از اتمســفر هم نظامي 
شــود. در چند دهه،  محدوديت هــاي تكنولوژيك 
و واقعيت هــاي تلخ اقتصادي، به ايــن معنا بود كه 
تحقيقات روي تســليحات فضايي انجام شــود اما 
درنهايت، تحقيــق آخرين مرحله از توليد باشــد. 
شرايط اما فرق كرده و كشورها به اين فكر مي كنند 
كه بتوانند با نفوذ به شــبكه ماهواره ها كه زندگي 
مدرن به آنها وابستگي زيادي دارند، اوضاع دشمن 
را به هم بريزند. ناتو گفته است كه فضا ميدان نبرد 
مهمي خواهد بود و آمريكا نيــروي فضايي خود را 
تاسيس كرده و فضاپيماهاي بدون سرنشين را در 

ماموريت هايي كامال سري به فضا مي فرستد.

تســليحات ضدماهواره اي، كه به آن ASAT گفته 
مي شود در دستور كار برخي كشورها قرار گرفته و 
آمريكا، روسيه، هند و چين روي آن كار مي كنند. 
چين، در طرح خود تســليحاتي ليــزري دارد كه 
مي تواند ماهواره هاي دشمن را در مدارهاي پايين 
X- از بين ببرد و كور كند. آمريــكا هم فضاپيماي

37B خود را بارهــا در هر ماه به فضا مي فرســتد؛ 
اين ســفينه كه مدل كوچك تري از شاتل هاست، 
مانورپذيري بااليي دارد و مي تواند به ماهواره هاي 
دشمن نزديك شــود، اطالعات آنها را جمع آوري 
كند و حتي اگر الزم باشد، به آنها آسيب وارد كند. 
احتمال خرابكاري در ماهواره ها، ايده ماهواره هاي 
محافظ را كه با ليزر از خــود و ماهواره هاي حياتي 
دفــاع مي كنند، مطرح كرده اســت. روســيه هم 
ماهواره هاي هدايت پذير جاسوســي خود را دارد 
كه بارها آنهــا را  در ماموريت هاي ســري، نزديك 
ماهواره هاي جاسوسي آمريكا برده است. نيروهاي 
فضايي، هنوز بــا ايده هاي فيلم هــاي تخيلي كه 
ماهواره هايي هجومي با سالح هايي ليزري در آنها 
هســتند فاصله زيادي دارند امــا در دنياي مدرن 
تسليحات، حياتي هستند. اگر هدف يك ارتش اين 
باشد كه هر نقطه اي را در سراسر جهان در كمتر از 
يك ساعت بزند، تنها ابزارش هم اكنون موشك هاي 
هايپرسونيك هســتند. و اين موشك ها، تنها وقتي 
به درستي كار مي كنند كه شبكه هاي ماهواره اي، 
ارتباطات مورد نياز را تامين كنند. اينجاســت كه 
بخش فضايي ارتش ها براي حفظ تداوم ارتباطات 
مورد نياز براي شليك موشــك هاي هايپرسونيك 

حياتي مي شود.
سرعت پيشرفت ارتش ها در اين عرصه ها چنان باال 
بوده كه برخي نگراننــد اين رقابت، از كنترل خارج 
شود و از همين حاال، برخي پيمان هاي ترك تخاصم 
در فضا و محدود كردن تســليحات جديد را، مانند 
پيمان هايي كه روســيه و آمريكا درباره تسليحات 

هسته اي امضا كرده اند، پيشنهاد مي دهند.

 اويرانكه اويبانجي
عضو دفتر هماهنگي برنامه كوواكس

رقابت نظامي؛ سريع تر از صوت، فراتر از زمين 
رقابت قدرت هاي نظامي جهان به عرصه موشك هاي فراصوت و تقابل 

ماهواره ها در فضا رسيده است

سياوش فالح پور
روزنامه نگار

لبنان برخوردار نيســت و بر اين اساس 
از اقدامات يكجانبه و حساب نشــده در 
اين پرونده اجتنــاب مي كند. تمام اينها 
در حالي اســت كه هيچ چشــم اندازي 
براي گشايش سياســي و پايان بحران 
سياسي در لبنان به منظور تشكيل دولت 
ديده نمي شود. از سوي ديگر بايد توجه 
داشت كه بحران سياسي لبنان محدود 
به دو ائتالف اصلي نبــوده و رقابت هاي 
داخلي اردوگاه 14مــارس را هم در بر 
مي گيرد، به گونه اي كه رسانه هاي نزديك 
به سعد حريري، ســمير جعجع )رهبر 
راست افراطي مسيحي( را به كارشكني 
در مذاكــرات سياســي و جلوگيري از 
تشــكيل دولت به رياســت وي متهم 

مي كنند. 

بررسي مواضع سال هاي اخير حزب اهلل لبنان، بيانگر افزايش روابط اين 
گروه با كشورهاي روسيه و چين است

نگاه حزب اهلل به شرق
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اميد هنوز زنده است
سيدمحمد حسين هاشمي

 »زندگي فقط آنجايي اش كه فكرش را هم نمي كني اما برايت 
يك اتفاق خوب مي افتد. فقط آنجايي اش كه نمي داني اما 
همه  چيز بي هيچ دليل منطقي برايت جور مي شــود. فقط 
آنجايي اش كه نشسته اي و تمام وجودت شده فكر و خيال 
اما يكدفعه، راهي به ذهنت مي رســد كــه تصورش را هم 
نمي كردي. زندگي فقط آنجايي اش كه بريدي اما با يك اتفاق 
مي بيني كه هنوز راه هست؛ گرچه هموار نيست.« اينها را 
داشت توي مترو برايم مي گفت. وقتي كه نشسته بودم تا از 
اول خط راه بيفتيم. داشت برايم از كتابش مي گفت؛ كتابي 
كه دارد ايــن در و آن در مي زند تا بتوانــد چاپش كند اما 
هنوز نتوانسته. اگر اين حرف ها را برايم نمي خواند، با خودم 
مي گفتم كه او احتماالً بايد شكســت خورده ترين آدم روي 
كره زمين باشد. آخر من هميشه فكر مي كنم نويسنده اي كه 
محصولش خريداري نداشته باشد، نقاشي كه كسي به سراغ 
تابلوهايش نرود، فيلمسازي كه فيلمش فروش نرود يا كاًل 
هر هنرمندي كه هنرش ديده نشود، شكست خورده ترين 
اســت. چرايي اش هم ساده اســت. چون او با تمام وجود و 
تمام توانش شروع كرده به نوشتن، كشيدن، ساختن اما ما 

خيلي ساده از كنارش مي گذريم. داشتم توي چند ثانيه به 
همه اين چيزها فكر مي كردم و او همچنان داشت از كتابش 
برايم مي خواند. صداي سوت در مترو فكرم را به هم ريخت. 
دوباره متوجــه حرف هايش شــدم. »دارم فكر مي كنم كه 
چقدر انرژي منفي دور خودمان جمع كرديم. چقدر داريم 
به خودمان بد مي كنيم. چقدر غصه دار شــديم. چقدر...« 
داشت اين چقدرهايش را پشت سر هم رديف مي كرد و من 
خوب داشــتم به تمام حرف هايش دقت مي كردم. داشتم 
دقت مي كردم و همزمان حواســم به اين بود كه واقعاً توي 
اين سالي كه گذشت، چقدر خودمان به خودمان بد كرديم. 
زمانه كه حالمان را گرفته بود، دنيا كه سرناسازگاري برداشته 
بود، اخبار كه هر روز تلخ تر از ديروز مي شدند و ما خودمان 
حواسمان به خودمان نبود. مترو داشت يك به يك ايستگاه ها 
را رد مي كرد؛ آدم ها مدام مي آمدند و مي رفتند و من داشتم 
نگاهشان مي كردم و با خودم مي گفتم چند تاي آنها، چند 
تاي ما شبيه اميد هستيم. اميد، همين نويسنده اي كه كنارم 
نشسته. داشــتم فكر مي كردم كه اميد، مي توانست حال 
خرابي داشته باشد اما حالش بهتر از خيلي از ماست. داشتم 
فكر مي كردم كه كاش در دانشگاه  اين سبك زندگي كردن 

را آموزش مي دادند.

روشنفکری در خيابان

 مريم ساحلي
 حاال از آن روزها كه نوروزهامان رنگ 
ديگري داشت انگار هزار سال گذشته 
اســت. زماني صداي پــاي بهار كه 
مي پيچيد، نور و شور و اميد در كاسه  
كوچك چشــم هامان مي رقصيد و 
دست هامان زائر شكوفه هاي تازه از راه 
رسيده مي شد. آواي ضربان قلبمان 
مي دويد ميان تيك تاك ساعت سال 
تحويــل و»عيد مبــارك« گفتن ها 
روشناي جانمان مي شد. نگاهمان به 
پنجره بود تا بهار را حوالي درخت هاي 
باغچه ببينيم. ســفره هفت سين و 
بســاط عيد اگر به راه نبود يا رخت و 
لباس نو تنمان نبود، غم مي نشست به 
جانمان اما نه آنچنان كه حال و هواي 
سال نو مهمان جانمان نباشد و لبخند 
دور باشد از لبانمان.  نوروز، نوروز بود 
چون باور داشــتيم كه جهانمان نو 
مي شــود و بهار فصلي ديگر است و 
سال، سالي ديگر. سالي كه  مي تواند 
يك دنيا شــادماني به همراه داشته 
باشد؛ سالي كه شــايد آرزوهامان بر 
شاخ و بال فصل هايش نمايان شوند. 
اما زمستان هاي بســيار گذشتند و 
بهاران بسيار آمدند و درخت آرزوي 
بســياري از ما رخت شــكوفه به تن 
نكرد و كم كــم اميدمان رنگ  باخت. 
حاال نوروز خالي از آن شوري ست كه 
سال هاي كودكي به همراه داشت. ما 
سال هاست كه گردش چرخ ايام را به 
چشم ديده ايم. هر سال زمستان كه 
رخت مي بندد، اين بهار است كه از راه 
مي رسد و هرگز اينگونه نبوده است 
كه ما چمدان ببنديم و از زمستان به 
ســمت بهار خويش راه بيفتيم.  بهار 
ما شايد همانجا گذاشــتن كوله بار 
اندوه روزهاي تلخي باشد كه پشت 
ســر مانده اند  يا رها كردن دلواپسي 
روزهايي باشد كه نيامده اند. بهارمان 
شايد الي كتاب هاي نخوانده پنهان 
باشد يا كنار همان ســازي  باشد كه 
سال هاســت هوس نواختنش را در 
سر داريم. بهارما دور باشد يا نزديك، 
همان ســرزميني ا ســت كه پشت 
روزمرگي هامان از ياد برده ايم. كاش 
امسال چمدان ببنديم و راه بيفتيم به 

سمت بهار خويش.

 به سمت بهار
زندگی پديا
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پناه بر کلمه
مسعود مير  

با وضــو كتــاب را بــاز كرديم و 
خوانديم قسم به انجير و زيتون، 
چشــم هايمان در لحظه شليك 
توپ ســال جديد پرآب شد و با 
همان احوال پناه برديم به ديوان 
حضــرت حافــظ. ما بــه كلمه 
قســم مي خوريم و به كلمه پناه 
مي بريم و اصاًل روزگارمان با كلمه 

مي گذرد.
حاال كه ايــن يادداشــت براي 
آخرين صفحه از آخرين روزنامه 
منتشــره در ســال 1399را 
مي خوانيد انبوه كلمات در ذهن 
من و ما رديف شده اند، كلماتي كه 
سال رو به پايان را روايت كردند و 
شدند تيتر ، متن و خبر. كلماتي 
كه شــدند روايت ســال سخت 
اقتصاد و داغ تلخ كرونا و كلنجار 
با ويروســي كه انگار براي جنگ 
جهاني ســوم دنبال شناسنامه 

مي گردد.
كلمه امــا هنــوز پناه ماســت 
و بــه هميــن بهانــه اســت كه 
دلخوشــي هايمان و اميدهايمان 
را با زنجير كلمات بــه تيترهاي 
مطلوب بــدل كرده ايــم و پيش 
چشم شما گذاشته ايم تا شايد در 
اين احوال بسياري كلمه و اندك 
بودن حرف از فرط غصه، اميد را 
تكثير كنيم كه فــردا روز ديگري 

است.
ســوگند به پروردگار بخشنده كه 
در كتاب وحي بــه نعمت و بركت 
بندگان را مژده داده است. سوگند 
به كلماتي كه شدند شعر حافظ و 
دماوند آواز ايران به احســن الوجه 
آن را خواند و شــد فال سال پيش 

روي ما...
 ساقي بيا كه عشق ندا مي كند بلند

 كان كس كه گفت قصه ما هم ز ما شنيد

ميدان آزادي ميزبان نخستين كنسرت عمومي در تهران 

آواز همايون در سايه سار آزادي

كرونا رفت
پايان واكسيناسيون عمومي در كشور

در نخستين برنامه بازديدهاي نوروزي، فرمانده ناجا و 
رئيس پليس راهور از سرباز وظيفه شناس قدرداني كردند
كارت پايان خدمت در جيب 

عابد اكبري 

وليعصر با تراموا
   طوالني ترين خيابان خاورميانه   ثبت جهاني شد

   فاز اول مسير تراموا در حد فاصل ميدان تجريش تا پارك وي براي 
گردشگران راه اندازي شد

   تردد ماشين در خيابان الله زار تا پايان بهار به طور كامل ممنوع مي شود

9فروردين؛اولين 90 در سال 1400

دوشنبه خوب با عادل
بعد از ماه ها ممنوعيت باالخره 

فردوسي پور با برنامه اش به شبكه3 
بازمي گردد

 نسيم تغييرات 
در جام جم

   ادغام شبكه هاي زيان ده و قطع 
همكاري با بازنشسته ها در بخش هاي 

مختلف به جز بخش توليد ازجمله 
تغييرات جديد در صدا وسيما خواهد بود

   بودجه الف ويژه براي سريال جديد 
رضا عطاران در شبكه اول 

سينما عصرجديد 
محفل دائمي گروه 

هنر و تجربه شد
   نمايش فيلم هاي با مخاطب خاص 

به صورت دائم در سينماي پرخاطره تهران
 

مركبات بدون واسطه
طرح ضربتي عرضه محصوالت باغي در 

روزهاي نوروز سبب كاهش شديد قيمت 
پرتقال، سيب و كيوي شده است

صعود پاسپورت ايراني به جمع 
10پاسپورت معتبر دنيا 

با افتخار ايراني ام

يك بار براي هميشــه اين بازي 

صبح زود بيدار شدن و كم خوابي 

را تمام كنيد و روز اول عيد تا هر 

ساعتي كه راه داشت بخوابيد. 

شما كه هميشــه صبح خروس 

خوان از خواب پريده ايد، يك بار 

هم لنگ ظهر بيدار شدن را تجربه 

كنيد، حتما خوشتان مي آيد.

عيد وقت خوبي براي آب كردن 

شکم  است. باشگاه و استخر و 

جکوزي كه فعال تعطيل است، 

مي توانيد پياده روي در اماكن 

خلوت و نرمش سبك در خانه 

را جايگزين باشــگاه كنيد تا 

عيد روي فرمي داشته باشيد.

جنگ هم نمي توانست چنين فاجعه اي به بار بياورد، 

اما كرونا توانست و از اسفند سال گذشته تاكنون 

بيش از 61هزار نفــر از هموطنانمان به خاطر اين 

ويروس مرگبار جان خود را از دست دادند. ما هم 

در روزنامه همشهري همکار و رفيق كم از دست 

نداديم؛ پس در آستانه سال جديد حال دلتان را 

با آرزوي تحول و ســالمت عوض كنيد. همانطور 

كه نيت كرده ايد امسال را در خانه بمانيد تا از شر 

اين ويروس نجات پيدا كنيم، سر سفره هفت سين 

براي عزيزان از دست رفته دعاي خير كنيد و براي 

بازماندگان آرزوي سالمتي.

ســکوت و آرامش روزهاي عيد 

مناســب ترين وقت براي نوشتن 

اســت. اگر اهلش هســتيد قلم 

و كاغذ برداريد و شــروع كنيد. 

انتظار نداشته باشيد براي بار اول 

جنايت و مکافات خلق كنيد، در 

حد يادداشت روزانه يا يك داستان 

كوتاه هم باشد اميدوار كننده است.

ســريال هاي  و  فيلم هــا 

تکراري را رها كنيد و تجربه 

ديدن فيلم هاي كالســيك 

را به خودتــان هديه بدهيد. 

فيلم هايي كه در حالت عادي 

خيلي سراغشان نمي رويد، اما 
دريچه جديدي از هنر هفتم به 

رويتان باز مي كنند.

دوره 7جلدي »آتش بــدون دود« و 

دوره 4جلدي »خانواده تيبو« و 2جلد 

»برادران كارامازوف« را فراموش كنيد 

و به جاي خواندن »در جســت و جوي 

زمان از دست رفته« مارسل پروست، 

به مفهومش فکر كنيد. كتابي انتخاب 

كنيد كه خيلي قطور نباشد و در 2هفته 

بتوانيد تمامش كنيد.

تجربه اش کن

فاطمه عباسي انگار يك نفر كنترل 

را برداشته و دكمه 

استپ را زده باشد، اين دو هفته، همه  چيز از حركت 

مي ايستد و ديگر خبري از ريتم تند و سرعت باالي 

زندگي نيست. اين سکون و خلوتي تعطيالت عيد جان 

مي دهد براي انجام خيلي از كارهايي كه وقتگير هستند 

و شايد در طول سال به ندرت بتوانيد آنها را انجام دهيد. 

اين دو هفته را اگر در خانه بمانيد و ســراغ كارهايي 

برويد كه هميشه آرزويش را داشته ايد، هم از كرونا در 

امان خواهيد بود و هم حوصله تان سر نمي رود.

روزهاي عيد وقت داريد كه باغباني 

را هم تجربه كنيد. مي توانيد خاك 

گلدان هــاي گوشــه اتاقتان را 

عوض كنيد، برخــي از آنهايي كه 

مقاوم ترند را قلمه بزنيد و گل هايي 

را كه به گلدان بزرگ تري احتياج 

دارند، جابه جا كنيد.

امســال كرونا داغ هاي زيــادي بر دلمان 
گذاشت و عزيزان زيادي را از دست داديم. 
رسم است كه پنجشــنبه آخر سال همه 
مي روند براي زيارت اهل قبور، اما امسال 
به خاطر همين كروناي كشنده، قرار است 
رفتن به بهشت زهرا را موكول كنيم به وقتي 
ديگر. بهترين وقت همين روزهاي خلوت 
عيد است كه مي توانيد سري به خانه ابدي 

رفتگان بزنيد و دلي سبك كنيد.

پارسال كه كرونا ســر و كله اش پيدا شد، 

خيلي ها همراه ماسك و دستکش و الکل، 

آرد مي خريدند و در خانه نان و شــيريني 

و پيتزا درست مي كردند. اما بعد از يك  ماه 

همين نانواها، بي خيال پخت وپز شدند و 

مثل بقيه رفتند توي صف نان. اگر جزو اين 

افراد نبوديد، اين دو هفته فرصتش را داريد 

كه ســامان گلريز درونتان را كشف كنيد 

و آشــپزي كردن را هم به مهارت هايتان 
بيفزاييد.

دغدغه مان سفر نبود، بازگشت سالمت از سفر بود .
قذافی بود، اما كرونا نبود. غم بود اما قرن رو به پايان نبود.

28اسفند 89 بود و حاال 27 اسفند 99 است. شماره آخر سال  بود و حاال شماره 
آخر سال است. شما بوديد  ، ما بوديم. حاال هم ما و شما هستيم و همشهری هست.

مهديا گل محمدی

 10 سال 
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