
اجارهداريحرفهاي
رسد بهدادمستاجراننمي

مردم پاسخ »چرا بايد رأي بدهيم« 
را   مي خواهند

گفت وگو با  موسوي الري، وزيركشور دولت اصالحات
   رفع مشكالت با يكدست شدن حاكميت، سرابي بيش نيست

   هجمه ها عليه دولت از مرز رقابت گذشته و مي توان نام دشمني 
روي آن گذاشت

2 سال پس از هدف گذاري تنظيم بازار اجاره با فعال شدن 
شركت هاي اجاره داري حرفه اي ، هنوز آيين نامه تأسيس 

اين مؤسسات به تصويب نرسيده است

در آستانه آغاز فصل جابه جايي بازار اجاره و در شرايطي كه اين بازار به شدت از تورم 
افسارگسيخته بازار مسكن متأثر شده است، دوباره وزارت راه و شهرسازي ماجراي 
راه اندازي اجاره داري حرفه اي را به عنوان تنظيم گر و نجات بخش بازار اجاره مطرح 
كرده  است؛ طرحي كه البته طي 2سال گذشته حتي قادر به گفتاردرماني بازار اجاره 
نيز نبوده است.به گزارش همشــهري، بيش از 2سال از مطرح شدن ايده راه اندازي 
مؤسسه هاي اجاره داري حرفه اي با هدف تنظيم بازار اجاره كشور مي گذرد و آخرين 
خبرها حاكي از اين است كه آيين نامه تأســيس اين مؤسسات در كميسيون هاي 

تخصصي دولت در حال بررسي است.  صفحه4 را بخوانيد.

HAMSHAHRI   ISSN 1735- 6386  Vol.29  No.8192  SUN  APR.11 20صفحه راهنما ويژه تهران  3000تومان 2021  24 صفحه شماره 8192   سال بيست و نهم 28 شعبان 1442   يكشنبه 22 فروردين 1400  

نگاه
حسين ايماني جاجرمي ؛ جامعه شناس شهري

از ابتدايي كه بحث اعمال محدوديت ها در خيز گرفتن 
موج اول كرونا مطرح شد و مشاغل را برحسب ضرورت 
طبقه بندي كردند، يك نهــاد نظارتي قوي و واحد در 
دستگاه هاي دولتي، شهرها، محالت و مراكز آموزشي تعيين نشد تا بتواند بر فعاليت 
اصناف، مشاغل و شهروندان رسيدگي كند. دولت تنها بر ارائه يك دستورالعمل از 
سوي ستاد ملي  مقابله با كرونا اكتفا كرد؛ درحالي كه هيچ جاي دنيا بحران را صرفا 
با ارائه يك برنامه كنترل نمي كنند چون جامعه تابع خط  مشي ها و قوانين است و 
اگر جايي حس كند فضا برايش مبهم و نامفهوم است كار خودش را پيش مي گيرد.

روز گذشته عالوه بر اصنافي كه تخلف كرده و فعاليت اقتصادي و تجاري خود را در 
نخســتين روز محدوديت ها در موج چهارم كرونا ازسر گرفتند، نهادهاي عمومي و 
دولتي مانند سازمان ها و وزارتخانه ها نيز با تعداد باالي كارمندان هفته خود را آغاز 
كردند و گزارش هاي ميداني نشــان داد كه مديران دولتي قيد دوركاري را چندان 
جدي نگرفتند؛ اين در حالي است كه بحران كرونا بسيار جدي است و بيمارستان هاي 
كشور مملو از بيماران كرونايي است كه امكان بستري شدن ندارند و وزارت بهداشت 

در اطالعيه هاي مكرر خود بر اين موضوع تأكيد دارد.
علت بي توجهي در اعمال محدوديت ها از سوي اصناف مشخص 

است؛ تحريم ها، تورم شديد، ركود كسب وكارها، مشكالت معيشتي و اجاره بهاي باال 
باعث شده كه بسياري از كسبه نتوانند يا نخواهند كه تن به دستورالعمل ها بدهند.

چرا مردم محدوديت هاي كرونا 
را جدي نمي گيرند؟

صفحه5صفحه17

جنابآقايمحسنوفاييمنش
درگذشت  همسر گراميتان  را تسليت عرض مي نماييم؛  از ايزد منان 
 براي آن مرحومه علــو درجات و براي جنابعالــي و  بازماندگان صبر

و سالمتي مسئلت داريم.
همشهري

سركارخانمشهيندختموالوردی
 با كمال تأســف و تأثر درگذشــت مادر مكرمه تان   را به سركار عالي 
و   بازماندگان محترم  تسليت مي گويم.  از ايزد منان براي آن مرحومه 

علو درجات  و  مغفرت الهي مسئلت دارم.
ابوالحسن رياضي

يادداشت
اسماعيل كهرم؛ بوم شناس

145محيط بــان تاكنــون شــهيد شــده اند و 
310محيط بان و شــكاربان ديگر نيــز حين انجام 
وظيفه، مجــروح و نقص عضو شــده اند. در ميان 
جنگل بان ها نيز آمار كشته شــد گان و مصدومان 
حين انجام وظيفه مشاهده مي شــود. همياران طبيعت هم كه اصال تا پيش از 
قانون حمايت از محيط بان ها و جنگل بان ها و حتي حين تصويب اين قانون به 
رسميت شناخته نشده اند. چه رنجي باالتر از به شــهادت رسيدن محيط بان 
و جنگل بان و هميار طبيعت در پاسداري از ســرزمين، محيط زيست و منابع 
طبيعي ايران و حتي نقص عضو آنها ست؟ برخي محيط بان ها و جنگل بان هاي 
مصدوم و حتي همياران طبيعت مصدوم شده در حوادث متعدد بايد كيلومترها 
از شهرشان دور شوند تا شايد مجال درمان بيابند. اين  موارد تنها بخشي از رنجي 
است كه در تمام اين سال ها محيط بان ها،  جنگل بان ها و همياران طبيعت براي 
پاسداري از داشته هاي طبيعي اين ســرزمين متحمل شده اند. محيط  باني كه 
در كوير خارتوران 7 ماه خانواده اش را در شهر كرج نديد، چون 70هزار تومان 
پول هزينه حمل ونقل براي رسيدن به خانه را نداشت و تمام درآمدش را براي 

خانواده مي فرستاد، شكارباني كه بيش از 40شب در پاسگاه 
محيط باني در بوشــهر و اهواز و خوزستان بدون حتي يك 

پنكه در آن گرماي شــديد، پاسدار زيست بوم ايران اســت و غير از تخم مرغ، 
غذايي براي خوردن ندارد...

رنج پاسداري از سرزمين

ادامه 
در صفحه 9

متن كامل 
در صفحه10
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در بزرگ ترين 
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الگوی خانوادگی شيوع
 متخصصان  از  بستری هاي خانوادگي 
در پيك چهارم كرونا خبر مي دهند

وقتی فاصله گذاری  بی معنی می شود
 بررسی علت رعايت نشدن فاصله گذاری اجتماعی
در برخی از ساعات  در ناوگان اتوبوسرانی تهران 

آغاز قطره چكانی واكسيناسيون 
بيماران خاص
گزارشي از روند واكسيناسيون بيماران گروه هاي پرخطر 

2

صفحه هاي 3، 10 و12 را بخوانيد

محدود  نمي شوند
 در  نخستين روز  اجراي محدوديت ها، خيابان هاي اصلي تهران 
خلوت، اما جنب و جوش در خيابان هاي فرعي همچنان باال بود
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»ما فناوري را توسعه داديم اما برخي به 
مردم دروغ مي گفتند«، »برجام صنعت هستهای

هسته اي را در ايران به طور كامل قانوني 
كرد«، »عهد ما با دنيا NPT اســت«، »نگراني هاي 
نابجاموجب دردسر براي ملت ايران شد« و »روي پاي 
خودمــان ايســتاده ايم«؛ مهم ترين فراز ســخنان 
رئيس جمهوري در پانزدهمين سالروز ملي فناوري 
هسته اي بود كه به واسطه آن هم بر اهتمام ايران براي 
هسته اي شدن منهاي اهداف غيرنظامي سخن گفت 
و هم از برجام و اهميت اين توافقنامه بين المللي در 
اثبات اين مدعاي ايران دفاع كرد. به گزارش ايرنا، خبر 
ويژه مراســم ديروز اما آغاز راه انــدازي مركز مونتاژ 
سانتريفيوژهاي پيشرفته بود.  اين در حالي است كه 
در تيرماه99 طي يك اقدام تروريستي قسمتي از اين 
مركز تخريب شد كه با تالش شبانه روزي با استفاده از 
تمامي ظرفيت ها مركز مونتاژ ماشين هاي سانتريفيوژ 
عملياتي و هم اكنون آماده بهره برداري شده است. در 
رونمايي ديروز اما مسئول پروژه مذكور در پاسخ به 
حسن روحاني، رئيس جمهور كشورمان مبني بر اينكه 
چند درصد از مونتاژ هاي ما برگشــت داده مي شد و 
داراي نقص بود و االن به چه شــكل است؟ گفت: در 
ماشين نسل اول اوايل به تسلط بااليي رسيده بوديم. 
درباره توليد ماشين هاي جديد در بخش قطعه سازي  
تا توليد با ضمانت ساخت بااليي انجام مي شود و در 
نسل دوم و چهارم ماشين ها هم به همين شكل است. 
اما براي ماشين نسل۶ طبيعي است مشكالت اوليه 
داشته باشيم كه بعد از توليد زنجيره اول به مرور حل 
مي شود. در توليد انبوه مشــكالت رفع خواهد شد.  
روحاني كه به صورت مجازي و از كاخ ســعدآباد اين 
دستور را صادر كرد، در ســخناني با تأكيد بر اينكه  
تمامي فعاليت هاي هســته اي ما صلح آميز   و براي 
اهداف غيرنظامي است، گفت:  بسيار خوشحالم اين 
افتتاح ها با افتتاح هاي ديگر متفاوت است. اين فناوري 
مانند فناوري هاي هاي تك و برتر اســت ولي چون 
طرف مقابل، از ايــن فناوري براي ســاير عرصه ها 
اســتفاده كرده، ما را در رديف خود قرار مي دهند. او 
افزود: در دولت تدبير و اميــد 2اقدام مهم در زمينه 
هسته اي انجام داديم، يك اقدام آن است كه قبل از 
آنكه دولت يازدهم تشكيل شود، فعاليت غني سازي ما 
از ديد آنها غيرقانوني بود و در شوراي امنيت قطعنامه 
عليه ما گذرانده بودند كه از ما خواســته شــده بود 

غني سازي را در ايران كامال متوقف كنيم.

باشيم و شما ما را براي تهيه وسايلي كه نياز داريم ياري 
كنيد، آژانس كه فقط براي بازديد نيســت كه مرتب 
بازديد كرده و گزارش بنويســد، اين يكي از كارهاي 
آژانس اســت. يكي از كارهاي مهم آژانس حمايت و 
كمك است، شما چه كمك و حمايتي از ايران  كرديد؟

رويپايخودمانايستادهايم
وي با بيان اينكه ما كشوري هســتيم كه روي پاي 
خودمان ايســتاده ايم، گفــت: ما حتــي در زمينه 
غني سازي روي پاي خودمان ايســتاده ايم. امروز در 
اداره رآكتور بوشهر هم كه براي ما برق توليد مي كند، 
روي پاي خودمان ايســتاده ايم و در آينده در ساخت 
اين نيروگاه هــاي پرقدرت هم روي پــاي خودمان 

خواهيم ايستاد.

نگرانينابجاموجبدردسربرايملتايرانشد
رئيس شــوراي عالي امنيت ملي ادامــه داد: اينكه هنوز 
با دنيا و آمريكايي ها حرف مي زنيم تا دســت از اقدامات 
غيرقانوني شــان بردارند، به خاطر اين مبناست كه آنها 
تفكري دارند كه براساس آن براي خودشان دردسر و نگراني 
درست كرده اند. بار ديگر تأكيد مي كنم تمامي فعاليت هاي 
هســته اي ما صلح آميز و براي اهداف غيرنظامي است و 
همانطور كه مقام معظم رهبري در چندين نوبت مطرح 
كردند، از ديد فقه ما پيگيري كردن يك سالح كه مي تواند 

خطر بزرگ براي جامعه بزرگ باشد، حرام است.

مافناوريراتوسعهداديمامابرخيبهمردمدروغ
ميگفتند

رئيس جمهوري با بيان اينكه كار ما در غني ســازي 

از ديد آنها غيرمشــروع و غيرقانوني بود، خاطرنشان 
كرد: ما آن قطعنامه ها را تمام كرديم. اين قطعنامه ها 
به زباله دان تاريخ رفت و فعاليت هاي ما قانوني شــد. 
اين بهانه از دســت آنها گرفته شد كه از نظر حقوقي 
و پايداري اين فناوري بسيار مهم است و يكي از آثار 
پرافتخار برجام اين بود كه صنعت هسته اي را در ايران 
به طور كامل قانوني كرد. ايــن كار بزرگ و عظيمي 
بود كه در اين دوره انجام شــد. وي اظهار كرد: ما اين 
فناوري را توســعه داديم. به دروغ و به غلط بعضي ها 
مي گفتند كه آنها رفتند برجــام را امضا كردند و در 
برجام يكسري امتيازاتي گرفتند، پول ها را از بانك هاي 
خارجي گرفتند. تحريم نفت، فلزات، كشتيراني و بيمه 
و همه تحريم هايي كه بوده برداشتند و درعوض اين 
فناوري را تقديم خارجي هــا كردند و معامله كردند 
كه يك دروغ بزرگ بود. آنها اين دروغ بزرگ را تكرار 
مي كردند و ما هرچه به مردم مي گفتيم كه آنها دروغ 
مي گويند، اگرچه اكثريت مردم مي فهميدند كه آنها 
دروغ مي گويند اما اقليتي بودند كه شك داشتند. وي 
گفت: وقتي به سازمان انرژي اتمي مي گويند ما يك 
زنجيره »آي آر۶« مي خواهيم مي توانيم راحت توليد 
كنيم و امروز يك زنجيره 1۶4تايي آي آر۶ افتتاح شد 

و اين زنجيره به گونه اي اســت كه نسبت به زنجيره 
قبلي 10برابــر مي تواند محصــول در اختيار ما قرار 
دهد. يعني ســانتريفيوژهاي قبلي حداكثر يك سو 
بودند و اين سري جديد 10سو است.  روحاني اضافه 
كرد: حتي امروز از لحاظ تكنولوژي به ســانتريفيوژ 
»آي آر9« كه ۵0سو است، رسيده ايم يعني ۵0 تا ۶0 
برابر سانتريفيوژهاي قديمي محصول در اختيار ما قرار 
مي دهد. امروز براي ما و جهانيان روشن شده است كه 
در دولت يازدهم و دوازدهم چه كار بزرگي در زمينه 

هسته اي انجام گرفته است.

كارآژانسفقطبازديدوگزارشدهينيست
 رئيس دولت تدبير و اميد بــا تأكيد بر اينكه يكي از 
مطالبات بزرگ ما كمك آژانس و دنيا به ما در زمينه 
هسته اي است، گفت: ما به NPT پيوستيم و پادمان 
را هم قبول كرديم. آژانس هــم طبق پادمان عمل 
مي كند اما شــما چقدر به ما كمك كرديد؟ شما در 
ساخت سانتريفيوژها و ليزر و ايزوتوپ هاي پايدار، 
آب سنگين و رآكتور آب ســنگين ما كه همه آنها 

صلح آميز است، چه كمكي به ما كرديد.
وي ادامه داد: قرار مــا اين بود كه ما عضو اين معاهده 

مركز مونتاژ سانتريفيوژهاي پيشرفته نطنز، 9 ماه بعد از تخريب دوباره راه اندازي شد

بازديدحسنروحانيوعلياكبرصالحيازنمايشگاه۱۳۳دستاوردهستهايدرحاشيهمراسمسالروزفناوريهستهاي/عکس:ايسنا

رهبریروحاني: دنيا و آژانس به ايران بدهكارند 

ديپلماسی

حکمرهبرمعظمانقالبدرباره
روزهماهرمضاندرزمانشيوعكرونا

پايگاه اطالع رساني دفتر رهبر معظم انقالب اسالمي حكم حضرت 
آيت اهلل خامنه اي درباره شــرايط روزه  ماه رمضان در زمان شيوع 

بيماري كرونا را اعالم كرد.
رهبر معظم انقالب اسالمي در پاسخ به اين استفتا كه »در شرايط 
كنوني كه بيماري كرونا شيوع پيدا كرده است، روزه گرفتن در  ماه 
رمضان چه حكمي دارد؟« تأكيد كردند: »روزه از ضروريات اركان 
شريعت اســالم اســت و ترك روزه  ماه رمضان جايز نيست، مگر 
آنكه فرد، گمان عقاليي پيدا كند كه روزه گرفتن يا موجب ايجاد 
بيماري شود و يا تشديد بيماري و يا افزايش طول بيماري و تأخير 

در سالمتي مي شود.«
در ادامه پاسخ به اين استفتا آمده است: »در اين موارد روزه ساقط 
ولي قضاي آن الزم است. بديهي است درصورتي كه اين اطمينان از 
گفته پزشك متخصص و متدين نيز به دست آيد، كفايت مي كند. 
بنابراين اگر فردي نسبت به امور يادشده خوف و نگراني داشته و 
اين خوف منشأ عقاليي داشته باشــد، روزه ساقط ولي قضاي آن 

الزم است.«

بيمواميدهايوين
 عراقچي: اقدامات ايران در هر دو كارگروه 

»خوب« بوده اما همچنان نياز است بحث ها ادامه يابد

مذاكرات وين تمام شده اما به نظر مي رسد حواشي آن تا چهارشنبه 
يعني موعد آغاز دوباره مذاكرات براي احياي برجام ادامه داشته 
باشــد. اظهارنظرهاي مذاكره كنندگان و بازتــاب مذاكرات در 
رسانه ها همچنان نشست وين را در مركز توجه قرار داده است. در 
اين بحبوحه رئيس ستاد كل ارتش رژيم اسرئيل يعني باالترين 
مقام امنيتی راهي واشــنگتن شــده تا با همتاي آمريكايي خود 

ديدار كند.
 اين سفر درست در فاصله تنفس ميان مذاكرات ايران و 1+4 انجام 
مي شــود و طبق گزارش ها موضوع اصلي آن ايــران و ممانعت از 
بازگشت آمريكا به برجام است. اما همزمان با تالش مخالفان داخلي 
و خارجي برجام، مقامات وزارت خارجه آمريكا و ايران نشست وين 
را »سازنده« دانستند و گفتند كه به مذاكرات »خوش بين« هستند. 
نماينده اتحاديه اروپا در آمريكا هم ارزيابــي مثبتي از مذاكرات 
داشته است و در توييتي درباره روند »نتيجه بخش«  توضيح داده 
است. همزمان با اين اتفاقات ايران نيز در روز صنعت هسته اي با 
حضور رئيس جمهوري از دســتاوردهاي جديدي در اين عرصه 

رونمايي كرده است.

عراقچي:مذاكراتدرمسيردرستاست
معاون وزير خارجه ايران بار ديگر گفته كه مذاكرات در »مســير 
درستي« اســت. قرار اســت تا چهارشــنبه هفته آينده فعاليت 
كارگروه هاي تحريم  و هسته اي ادامه پيدا كند و بار ديگر اعضا به 
وين بازگردند. به گفته عراقچي اقدامات ايران در هر دو كارگروه 
»خوب« بوده: »همچنان نياز اســت بحث ها ادامه يابد. به ويژه در 
موضوع رفع تحريم ها كه موضوع پيچيده اي است.« عراقچي اضافه 
كرد: »در موضوع برداشته شدن تحريم ها، ايران موضعي منطقي و 
مستدل دارد. آمريكايي ها ميز برجام را ترك كرده اند و لذا بايد ابتدا 
آنها بازگردند. آنها بايد تحريم ها را بردارند و دوباره عضوي از برجام 
شوند و ســپس ايران به اجراي كامل برجام باز خواهد گشت.« به 
 گفته عراقچي تقريبا همه طرف ها با اين موضوع موافق هســتند 
اما اينكه اين روند چگونه اتفاق مي افتد هنوز مشــخص نيست.  
همچنين عراقچي گفته كه مذاكرات بايد زودتر به نتيجه برسد. بر 
اساس توافق ايران با آژانس در اسفند ماه، اگر تا 3 ماه ديگر تحريم ها 
لغو نشود تمام دسترســي ها براي نظارت بر مراكز هسته اي ايران 

قطع خواهد شد.

ادعايرويترزدربارهفعاليتهستهايايران
درســت همزمان با نگراني ها درباره به نتيجه رسيدن مذاكرات، 
خبرگزاري »رويترز« در گزارشي ادعاهايي عليه ايران مطرح كرده 
است. به گزارش ايســنا آژانس بين المللي انرژي اتمي به اعضاي 
شوراي حكام گزارش داده كه ايران در كارخانه ساخت صفحات 
سوختي در اصفهان اقدامات جديدي انجام داده كه نقض جدي 
برجام به شمار مي آيد. اين ادعا از سوي ايران و آژانس بين المللي 

انرژي اتمي تأييد نشده است.

خطيبزاده:آمريکاراهترامپراادامهندهد
ســعيد خطيب زاده، ســخنگوي وزارت خارجه در مصاحبه اي 
با ســي ان ان مواضع ايران در مذاكرات را بــار ديگر مطرح كرده: 
»گفت وگوهاي وين نشان داد كه امكان پيشــرفت وجود دارد و 
تحرك مثبتي كه توسط 1+4 و ايران ايجاد شده، قابل تداوم است؛ 
مشــروط بر اينكه اياالت متحده حاضر باشــد به تعهداتش ذيل 
قطعنامه 2231 شوراي امنيت سازمان ملل متحده عمل كند.« او 
در اين مصاحبه توضيح داده كه ايران خواهان لغو همه تحريم های 
اعمال شده در دوران ترامپ است و بر سر برنامه موشكي و مسائل 
منطقه  با آمريكا گفت وگو نخواهد كرد. خطيب زاده در پاســخ به 
سؤال كريستين امانپور در اين زمينه گفته: »به نظر مي رسد كساني 
در داخل دولت ايــاالت متحده وجود دارند كــه تالش مي كنند 
بخشي از تحريم ها را به عنوان اهرم عليه ايران حفظ كرده و مورد 
استفاده قرار دهند. اين را يك بار آزمودند و شكست خوردند و بار 

ديگر هم شكست مي خورند.«

ابهاموبالتکليفيكنونيكهبرهردو
جرياناصالحطلبيواصولگراييحاكماسترا
چگونهتحليلميكنيد؟تاكنونچنينفضاي

ابهاميمسبوقبهسابقهبودهاست؟
انتخابات رياست جمهوري در ايران از سال137۵ 
وارد شرايط جديدي شد. تا اين مقطع به استثناي 
دور اول، قبل از اينكه مردم پاي صندوق رأي بروند، 
تقريبا مي شد گفت رئيس جمهور مشخص است. 
بعد از رحلت امــام)ره( و كانديداتــوري مرحوم 
هاشمي رفسنجاني هم چنين فضايي حاكم بود؛ 
كانديداهايي كه آمدند، براي رقابت نيامده بودند. 
از اين دوره به بعد انتخابات رياســت جمهوري در 
ايران وارد شرايط نويني شد. در مقطع سال هاي 
137۵ و 137۶فضــاي حاكم بــر جامعه تقريبا 
مشابه اوضاع كنوني بود؛ يعني تكليف براي جريان 
اصالحات روشــن نبود، امــا اصولگرايان تكليف 
خود را روشــن كرده بودند و مطمئــن بودند كه 
ناطق نوري راهي پاستور خواهد شد؛ درحالي كه 
فضاي جامعه برخالف آن چيزي بود كه صداوسيما 
و رســانه هاي رســمي منعكس مي كردند. اين 
شــرايط اكنون هم وجود دارد، اما با يك تفاوت؛ 
اينكه درســال137۶مردم با توجه به ديدگاه ها و 
برنامه هاي آقاي خاتمي همه آمال و آرزوهاي خود 
را در برنامه هاي او مي ديدند. مردم در سال137۶به 
اين واقعيت رسيدند كه جرياني متفاوت از جريان 
حاكم پديدار شده و خود را در معرض رأي جامعه 
قرار داده  است، ديدگاه هاي متفاوتي دارد و براي 
مردم در تصميم گيري هاي مهم كشور شان اهميت 
ويژه اي قائل است. البته در اين زمينه طرف مقابل 
هم تأثيرگذار بود؛ به  اين معني كه آنقدر از تريبون ها 
و رسانه هاي رسمي بر نام يك كانديدا تأكيد كردند 
كه مردم به اين ذهنيت رسيدند يك جريان خاص 
به زور هم شــده قصد دارد يك نفــر را به جامعه 
تحميل كنــد؛ درحالي كه خــود ناطق نوري هم 
قصد ايجاد چنين شــرايطي را نداشت. اكنون و 

پس از گذشت بيش از 20سال، مردم به اين گزاره 
رســيده اند كه كارها از روند منطقي خود خارج 
شده است؛ موضوعي كه از دوره رياست جمهوري 
احمدي نژاد آغاز شد. او با استفاده غيرمسئوالنه 
از واژگان و كلمات موردقبول مردم مسير جديدي 
را متفاوت با محتواي اصلي آن واژه ها گشــود. در 
مقطع سال1384 مردم احساس مي كردند پس 
از يك دوره كه مرحوم هاشمي رفســنجاني زمام 
امور را در دست داشته اســت، اگر دوباره انتخاب 
شود، نوسازي ويژه اي در جامعه رخ نخواهد داد. 
عالوه برآن تكثر در ميان اصالح طلبان هم مزيد 
بر علت شد تا  فردي مانند احمدي نژاد زمام امور را 
به دست گيرد كه همه داشته ها و عملكرد گذشته 
كشور را زير سؤال برد و فرصت هاي زيادي را هم 
به تهديد تبديل كرد. با آمدن حسن روحاني فضاي 
جديدي بر كشور حاكم شد؛ مردم اميدوار شدند 
كه فرصت ســوزي هاي دوره احمدي نژاد پايان 
پذيرد كه متأسفانه هم رقبا نگذاشتند و هم دولت 
در پاره اي از موارد بي تدبيري از خود نشــان داد. 
درمجموع معتقدم فضاي انتخابات در مقطع فعلي 
همان فضاي سال137۵ است، اما با يك تفاوت؛ 
اينكه مردم نااميد شده اند. رقابت ها مانند گذشته 
جدي است، اما جامعه با سايه سنگين يأس دست 

به گريبان است.
اينيأسونااميــديچهعللو

ريشههاييدارد؟
درطول اين 8ســال دولت روحاني، رقباي 

دولت و رســانه ملي آنقدر بر ناكارآمد و 
ناموفق بودن دولت از هر طريقي تاكيد 
كردند كه اكنون به نظر من، اين دولت، 
در اذهان عمومي نامطلوب ترين دولت 
پس از انقالب است. البته خود دولت هم 

مقصر بود. موضوع واكسيناسيون 
كرونا را مي توان مثالي در اين 

زمينه دانست. مردم انتظار 

دارند مسئوالن، مانند بسياري از كشورهاي دنيا، 
اقدام عاجلي براي واكسيناســيون كرونا انجام 
دهند، اما اقدامات انجام شده كافي و مؤثر نبوده 
 است. مردم معتقدند دولت حتي به قيمت كنار 
گذاشتن بقيه اولويت ها، بايد براي قطع زنجيره 
شيوع كرونا اقدام اساسي انجام دهد. مردم ناراحت 
و عصبي هستند و فضاي نشاط از بين رفته است. 
جامعه احساس مي كند مســئله »جان مردم« 
اولويت دوم دولت است. اين فضا به عالوه برخي 
چالش هاي اقتصادي كه بخشي از آنها محصول 
تحريم هاست، به نااميدي مردم دامن زده است. 
جامعه نبايد قرباني برخي كشمكش هاي داخلي 
شود. پخش سريال گاندو از صداوسيما مثال خوبي 
براي اين موضوع است؛ درحالي كه وزير امورخارجه 
كشور درگير مذاكرات مهم با طرف هاي خارجي 
است، سريالي پخش مي شود كه قصد دارد چنين 
وانمود كند كه وزارت خارجه جاسوس پرور است؛ 
اين اوج بي تدبيري است. وزير امورخارجه فرمانده 
جنگ ديپلماتيكي قلمداد مي شود كه اكنون ميان 
ايران و طرف هاي اروپايي و آمريكايي در جريان 
است. درست در زماني كه ظريف در چنين ميدان 
مهمي درحال نبرد است، از پشــت به او خنجر 
مي زنند و اين مجموعه چالش ها و مسائل، فضاي 
كنوني انتخابات را مه آلود كرده است؛ مردم به دليل 
ناكارآمدي دولت در برخي حوزه ها، فشــارهاي 
خارجي و همچنين هجمه هــاي غيراصولي كه 
ازســوي رقبا متوجه دولت مي شــود كه از مرز 
رقابت گذشــته و مي توان نام دشــمني را روي 

آن گذاشــت، نسبت به آينده 
مأيوس شده اند. جامعه به اين 

گمان رسيده است كه ديگر رجوع به صندوق  رأي، 
را رفع نمي كند.آنچنان كه بايد مشكالت  

طــرح اصــالح قانــون انتخابــات 
رياســت جمهوری از نخستين اقدامات مجلس

مجلس يازدهمي هاست. طرحي كه در 
همان هفته هاي نخست روي كار آمدن مجلس جديد 
ارائه شد و حكايت از عزم نمايندگان اصولگرا براي تغيير 
شــرايط كانديداتوري انتخابات1400 داشت. ديروز 
سخنگوي هيأت رئيسه مجلس در نشست خبري ابراز 
اميدواري كرده كه اين طرح به سيزدهمين انتخابات 
رياست جمهوري برسد. مجلس در آخرين جلسات علني 
سال گذشته به سرعت ايرادهاي شوراي نگهبان به طرح 
را بررســي كرد و حــاال در انتظار تأييد نهايي اســت. 
محمدحسين فرهنگي خبر داده كه نظر مجمع تشخيص 
مصلحت نظام در اين باره تامين شده و فقط نظر نهايي 
شوراي نگهبان باقي مانده است. با اين همه و با وجود 
عجله نمايندگان بعيد است كه طرح آنها به انتخابات 

رياست جمهوري پيش رو برسد.
وي با بيــان اينكــه اميدواريــم ثبت نــام انتخابات 
رياست جمهوري براساس قانون جديد باشد تا شاهد 
صحنه هاي ناگوار دوره هاي گذشته نباشيم، گفت: ظاهرا 
شــوراي نگهبان منتظر نظر نهايي مجمع تشخيص 
مصلحت نظام اســت، اميدواريم مجمع هم با توجه به 
اينكه نظراتش به طور كامل تأمين شده، موافقت خود 
را اعالم كند تا به سرعت اين قانون ابالغ شود. با توجه 
به مذاكراتي كه داشــته ايم، وزارت كشور هنگام ثبت 
نام كانديداها بايد معيارهايي مانند تحصيالت، سوابق 
كالن كشوري و سن را در ثبت نام رعايت كند. طبيعتا 
درصورت ابالغ قانون، اين موضوع در قالب اجراي قانون 
جديد انجام مي شود و درصورت عدم ابالغ قانون با توافق 

با شوراي نگهبان اين امر امكان پذير است.
 هرچند شوراي نگهبان از آغاز در جريان تدوين طرح 
مجلس بوده و با آن همســو اســت اما طرح مجلس 
درصورت موافقت شوراي نگهبان چه تغييرات مهمي در 

قانون انتخابات رياست جمهوري ايجاد مي كند؟

وقتيهمهچيزبرعهدهشوراست
بسياري طرح اصالح قانون انتخابات مجلس را موجب 
گســترش حوزه نظارت شــوراي نگهبان بر انتخابات 
مي دانند. بر اساس ماده ۵ اين طرح كانديداها موظف 
هستند كه »هنگام ثبت نام، برنامه مكتوب خود را در 
حوزه هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي ارائه 
كنند.« شوراي نگهبان اين برنامه را كه بايد »از لحاظ 
كمي و كيفي قابل ارزيابي باشد« بررسي مي كند. شوراي 
نگهبان حتي مي تواند درباره ايــن برنامه با كانديداها 

مصاحبه كند. نمايندگان شرايط مدير و مدبر بودن و 
رجل سياسي را هم براساس تعريف هايي به عهده شوراي 
نگهبان گذاشتند. در تبصره ماده اول اين طرح آمده كه 
»تشخيص و احراز شرايط نامزدهاي رياست جمهوري 
در چارچوب نظر تفسيري شوراي نگهبان درخصوص 
تعريف و اعالم معيارها و شــرايط الزم براي تشخيص 
رجل سياسي، مذهبي و مدير و مدبر بودن نامزدهاي 
رياست جمهوري، بر عهده شوراي نگهبان است.« البته 
در طرح اوليه نمايندگان شرايطي انتزاعي براي تشخيص 
رجل سياسي تعيين كرده بودند. به طور مثال »مشاركت 
در مراسم ديني و مذهبي و بزرگداشت شعائر ديني« 
به عنوان يكي از شروط نه گانه رجل سياسي درنظر گرفته 
شده بود. يا شرايطي مثل »آرمان خواهي با درنظر گرفتن 
واقعيت ها« نيز جزو شرايط مديربودن داوطلب بود كه در 

مراحل بعدي با نظر شوراي نگهبان اصالح شد.

ورودممنوعِسنی!
از جمله مــوارد ديگري كــه در طــرح مجلس مورد 
توجه قرار گرفت تغيير ســن كانديداهــاي انتخابات 
رياست جمهوري است. بر اين اســاس ابتدا محدوده 
سني بين 4۵ تا 70 سال درنظر گرفته شد اما سپس به 
حداقل 40 سال و حداكثر 70 سال تغيير كرد. بنابراين 
درصورت تبديل شدن طرح نمايندگان به قانون بعضي 
از چهره هاي سياســي امكان حضور در انتخابات را از 
دست مي دهند كه محمدجواد آذري جهرمي وزير 39 
ساله دولت دوازدهم و رئيس دولت اصالحات درصورت 
تمايل و با فرض تأييــد صالحيت ازجمله اين چهره ها 
هستند. از طرفي به نظر مي رسد نمايندگان تالش كردند 
تا شرايط حضور ديپلمات ها در انتخابات را هم با دشواري 
روبه رو كنند؛ چرا كه براساس ماده دوم اين طرح »أخذ يا 
داشتن تابعيت و يا اقامت دائم از كشورهاي بيگانه توسط 
داوطلب، والدين، همسر و فرزندان از مصاديق عدم التزام 
و تعهد به انقالب و نظام جمهوري اسالمي ايران تلقي 

مي شود«.
طرح اصالح قانون انتخابات رياست جمهوري تاكنون 
حتي بين نمايندگان اصولگرا  هم مخالفاني داشته است. 
بيرون از مجلس نيز اين طرح با انتقادات بسياري مواجه 
شده. با اين همه به نظر مي رسد شوراي نگهبان كه در 
مجلس دهم با همه طرح هــاي اصالح قانون انتخابات 
رياســت جمهوري و مجلس مخالفت كرد، در نهايت 
با طرح مجلس يازدهمي ها موافقــت كند چرا كه اين 
طرح سايه شوراي نگهبان بر انتخابات را بيش از پيش 

گسترده مي كند.

   روحاني: تمام تالش ما اين بود وارد موج چهارم كرونا نشويم
روحانيدرجلسهستادمليمقابلهباكرونابابياناينکهماتاكنون۳موجشيوعراپشتسرگذاشتهايم،گفت:تمامتالشما
ازاسفندماهسالگذشتهاينبودكهواردموجچهارمنشويم،اماامروزايناتفاقمتأسفانهرخدادهاست.اگربخواهيمعوامل
اينموجچهارمرابشماريمنخستينعلتشيوعويروسانگليسيازمرزهايعراقاست.بهگزارشايسنا،ويدربخش
ديگريازسخنانشافزود:درموضوعمبارزهباكوويد-۱۹همهبايديکصداباشيم.چندجورنبايدحرفبزنيم.اينکهبراي
ستادمليكرونايكسخنگوگذاشتيمبرايايناستكهيکصداييباشد.نميشودكههركسيبروددرتلويزيونسخنبگويد.

   نشست هاي مجلس در وضعيت قرمز كرونا
محمدحسينفرهنگي،سخنگويهيأترئيسهخبرداد:باتوجهبهشرايطكروناييكشوردرهفتهجاريوآينده،مجلس
روزهاييکشنبهوسهشنبهجلسهعلنيخواهدداشتوكميسيونهادرفضاهايبزرگترميتوانندتشکيلجلسهدهند.
اوافزود:باتغييرساعتدرايامماهمباركرمضانمحدوديتبرگزاريجلساتراخواهيمداشت،ضمناينکهجلساتعلني

همدر۳سالنبرگزارميشودتاباعثتراكمافرادنشود./خانهملت

موسوي الري در گفت وگو با همشهري:

مردمپاسخ»چرابايدرأيبدهيم«راميخواهند
اشتياقانتخاباتيمجلسيازدهميها

سخنگوي هيأت رئيسه مجلس: اميدواريم قانون اصالح انتخابات رياست جمهوري به 1400برسد

عليرضااحمدي
خبرنگار

صالحي: زيرساخت هاي هسته اي با 
وسواس بسيار حفظ شد

علياكبرصالحــي،رئيسســازمان
انرژياتمــينيزدراينمراســمگفت:
زيرســاختهايصنعتهســتهايبا
وسواسبسيارحفظشدوچنانچهمقامات
وتصميمسازانارشــدنظامامريرابه
مسئوالنصنعتهستهايتفويضكنند
درزمانيكوتاه،هنگامــهايعظيمبرپا

خواهدشد.
رئيسســازمانانرژياتميادامهداد:
پسازتصويبقانونواجرايســريعو
دقيقمفادآنتوسطسازمانانرژياتمي
ايراناينحقيقتبرهمگانهويداشدكه
زيرساختهاوبنمايههاياينصنعتملي
باوسواسبسيارحفظشدهاست.صالحي
گفت:معرفي۱۳۳دســتاوردجديددر
حوزههايمختلف،بهويژهدرحوزهتأمين
نيازمنديهايبخشســالمت،صنعتو
كشاورزيونيزياريرساندنبهطرحهاي
تامينانرژيدرسطحملي،گواهيروشن
براينمدعاســتكهاينكاروانراسر

بازايستادننيست.
صالحيگفت:مابرســرآنيــمتاضمن
پايبنديبهقوانينوتعهداتبينالمللي
ونيزتعاملباجهانبراســاس۳مؤلفه
عزت،حکمتومصلحــت،برتوفيقات
ودســتاوردهايخودبيفزاييم.ناگفته
پيداستكهماهمچنانبهتداوميافتن
حمايتهايبزرگانومردمشــريفو
عزيزماننيازمنديمويقينداريمكهدر
ســايهتقويتروحيهوحدتوهمدليو
پايبنديهمگانيبهشعار»اتحادمليو
انسجاماسالمي«بيشازپيشدرتحقق
اهدافكالننظامدراينعرصهراهبردي

موفقخواهيمبود.

ث
مك

ادامهدر
صفحه7

باوجوداينکهزمانزيــاديتاموعدثبتنام
كانديداهايرياستجمهوريدر2۱ارديبهشت
ماهوبهدنبالآنآغازتبليغاتوسرانجامبرگزاريانتخاباتدرروز28خردادباقينمانده،اماابهامو
بالتکليفيكهدرجريانهايسياسيمشاهدهميشودراميتوانكمسابقهدانست.غالبتحليلگران
سياسيچنينشرايطيراناشيازاوضاعيميدانندكهاينروزهابرفضايفکريجامعهحاكماست،اما
هرچههستميزانمشاركتمردمدرپايصندوقهايرأينقشتعيينكنندهايدرنتيجهانتخابات
خواهدداشت؛چراكهراهپيروزياصالحطلباندرانتخاباتازمسيرمشاركتحداكثريمردمدرپاي
صندوقهايرأيميگذرد؛موضوعيكهسيدعبدالواحدموسويالري،وزيركشوردولتاصالحاتواز
چهرههايتأثيرگذارجبههاصالحات،تأكيدويژهايبرآنداردومعتقداستبرایتغييراتراهچارهاي
بهجزحضوردرپايصندوقهايرأيوجودنداردواكنونزمانمناسبيبراينااميدشدننيست.او
برايناعتقاداستكهراهبرونرفتازچنينشرايطيشنيدنصدايمردماست.گفتوگويمفصل

همشهريباعبدالواحدموسويالريرادرادامهميخوانيد.
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110نيروي اجرايي بخش پسماندهاي بيمارستاني در مركز درماني علي اكبري واكسينه شدند

پاكبان ها در ابتداي صف واكسيناسيون
 تعدادي از پاكبانان در گفت وگو با همشهري: با آغاز تزريق واكسن، مسئوالن از توجه به ساير مطالبات كه مهم ترين آنها 

تأمين تجهيزات استاندارد است، غافل نشوند

 واكسيناســيون كارگــران بخش 
پسماند پزشكي ســازمان مديريت پسماند

پسماند شــهرداري تهران، در مركز 
درماني علي اكبــري كهريزك اجرايي و پشــت 
درهاي بســته به 110نيروي اجرايي اين بخش، 

واكسن هندي تزريق شد. 
بيش از 410روز از شيوع كرونا در كشور مي گذرد؛ 
ويروس تاجــداري كه ابتالي روزانــه آن به بيش 
از 19هزار نفر رســيده و نمايشــي از جدال مرگ 
و زندگي را به راه انداخته اســت كه تماشاي اين 
نمايش همگان را متاثر مي كند. در چنين شرايط 
بحراني عالوه بر عمل به پروتكل هاي بهداشــتي 
اعم از زدن ماســك و شست وشــوي دســت ها و 
رعايت فاصله اجتماعي، قرنطينه و ماندن در خانه 
و جلوگيري از ترددهاي غيرضــروري مهم ترين 
نسخه اي است كه تجويز مي شــود؛ نسخه اي كه 
نمي توان براي همه پيچيد؛ چراكه در شهر هستند 
كساني كه وظيفه شان پاكباني و زنده نگه داشتن 
شهر است و قطعا در خانه ماندنشان به نفع شهر و 
شهروندان نبوده و نخواهد بود. پاكباناني كه لباس 
خدمت به تن كردند و از همان روزهاي اول شيوع 
كرونا، براي نگهداشت شهر و جمع آوري زباله ها اعم 
از خانگي و بيمارستاني آستين ها را باال زدند و وارد 
ميدان كار و تالش و خدمت شدند. زحمات همين 
افراد در ايام بحران زده كرونا، سبب شد شهر تميز 
بماند و شهروندان شاهد پايتخت بدون زباله باشند؛ 
تالش هايي كه شايد توسط مردم كمتر ديده شد، 
اما مديران شــهري آنها را به خوبي ديدند و تزريق 
واكسن به اين قشر را در اولويت قرار دادند. به گفته 
مديرعامل سازمان پسماند شهرداري تهران، حدود 
14هــزار پاكبان در بخش هــاي مختلف خدمات 
شهري تهران فعاليت مي كنند كه با پيگيري هاي 
شهردار تهران نامشان در فهرست دريافت كنندگان 
واكســن كرونا ثبت و طرح واكسيناســيون آنها 
در مناطق 22گانه آغاز شــده اســت. صدرالدين 

عليپور به همشهري گفت: »فاز اول واكسيناسيون 
كارگران سازمان مديريت پســماند شهر تهران با 
اولويت نيروهاي فعال در پســماندهاي پزشــكي 
روز گذشته انجام شــد و در فاز بعدي هم كارگران 
مجتمع پردازش آرادكوه و بخش انتقال پسماندها 

واكسينه مي شوند.«

از بوستان معراج تا تزريق واكسن
طــرح واكسيناســيون نيروهــاي اجرايي بخش 
پسماندهاي بيمارستاني طي مراسمي روز گذشته 
با حضور برخي از مديران شــهري ازجمله پدرام 
پورنصر، مدير پسماندهاي پزشــكي شهر تهران 
در مركز درماني علي اكبري كهريزك انجام شــد. 
نيروها لباس فرم به تن داشتند و در بوستان معراج 
منتظر بودند تا واكسن ها برســد. برخي استرس 
داشــتند، اما تعدادي هم لبخند بر لــب، تزريق 
واكســن را خالصي از شــر كرونا مي دانستند. به 
محض رســيدن واكسن، اســامي نيروها خوانده 
مي شد و در گروه هاي 10نفري پس از طي حدود 
200متر به مركز درماني مي رســيدند و به طبقه 

دوم مي رفتند تــا تزريق انجام شــود. پورنصر در 
گفت وگو با همشــهري درباره اولويــت اين گروه 
از نيروهاي ســازمان مديريت پسماند شهرداري 
تهران گفت كه حدود 110نيروي فعال در بخش 
اجرايي پسماندهاي بيمارستاني، پزشكي و عفوني 
فعاليت مي كنند و مستقيم با زباله هاي آلوده به انواع 
ويروس ها ازجمله كرونا در ارتباط هستند؛ به همين 
دليــل در اولويت قرار گرفتند و پــس از نيروهاي 
تطهيركننده سازمان بهشــت زهرا، امروز شاهد 
واكسينه شدنشان هســتيم. او ادامه داد: »عالوه 
بر واكســينه كردن، اين نيروها نياز به تجهيزات 
انفرادي ازجمله لباس و ابزار خاص دارند كه همواره 
اين موضوع مورد توجه بوده است و تالش كرديم 
بهترين تجهيزات با باالترين اســتانداردها را تهيه 

كرده و در اختيارشان قرار دهيم.« 
بخش پسماندهاي بيمارستاني مجهز به سيستم 
هوشمند است كه تمام مراحل از ابتداي جمع آوري 
زباله هاي بيمارســتاني و پزشكي تا امحاي آنها در 
اتاق مانيتورينگ رصد مي شــود. پورنصر در اين 
رابطه توضيح داد: »به هر حال ســالمت نيروها در 

كار اهميت زيادي دارد و به همين دليل از طريق 
سيستم هاي هوشــمند تمامي مراحل كار نظارت 
مي شود و اگر نيروي به صورت انفرادي در مواردي 
كوتاهي كند يــا از ابزار و لباس هــاي مخصوص 
اســتفاده نكند، حتماً تذكر داده مي شــود.« اين 
مقام مسئول معتقد است همين سختگيري ها در 
كار سبب شده با گذشت بيش از يك سال، بخش 
پسماندهاي بيمارستاني كمترين مبتال به كرونا را 

داشته باشد.

جمع آوري پسماندها در 3شيفت كاري
در تهران حــدود 3600مركــز درمانــي اعم از 
بيمارستان، مطب و كلينيك وجود دارد كه بخش 
زيــادي از زباله هاي آنها عفوني هســتند و بايد با 
شــيوه خاص جمع آوري و امحا شــوند. به گفته 
پــدرام پورنصــر از زمان شــيوع بيمــاري كرونا 
روزانه حداقل 120تن پســماند بيمارســتاني در 
3شيفت كاري جمع آوري مي شــود. او در تشريح 
بيشتر گفت: »55دســتگاه خودرو در اين بخش 
فعال هســتند و روزانه حدود 200تا 250مرتبه 
بارگيري انجام مي شود. شب ها نيروها پسماندهاي 
عفوني بيمارســتان ها را جمع آوري مي كنند و در 
شيفت صبح  هم پســماند مربوط به كلينيك ها و 
آزمايشگاه ها و عصر هم اختصاص به مطب ها دارد. 
به طور كلي تمامي پســماندها پس از جمع آوري 
اصولي بــا رعايت موارد بهداشــتي و ســالمتي 
براي امحا، مســتقيم به ســوله دفع بهداشتي در 
آرادكوه منتقل مي شود و هيچ توقفي در ايستگاه 
مياني ندارد.« مدير پســماندهاي بيمارســتاني 
شهر تهران با تأكيد بر حفظ سالمت نيروها گفت: 
»برخي از مواقع اين ســوء تفاهم به وجود مي آيد 
كه مديريت شــهري بايد خيلي زودتــر اقدام به 
واكسيناســيون پاكبانان به ويژه نيروهاي اجرايي 
بخش پسماندهاي بيمارستاني مي كرد كه با توجه 
به فرايند واكسيناسيون در كشور و ازجمله پايتخت، 
هيچ قصــوري در اين زمينه صــورت نگرفته و در 
نخستين فرصت واكسينه كردن نيروهاي خدمات 

شهري شروع شده است.«  

خبرها

 تقديم گل به همسايه هاي
ديوار به ديوار مترو

مديران شــركت متروي تهران در قالب پويش »همســايه؛ سپاس« 
از 500شهروندي كه در همسايگي 7ايســتگاه مترو در خطوط 6 و 7 
سكونت دارند، بابت مزاحمت هاي عمليات عمراني عذرخواهي و بابت 
صبر و شكيبايي شــان تقدير كردند. به گزارش همشهري، اواخر سال 
گذشته 7ايستگاه )چهل تن دوالب،  ميدان قيام، يادگار امام )ره(، شهيد 
ستاري، دانشــگاه تربيت مدرس،  آهنگ و شهيد اشرفي اصفهاني( در 
خطوط 6و7 بهره برداري شدند. ساخت و بهره برداري از اين ايستگاه ها 
حدود 4تا 5سال طول كشيد و در اين مدت مشكالتي اعم از آلودگي هاي 
صوتي براي شهروندان همجوار با اين ايســتگاه پيش آمد كه به گفته 
مديرعامل شركت متروي تهران، مردم تا اتمام عمليات عمراني صبوري 
كردند. علي امام گفت: »بر خود الزم دانستيم تا از شهروندان همجوار 
با ايستگاه هاي مترو كه در اين مدت با بردباري شان ما را ياري كردند، 
تشكر كنيم. بنابراين پس از شناسايي اين افراد در قالب پويش »همسايه؛ 
سپاس« سراغشــان رفتيم و با اهداي شاخه گل، لوح تقدير و هديه اي 

به رسم يادبود، از آنها هم عذرخواهي و هم تشكر كرديم.« 

 اعمال محدوديت ها
مراكز معاينه فني را تعطيل نكرد

مراكز معاينه فني تهران براســاس ابالغيه ستاد ملي كرونا در ليست 
مشاغل خدماتي قرار دارد و ازاين رو تعطيل نيستند و كارشناسان هم 

چون روال گذشته به مراجعه كنندگان خدمات ارائه مي دهند.
به گزارش همشهري، ميانگين روزانه 6هزار دستگاه خودرو براي انجام 
تست هاي معاينه فني و دريافت برگه سالمت خودرو به مراكز معاينه 
فني تهران مراجعه مي كننــد كه به گفته مدير روابط عموي ســتاد 
مركزي معاينه فني خودرو شــهرداري تهران، با شيوع موج چهارم و 
براي جلوگيري از انتشار ويروس كرونا تمهيدات الزم در راستاي رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي و حفظ فاصله اجتماعي در تمامي مراكز فراهم 
شده است. محمدرضا گويا گفت: »زدن ماسك براي مراجعه كنندگان 
اجباري است و خودرو در هنگام تحويل گرفتن توسط كارشناسان سالن 
و پس از انجام تست ها، زمان تحويل به راننده، ضدعفوني مي شود.« او 
با اشــاره به نوبت دهي اينترنتي و كاهش صفوف مقابل مراكز معاينه 
فني گفت: »سيســتم نوبت گيري اينترنتي در ســامانه »تهران من« 
فعال شــده اســت و شــهروندان با رصد صف خودروهاي متقاضي، 
مي توانند خلوت ترين زمان و مركز معاينه فنــي را انتخاب و در زمان 
تعيين شــده براي دريافت خدمات به مركز مورد نظر مراجعه كنند.« 
 متقاضيان براي كسب اطالع از ساعت كار مراكز معاينه فني به نشاني

https://inspection.tehran.ir مراجعه كنند.
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خدمت به قيمت جان
نيروهاي فعال در بخش پسماندهاي بيمارستاني 
اغلب جوان هســتند و به گفته خودشــان 
خدمت رساني به مردم را وظيفه خود مي دانند 
و از اين رو مانند مدافعان ســامت جانشان را 
فداي سامت شهروندان مي كنند. امير، يكي از 
نيروهاي فعال در بخش پسماندهاي بيمارستاني 
و عفوني حدود 22سال دارد. او با ابراز خرسندي 
از اجرايي شدن طرح واكسيناسيون نيروهاي 
بخش پسماندهاي بيمارستاني گفت: »پاكبانان 
در محله ها و معابر حضور دارند و ديده مي شوند، 
اما كار ما به گونه اي است كه ديده نمي شويم و 
توقعي هم نيست، اما از مديران باالدستي توقع 
داريم كه به وضعيت ما توجه بيشــتري داشته 
باشند و تجهيزات و ابزار مورد نيازمان را مستمر 
تعويض و تأمين كنند.« تعداد زيادي از نيروهاي 
بخش پسماندهاي پزشكي حرف هاي امير را تأييد 
مي كنند و انتظارات خود را در قالب گايه اينگونه 
بيان مي كنند. تعدادي از آنها ديروز گفتند: »ابزار 
و تجهيزات در اختيارمان قرار مي گيرد، اما بنا 
به داليلي دچار فرســودگي مي شوند و نياز به 
تعويض است كه اين كار بايد در اسرع وقت انجام 
شود. درحقيقت استفاده از اين ابزار و تجهيزات 
ارتباط مستقيمي با سامتي ما دارد و مسئوالن 

نبايد كوتاهي كنند.«
 رضا هم كه بيش از 3ســال سابقه كار در بخش 
پســماندهاي بيمارســتاني دارد، از اجرايي 
شدن طرح واكسيناسيون تقدير كرد و گفت: 
»پسماندهاي بيمارســتاني تفاوت زيادي با 
پســماندهاي خانگي دارند و هرلحظه ممكن 
است دچار بيماري شويم؛ از اين رو بايد تسهيات 
خاصي به نيروهاي اين بخش داده شود. اين روزها 
كه همه مردم در معرض آسيب كرونا قرار دارند 
به دليل شرايط كاري، وضعيت ما نگران كننده تر 
است و اميدواريم تزريق واكسن مسئوالن را از 
توجه به ساير مطالبات كه مهم ترين آنها تأمين 
تجهيزات استاندارد با كيفيت است، غافل نكند.« 
او مردم را نيز مخاطب قرار داد و گفت: »با شيوع 
كرونا و استفاده از ماسك و دستكش، اكثر زباله ها 
و پسماندها آلوده شده اند؛ از اين رو تقاضا دارم 
مردم هم اين زباله ها را در معابر و حتي فضاهاي 

باز بيمارستان ها رها نكنند.«
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 به دنبال 3قرارداد براي 
تامين 350دستگاه اتوبوس

از محــل اوراق 
مشــاركت، سال 
گذشته توانستيم 
يــك قــرارداد 
تأميــن  بــرای 
ه  ســتگا 2د 5 0
اتوبوس تنظيم كنيم و ايــن اتوبوس ها هم 

وارد ناوگان حمل ونقل عمومي شدند.
 اينكــه گاهی دوســتان مي گوينــد  هيچ 
اتوبوســي اضافه نشــده، اين قرارداد نشان 
مي دهــد كــه 250دســتگاه اتوبــوس و 
ميني بوس اضافه شده است. در سال1400 
و در 6 ماه نخســت براي تهيــه اتوبوس دو 
قــرارداد را پيگير هســتيم، يك قــرارداد 
200دســتگاهي و يــك قــرارداد حدود 
100دســتگاهي را داريم. بــه اضافه اينها، 
تامين50دستگاه اتوبوس برقي براي امسال 
را خواهيم داشــت كه از محــل تبصره19  

تحقق آن را دنبال مي كنيم.
 اين برنامه بسيار خوبي اســت كه بتوانيم 
ورود اتوبــوس برقــي را از طريــق بخش 
خصوصي در شهر تهران داشته باشيم. طبق 
برنامه  ريزي هاي صورت گرفته اتوبوس هاي 
برقي در 6 ماه نخســت ســال وارد ناوگان 

حمل ونقل عمومي مي شوند.
 اين موضوع براي ما بسيار جدي است. البته 
تا پايان سال 500دستگاه اتوبوس به چرخه 
حمل ونقل شــهري اضافه مي شــود، ولي 
هم اكنون يك فراخوان 200دستگاهي، يك 
فراخوان حدود 100دســتگاه و همچنين 
50اتوبوس برقــي را ارائه داديــم. احتماال 
قراردادهاي آن در 6 ماه نخست سال تنظيم 
خواهد شد. ما فراخوان  را آماده كرديم ولي 
گاهی مي بينيم كه مناقصه ما 10روز عقب 
مي افتد يا پيش پرداخت يــا يك ماه تأخير 
روبه رو می شود. گاهی هم  در فرايند مناقصه 
يك دستگاه نظارتي ســؤالي برايش پيش 

مي آيد و يك ماه با تأخير ابالغ مي شود. 
بوروكراسي اداري مســائلي نيست كه من 
پيش بيني كنم كــه چه اتفاقــي مي افتد 
ولي در تالش هســتيم كه 3قــرارداد را در 
6ماهه اول منعقد كنيم تا قسمت زيادي از 
اتوبوس هاي اين 3 قــرارداد هم وارد چرخه 

حمل ونقل شهری شوند.

سيدمناف هاشمي
 معاون  حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران

 سر ظهر است پايانه اتوبوسراني افشار هنوز 
آنقدرها هم شلوغ نشده و مسافران يكي گزارش

يكي به پايانه مي آيند. ايســتگاه خطوط 
پايانه الله و هفت تير به شــلوغي ايستگاه اتوبوس هاي 
تندرو خط راه آهن نمي رسد اما هرچه عقربه ها به ساعت 
تعطيلي ادارات نزديك مي شــود، تعــداد اتوبوس هاي 
موجود در پايانه ديگر كفاف تعداد مسافران را نمي دهد. 
برخي هنوز براي سوار شــدن اين پا و آن پا مي كنند. از 
ترس كرونا يك گوشه نگاه شان به تعداد مسافران درون 
اتوبوس است و گوشه ديگر نگاه شان به برخي از آنها كه 
ماسك ندارند. اين به هم فشردگي و نبود ناوگان به اندازه 
جمعيت تهــران تنهــا به عهده شــهرداري نيســت؛ 
حمايت هايي كه بايد سال ها پيش تر صورت مي گرفته، 
انجام نشــده و طي يك ســال اخير نيز دست مديريت 
شهري همواره از منابع مالي ســتاد مقابله با كرونا دور 
مانده اســت. بــه همين خاطــر در برخي از ســاعات 
صبحگاهي و عصرگاهي يعني پيك جابه جايي مسافر، 
فاصله گذاري هــا در ميان انبوهي از جمعيت ســوار بر 
اتوبوس گم مي شود؛ فاصله اي كه اگر كرونا هم نبود، حق 
شهروندان شهر نيســت. با وجود اين، اغلب شهرداري 
مورد سؤال قرار گرفته است كه چرا ناوگان حمل ونقل 
همگاني با نيازها همخواني ندارد؟ ولي پاســخ سؤال در 
جاي ديگري است. اگر وزير بهداشت، درمان و آموزش 
پزشكي به درستي گاليه مي كند كه مردم بدون فاصله 
سوار اتوبوس هستند و نيمي از آنها هم ماسك ندارند، در 
ادامه بايد علت اينكه چرا اينقدر مسافران فشرده هستند، 
مشخص شود. در مورد ماسك نزدن هم غفلت عده اي از 
شهروندان را نمي شود كتمان كرد؛ با اين حال بايد قبول 
كرد كه توصيه هاي بهداشــتي و اقدامــات فرهنگي و 
عملياتي براي استفاده از ماسك نيز مانند سال گذشته 

انجام نمي شود.

در اتوبوس جاي سوزن انداختن نيست
مژگان بخشي، حدود 50ســال دارد و كارمند وزارت 
كشاورزي است و با داشتن وسيله شخصي براي آمدن 
به محل كارش اما از اتوبوس خطــوط تندروی پايانه 
افشــار به ميدان راه آهن اســتفاده مي كند. او درباره 
نظارت هــا  در دوران كرونا به رفتار مســافران گفت: 
»چهــارراه وليعصر مبدا حركتم اســت. طي اين يك 
سالي كه از اتوبوس استفاده مي كنم، گاهي پيش آمده 

كه اتوبوس از بس كه شلوغ بوده جاي سوزن انداختن 
هم نبوده و متأسفانه برخي از افراد بنا به داليل مختلف 
از ماسك اســتفاده نمي كنند و در فاصله هاي كوتاه با 
هم صحبت مي كنند. همين ها موجب مي شود به جاي 

رفتار پيشگيرانه ناقل اين ويروس باشيم.«

ماسك هديه مي دهم 
محرم اســماعيل زاده، حدود 5 سال اســت كه مسئول 
دريافــت بليت اتوبوس هــاي تندرو از پايانه افشــار به 
ميدان راه آهن است. او درباره جدي گرفتن پروتكل هاي 
بهداشتي از ســوي مســافران گفت: »يكي از وظايف 
اصلي ام نظارت بر بليت مسافران است اما با شيوع ويروس 
كرونا روزانه تعدادي ماسك براي فروش مي آورم. در اين 
ميان چنانچه كسي ماسك به صورت نداشته باشد به آنها 
گوشزد مي كنم كه بدون ماســك وارد اتوبوس نشوند و 
معتقدم براي سالمتي بايد هزينه پرداخت شود اما همه 
ما دلمان مي خواهد براي ســالمتي جانمان هزينه آن 
را بپردازيم مگر آنكه پول نداشــته باشيم و واقعا برخي 
بوده اند كه هزينه پرداخت خريد ماســك هم نداشتند 
و به آنها ماسك هديه داده ام. اين را هم بگويم كه بدون 
هيچ نوع نگاه درآمدزايي ماســك ها را به قيمت دولتي 

مي فروشم.«
او اما ديروز ماســكي براي فروش نداشت و مي گفت كه 
ماسكي براي عرضه نداشته است. براي همين تعدادي 
از مســافران با وجود تذكرهاي او بدون ماسك سوار بر 

اتوبوس مي شدند.

هزينه براي دريافت خدمات 
رضا.م، يكي از مسافراني است كه هر روز از اتوبوس های 
تندروي خط تهرانپــارس - آزادي اســتفاده مي كند. 
او درباره نظــارت مأموران و راننــدگان اتوبوس درباره 
مســافران بدون ماســك گفت:  »متأســفانه برخي از 
شــهروندان براي حضور در جاهاي عمومي از ماســك 
اســتفاده نمي كنند و اين بارها تكرار شــده اســت و 
نگران كننده تر از آن اينكه برخــي از مأموران پايانه ها 
هم اين موضوع را جدي نمي گيرند و اي كاش نظارت ها 
جدي تر از اين باشــد. قرار اســت كه از اول ارديبهشت 
بليت ها قيمتش افزايش يابد  راضي هســتم براي بليت 
ناوگان حمل ونقل عمومي هزينه كنم اما خدمات بهتری 
دريافت كنم.«  بهراد جبلي، مهندس يك  شــركت در 
زمينه برنامه هاي رايانه اي اســت. او هر روز از محدوده 
بزرگراه ارتش با مترو و اتوبوس خود را به مركز شــهر و 
حوالي خيابان خيام مي رساند. او با اشاره به اينكه سال 

گذشته هميشه در ايستگاه فياض بخش در مركز شهر، 
ماسك با قيمت دولتي عرضه مي شد اما امسال اين اقدام 
را زياد مشــاهده نكرده، گفت: »در متــرو ضدعفوني و 
زدن ماسك جدي گرفته مي شود. انگار مردم هم عادت 
كرده اند. اما نمي دانم چرا برخي به اتوبوس كه مي رسند 

ماسك را كنار مي گذارند.« 
همه اينها در حالي است كه مديران شهري و كارشناسان 
درماني و بهداشــتي توصيه مي كننــد اصلي ترين راه 
مقابله با ويروس ها رعايت اصول بهداشــتي مثل زدن 
ماسك و شســتن مرتب دست هاســت. به طور نمونه 
ناهيد خداكرمي، رئيس كميته ســالمت شوراي شهر 
تهران گفت: »ماسك زدن واجب ترين كار در استفاده از 
ناوگان حمل ونقل همگاني به شمار مي رود. اگرچه مترو 
و اتوبوسراني در رتبه سيزدهم محل هاي احتمال باالي 
آلودگي به كرونا شناخته شــده اند اما مسافران بايد در 
وهله نخست ماسك بزنند و مسيرهاي خود را به درستي 
انتخاب كنند تا كمتر در ناوگان عمومي بمانند و در وهله 
بعدي با هم حرف نزنند و حتي نخندند.« در اين رابطه 
محمود ترفع، مديرعامل شركت واحد اتوبوسراني تهران 
نيز توصيه كرده مســافران در اتوبوس ها با تلفن همراه 
خود نيز صحبت نكنند تا احتمال  ابتال به كرونايشــان 

كمتر شود.

منتظر واكسن هستيم و بدون ماسك سوار نمي  كنم
يكي از رانندگان خطوط اتوبوســراني در گفت وگو با 
همشهري ابتدا به درخواستش اشاره كرد و گفت: »ما 
راننده ها روزانه با هزاران نفر ارتباط داريم. اگر ما كرونا 
بگيريــم و نفهميم مي توانيم ناقالن خاموش باشــيم. 
يعني ممكن اســت چندين نفر هنگام خدمت رساني 
ما مبتال شوند. پس نخســتين درخواست مان تزريق 
واكسن است؛ چراكه با واكســينه شدن نيروهاي خط 
مقدم مقابله با كرونا و خدمت رســاني، باعث مي شود 
خيلي هاي ديگر نيز از اين بيمــاري در امان بمانند.« 
او در پاسخ به اين ســؤال كه چگونه از ورود افراد بدون 
ماسك به اتوبوس جلوگيري مي شود؟ گفت: »نمي شود 
كه به زور متوسل شد. متأسفانه برخي با ماسك سوار 
مي شوند و ســپس ماسك  شــان  را برمي دارند. وقتي 
مي گوييم چرا مي گويند نفس شان گرفته. اما شركت 
اتوبوسراني تا جايي كه امكان داشته با همه كمبودها 
و تحريم اتوبوس ها را تعمير كرده تا تهويه و كولرشان 
خراب نباشــد. من هم در يك سال گذشته تا جايي كه 
امكان داشته خودم از ورود افراد بدون ماسك به اتوبوس 

ممانعت كرده ام.«

همشهري علت رعايت نشدن فاصله گذاري اجتماعي در برخي از ساعات را در ناوگان اتوبوسراني تهران بررسي كرد 

فاصله گذاري در اتوبوس، ناوگان تازه  نفس مي خواهد
   معاون حمل ونقل و ترافيك شهرداري تهران: يكي از عوامل كندي نوسازي ناوگان اتوبوسراني بوروكراسي هاي اداري پيش بيني نشده است

  مديرعامل شركت واحد اتوبوسراني: راهكار كاهش مسافران در پيك هاي شلوغ، شناورسازي ساعت كاري است

    محمود ترفع، مديرعامل شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه: اين روزها 
شهر به دليل همه گيري ويروس كرونا دچار التهاب شده است و به سهم خود براي 
به حداقل رساندن اين التهاب راهكارهاي مختلفي را به كار گرفته ايم. هرچند 
كه تعداد ناوگان بر حسب جمعيت موجود كافي نيست اما سعي ما بر اين است تا 
با حداقل ناوگان بتوانيم بهترين خدمات رساني را به شهروندان گرامي داشته 
باشيم. كاربردي ترين راهكار با بهترين جوابدهي اين بود كه سرفاصله اعزام 
ناوگان را با هدف تجمع كمتر افراد آن  كاهش بدهيم. متأســفانه آنچه مانع از 
اعمال اين راهكار مي شود نبود ناوگان به تعداد كافي در شهر است و هم اكنون از ظرفيت موجود در حال 
بهترين بهره برداري هستيم. خوشبختانه سال1399 حدود 250دستگاه ناوگان جديد به خطوط تزريق شد 
و امسال هم قرار است حدود 500دستگاه ناوگان اضافه كنيم. مسئله اينجاست كه تقاضای سفر باالست و 
ديروز )شنبه 21فروردين( كه روز اول محدوديت ها در تهران بود با جمعيت باالي مسافر مواجه شديم و اين 
براي شرايط كنوني چندان مناسب نيست. سال گذشته در بيشتر پايانه ها غرفه هايي به طور موقت براي 
عرضه ماسك به شهروندان برپا شد و در اين غرفه ها نذر ماسك براي ترويج فرهنگ آن نيز انجام شد و هنوز 
هم اين وضعيت در پايانه آزادي برقرار است اما راهكارهاي ديگري هم براي اين موضوع مي توان ارائه داد كه 
اين راهكارها به تصميم گيران كان مربوط مي شود. بسياري از مســافران، كارمندان اداره ها، بانك ها و 
بيمارستان ها هستند و الزم است ساعت كارها شناور شــود. اگر اينطور نباشد اول صبح همه مردم براي 
رسيدن به محل كار به سمت ايستگاه ها و پايانه هاي اتوبوسراني مي آيند و فاصله گذاري از بين مي رود. اين 
نكته را هم بايد درنظر گرفت كه بخشي از ناوگان عمومي فرســوده است و بايد اين ناوگان نوسازي شود. 
هم اكنون تعداد اتوبوس هاي شهري زياد اســت اما متوسط سن بسياري از اين اتوبوس ها به باالي 10سال 
رسيده و چون به طور مرتب فعال بوده اند و معموال درصدی از  آنها براي تعميرات متوقف مي شوند پس دولت 
بايد كمك كند. تا سال1389 اتوبوسراني هاي سراسر كشور از دولت سهميه اتوبوس داشتند از آن سال ديگر 
اين اتفاق نيفتاد و بيشتر اتوبوس هاي كشور فرسوده هستند. به خاطر همين انتظار ما از دولت در اين شرايط 
حاد كرونايي كمك و توجه است و متأســفانه به دليل قيمت هاي باالي اتوبوس اين ديگر از دست بخش 

خصوصي خارج است و ديگر سرمايه اي از سوي بخش خصوصي براي اين موضوع هزينه نمي شود.

راهكار كاهش مسافران در پيك هاي شلوغ، شناورسازي ساعت كاري است
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   چشم انداز قيمت جهاني نفت
صندوق بين المللي پول انتظار دارد قيمت نفت در سال جاري ميالدي 41.7درصد رشد كند. اين نهاد در ماه 
ژانويه پيش بيني كرده بود قيمت نفت در سال۲۰۲1 بيش از ۲۰درصد افزايش مي يابد. حاال اما مي گويد: ممكن 
است قيمت نفت در سال۲۰۲1 به ۵۸دالر و ۵۰سنت براي هر بشكه برسد. ميانگين قيمت نفت در سال گذشته 
ميالدي به 41دالر و ۲۹سنت براي هر بشكه رسيد. دليل عمده اين مسئله توازن موقت عرضه و تقاضا در سال 
 جاري ميالدي است كه با پيش بيني آژانس بين المللي انرژي مبني بر كاهش مداوم ذخيره سازي نفت هم سويي 

دارد. طبق برآورد اين نهاد، تقاضاي نفت در سال جاري ميالدي ۹۶ميليون و 4۰۰هزار بشكه در روز است.

بــازار اجاره در ســايه تورم 
600درصدي مســكن طي 
3ســال گذشــته، به شدت 
متورم شــده و اگر مصوبه 
ســتاد مقابله با كرونا براي 
تمديد خودكار قراردادهاي 
اجاره وجود نداشت، بحران 
مســتأجران از تابســتان 

گذشته ظهور مي كرد

مسكن

 »اجاره داري حرفه اي« 
به داد مستاجران نمي رسد هنوز جوهر قانون بودجه به شدت  كالن

انبساطي و شكننده سال1400 
خشك نشــده ولي بيم انفجار 
تورم به دليل كسري بودجه 400هزار ميليارد 
توماني همــه را نگران كرده اســت. صندوق 
بين المللي پول در تازه ترين گزارش خود فاش 
كرده ميزان كسري بودجه عمومي دولت ايران 
در سال1400 دســت كم 17درصد بيشتر از 

سال1399خواهد بود.
به گزارش همشــهري، در زمســتان پارسال 
مجلس كه در ابتــدا اليحه بودجــه دولت را 
انبساطي مي دانســت، در نهايت بودجه اي را 
تصويب كرد كه نســبت به اليحه پيشنهادي 
دولت از انبســاط 50درصدي برخوردار است. 
به گونه اي كه جمــع منابع بودجــه عمومي 
دولت در سال  جاري در قانون مصوب مجلس 
نسبت به اليحه دولت از رشدي 49.5درصدي 

برخوردار است.
ماده واحده قانون مصوب مجلس، سقف منابع 
و مصارف بودجه1400 را 2882هزار ميليارد 
تومان برآورد كرده كه از اين ميزان 1571هزار 
ميليارد تومان آن بودجه شركت هاي دولتي، 
بانك ها و مؤسســات انتفاعي وابسته به دولت 
است و 1374هزار ميليارد تومان از كل بودجه 
به منابع عمومي دولــت اختصاص دارد كه در 
2قالب منابع عمومي و درآمدها و هزينه هاي 
اختصاصــي وزارتخانه ها و مؤسســات دولتي 
مصرف خواهد شــد. پارسال درست زماني كه 
كمتر توجه افكار عمومي به تغييرات دقيقه90 
بودجه بــود، مجلس بــه دولت اجــازه داد تا 
937.9هزار ميليارد تومان از كل بودجه عمومي 
را به دستگاه هاي اجرايي ابالغ كند و 340هزار 
ميليارد تومــان آن را به  عنــوان مابه التفاوت 
سقف ابالغ شده تا اعتبار مصوب، از نيمه دوم 
سال1400، يعني زمان روي كارآمدن دولت 

جديد مصرف كند.

بودجه در انتظار برجام
سند نهايي قانون بودجه1400به وضوح نشان 
مي دهد بخشي از اميدواري ها به تحقق درآمدها 
در سال جاري به ويژه درآمدهاي نفتي به احياي 
برجام و برداشته شدن تحريم هاي نفتي و بانكي 
تكيه دارد. به ويژه اينكه سقف منابع حاصل از 
ارزش صــادرات نفت خام، ميعانــات گازي و 
خالص صادرات گاز در ســال جاري 199هزار 
ميليارد تومان در نظر گرفته شده كه 98درصد 
از اين ميزان درآمد به فروش دســت كم روزي 

2.3ميليون بشــكه نفت به قيمــت ميانگين 
50دالر متكي خواهد بود.

روشــن اســت كه فروش روزانه 2.3ميليون 
بشكه نفت در سال جاري با فرض باقي ماندن 
تحريم هــا، دور از واقعيــت اســت و در اين 
صورت بســياري از مصارف بودجه به مشكل 
برخورد مي كند. نمايندگان مجلس به هنگام 
تصويب بودجه فرض را بر اين گذاشــته اند كه 
در دولت آينده گشايشــي در صادرات نفت و 
افزايش درآمدهاي ارزي ايجاد خواهد شــد و 
به همين دليل در قانــون بودجه دولت آينده 
را موظــف كرده اند كه در همان  ماه نخســت 
يعني مهرماه1400 منابع حاصل شــده را در 
سقف اعتبارات بودجه عمومي صرف افزايش 
تخصيــص بــراي تكميل طرح هــاي تملك 

دارايي هاي سرمايه اي كند.
فهرست بلندي از اين طرح ها در قانون بودجه 
نيازمند تزريق دالرهاي نفتي و رفع تحريم ها 
خواهد بود. اين فهرســت بلند شــامل اصالح 
نقاط حادثه خيز درون و برون شهري و احداث 
تقاطع هاي غيرهم سطح مورد نياز در ورودي 
شهرها، طرح  هادي و بهسازي روستايي، توسعه 
زيرســاخت هاي آموزش، طرح هاي توســعه 
زيرســاخت هاي آموزش الكترونيك مدارس، 
بهسازي و نوسازي مدارس تخريبي و دانشگاه ها 
و مدارس حوزه هاي علميه برادران و خواهران 
و جامعه المصطفي، هســته اي، واحدهاي دوم 
و سوم نيروگاه اتمي بوشهر، سالمت با اولويت 
حمايت از بيمــاران داراي بيماري هاي خاص 
و بيماري ســالك، جمعيت، مهار)كنترل( آب 
و ســيالب، بازتواني نيروگاه هــاي برق، بافت 
فرسوده، بازآفريني شهري و تحقيقات كاربردي 
بخش كشاورزي با اولويت حوزه دانش بنيان، 
تحقيقات كاربردي به ويژه دفاعي و هزينه هاي 
معيشت و ســالمت و كاهش آثار منفي كرونا 

مي شود.

تصوير اقتصاد 14۰۰
نه فقط دل بستن به گشايش بزرگ در صادرات 
نفت ايران باعث شــده بودجه ايران با چالش 
كسري بودجه شديد مواجه شــود، كه منابع 
ريالي پيش بيني شــده از جمله بســياري از 
محورهاي درآمدهاي مالياتي به دليل وضعيت 
خاكســتري رشــد اقتصادي ايران بــا تزلزل 
مواجه خواهد شــد و از سوي ديگر هزينه هاي 
پيش بيني شــده در قانون بودجــه، از جنس 
هزينه هايي نيست كه دولت بتواند از پرداخت 

آنها چشم پوشي كند. اين وضعيت زنگ هشدار 
را به صدا درمي آورد و بيم تكرار پديده چاپ پول 
و اســتقراض از بانك مركزي را در سال1400 
تشــديد مي كند. تازه ترين گــزارش صندوق 
بين المللي پول از چشم انداز اقتصادي ايران در 
2سال پيش رو هم نشان مي دهد دولت آينده 
ايران در مسيري دشــوار قدم مي گذارد. اين 
نهاد بين المللي مي گويد: انتظار مي رود سرانه 
توليد ناخالص داخلي ايران در ســال1400 به 
قيمت ثابت و بر حسب برابري قدرت خريد با 
ارزش جهاني دالر آمريكا سال 2017ميالدي، 
2درصد رشد كند كه نســبت به رشد اقتصاد 
ايران در سال96 فاصله اي بسيار خواهد داشت.

 به گزارش همشهري، اقتصاد ايران در 2سال 
نخست اجراي برجام به واسطه افزايش ميزان 
توليد و صــادرات نفت خام رشــدي مثبت و 
جهش يافته را تجربه كرد و پس از آن در فاصله 
سال هاي 97 و 98 رشد اقتصاد ايران به ترتيب 
به منفــي 6.03درصد و 6.78درصد رســيد. 
تازه ترين برآوردها نشــان مي دهد در صورت 
برداشته نشدن تحريم ها رشد اقتصادي ايران 
در سال جاري حداكثر به 2.5درصد برسد كه با 
رشد 8درصدي پيش بيني شده در برنامه ششم 

بسيار فاصله  دارد.

ركود با چاشني تورم
صندوق بين المللي پول هشدار مي دهد روند 
كاهشي نسبت كل ســرمايه گذاري به توليد 
ناخالص داخلي ايران در 2سال پيش رو ادامه 
خواهد داشت و برآورد مي شود حجم واردات 
و صادرات پس از 2سال رشــد منفي متوالي 
در ســال1400روندي مثبــت را تجربه كند 
اما كسري تراز حســاب جاري ايران در سال 
گذشــته 4.5ميليارد دالر بوده است. اين نهاد 
بين المللي با اشــاره به كاهش نسبت خالص 
بدهي هاي عمومي دولت بــه توليد ناخالص 
داخلي در سال1400 هشدار مي دهد كسري 
بودجه عمومي دولت در سال  جاري نسبت به 
پارسال 17درصد بيشتر خواهد بود. حاال بايد 
ديد آيا دولت به كمك بانك مركزي قادر خواهد 
بود كه اين ميزان از كسري بودجه فزاينده را از 
مسيرهاي غيرتورمي يا كمتر تورم ساز ازجمله 

فروش اوراق بدهي  جبران كند؟ 
كند شدن دور حركت موتور رشد اقتصاد ايران 
با در نظر گرفتن شاخص افت سرمايه گذاري و 
روند فزاينده تورم بار ديگر نشانگر خيز پديده 
ركود تورمي خواهد بــود. صندوق بين المللي 
پول در نخستين برآورد خود از نرخ تورم ايران 
در سال1400 مي گويد و انتظار دارد نرخ تورم 
به 39درصد در پايان امسال برسد كه باالتر از 
مجموع نرخ تورم در 4سال نخست دولت حسن 
روحاني خواهد بود. وضع وقتي بدتر مي شود كه 
بدانيم اين نهاد بين المللي مي گويد نرخ بيكاري 
هم با 3واحد درصد افزايش بــه 11.2درصد 

مي رسد.

با وجود مصوبه ستاد ملي مقابله با كرونا مبني بر  گزارش
ممنوعيت دو هفته اي فعاليت مشاغل گروه 2تا 4 
از 20فروردين ماه جاري، ديروز برخي مشاغل 
خارج از فهرست گروه يك شغلي همچنان به فعاليت خود ادامه 

دادند.
به گزارش همشهري، تداوم فعاليت برخي مشاغل غيرضروري 
در حالي اســت كه ديروز اتاق اصناف ايران در اطالعيه اي بر 
ضرورت تشديد برخوردهاي قانوني با واحدهاي صنفي متخلف 
در اجراي پروتكل هاي بهداشتي تأكيد و اعالم كرد: »الزم است 
خانواده بزرگ اصناف از تصميمات ستاد ملي مديريت بيماري 
كرونا تمكين كرده تا مشمول 15 روز پلمب در شهرهاي قرمز 

و نارنجي نشود«.

هشدار به فروشگاه هاي زنجيره اي و مراكز طبخ غذا
تداوم فعاليت برخي فروشگاه هاي زنجيره اي و برخي پاساژها 
و مال ها در نخســتين روز اعمال محدوديت ها با واكنش اتاق 
اصناف ايران مواجه شد. ديروز اتاق اصناف ايران در ابالغيه اي 
به فروشگاه هاي زنجيره اي اعالم كرد؛ تنها گروه شغلي يك در 
فروشگاه هاي زنجيره اي شهرهاي قرمز امكان فعاليت دارند و 
ممنوعيت فعاليت مشاغل گروه هاي 2، 3 و 4 در شهرهاي قرمز، 
عالوه بر واحدهاي صنفي در فروشگاه هاي زنجيره اي نيز اعمال 
مي شود. در اين اطالعيه تأكيد شده درصورت فعاليت مشاغل 
ممنوعه در اين فروشــگاه ها، برخورد قانونــي صورت خواهد 
گرفت. اين تشكل صنفي تأكيد كرده؛ فعاليت مراكز تهيه و طبخ 

غذا در شهرهاي قرمز، تنها به صورت بيرون برمجاز خواهد بود.

از تأخير در ابالغ تا اجراي دوگانه ممنوعيت ها 
نايب رئيس اتاق اصناف تهران و نماينده وزارت صنعت در اتاق 
اصناف كشــور در گفت وگو با همشــهري با تأييد خبر تداوم 
فعاليت برخي صنوف مشمول فهرست گروه 2تا 4شغلي، در 

نخستين روز اعمال محدوديت ها، گفت: 
بزرگ ترين مشــكل اصناف تداوم فعاليت 
آن دسته از فروشگاه هاي زنجيره اي است 
كه كاالها و خدمات ساير مشاغل مشمول 
فهرست 2تا 4 شغلي را نيز ارائه مي دهند. 
ابراهيم درســتي تأكيد كــرد: اصناف به 
رعايت همــه پروتكل هاي ابالغي ســتاد 
ملي مقابله بــا كرونا مكلف هســتند اما 
ممنوعيت هــا بايد براي همــه به صورت 
يكسان اعمال شود. او با بيان اينكه ديروز 

در نشستي با حضور نمايندگان مشاغل 2تا 4 و فرماندار تهران بر 
رعايت ممنوعيت ها تأكيد شد، گفت: دليل تداوم فعاليت برخي 
صنوف در نخستين روز اعمال ممنوعيت ها به دليل آن بود كه 
در روزهاي پاياني هفته گذشــته اتحاديه ها و صنوف تعطيل 
بودند و قادر به ابالغ بخشنامه و ضوابط ستاد ملي مقابله با كرونا 
و اتاق هاي اصناف به واحدهاي صنفي زير مجموعه براي رعايت 
ممنوعيت ها نبودند و عمال بخشنامه ها از ديروز، شنبه به طور 
رسمي به واحدهاي صنفي ابالغ شده است. درستي با اشاره به 
نارضايتي اصناف از رويه دوگانــه در اجراي محدويت ها براي 
مشاغل مختلف افزود: روساي اتحاديه ها و تشكل هاي صنفي 
معترضند كه كسب وكار آنها تعطيل است اما بانك ها باز هستند، 

پس تكليف چك هاي آنها چه مي شود؟ 
ابراهيم درستي تأكيد كرد: متأســفانه فعاليت فروشگاه هاي 
زنجيره اي و تداوم فروش همه كاالهاي ضروري و غيرضروري 
در اينگونه فروشــگاه ها نيز موجب نارضايتي و مقاومت برخي 
صنوف براي رعايت ممنوعيت ها در نخستين روز شد. برخي 
مشاغل گروه 2تا 4 اعالم مي كنند كه اينگونه فروشگاه ها كاالها 
و خدمات صنوف آنها را كه مشمول ممنوعيت دو هفته اي شده 

به مشتريان ارائه مي دهند و اين برخورد درست نيست.

اصناف، قربانيان موج چهارم
او تأكيد كرد: بزرگ ترين ضربه شيوع موج چهارم كرونا متوجه 
اصناف خواهد بود زيرا دولت به وعده هــاي قبلي خود مبني 
بر بخشــودگي مالياتي، بيمه يا قبوض عوارض تابلو و پسماند 
شــهرداري ها عمل نكرد و تنها برخي از اين تكاليف تا دو  ماه 
معوق شــد. نماينده وزير صنعت در اتاق اصناف كشور گفت: 
متأسفانه فهرست مشاغل، فاقد كارشناسي الزم است به نحوي 
كه در ابالغيه اخير فعاليت تعميــركاران موبايل و محصوالت 
ديجيتال ممنوع شــده، درحالي كه براي تــداوم دوركاري و 
آموزش آنالين، در دســترس بودن خدمــات اينگونه مراكز 
ضروري اســت. درســتي تأكيد كرد، اتحاديه مخابرات جزو 
اتحاديه تعميركاران اســت اما فعاليت فروشــندگان قطعات 
يدكي الكترونيك در بازار محصوالت ديجيتال مجاز و فعاليت 
تعميركاران اين محصوالت ممنوع شــده 
است. درستي با اشاره به اينكه با تعطيلي 
اصناف به شــيوه كنوني موافق نيستيم و 
بايد با تدوين پروتكل هاي بهداشتي الزم، 
شرايط براي تداوم فعاليت مشاغل گروه 2تا 
4 فراهم شود، گفت: تعطيلي كسب وكارها 
بسيار سخت اســت به ويژه براي آنها كه 
اجاره مي پردازند، مغــازه داري كه درهاي 
محل كسبش بسته است  چطور بايد هزينه 

اجاره بها را تامين كند.

در آســتانه آغاز فصل جابه جايي بازار اجاره و در شرايطي كه اين بازار 
به شدت از تورم افسارگسيخته بازار مســكن متأثر شده است، دوباره 
وزارت راه و شهرســازي ماجراي راه اندازي اجــاره داري حرفه اي را 
به عنوان تنظيم گر و نجات بخش بازار اجاره مطرح كرده  است؛ طرحي 
كه البته طي 2سال گذشته حتي قادر به گفتاردرماني بازار اجاره نيز 
نبوده است. به گزارش همشــهري، بيش از 2سال از مطرح شدن ايده 
راه اندازي مؤسسه هاي اجاره داري حرفه اي با هدف تنظيم بازار اجاره 
كشور مي گذرد و آخرين خبرها حاكي از اين است كه آيين نامه تأسيس 
اين مؤسسات در كميسيون هاي تخصصي دولت در حال بررسي است. 
معاون مسكن و ساختمان وزير راه و شهرســازي اميدوار است دولت 
مصوبه تأسيس مؤسسه هاي اجاره داري حرفه اي را تا پايان بهار1400 
ابالغ كند؛ اما نكته قابل  تأمل اين است كه بعد از ابالغ مصوبه تأسيس 
اين مؤسسات، چه مقدار فرصت الزم است تا اين ابزار تنظيم گري بازار 

اجاره فعال شود.

اقدام سخت افزاري در بازار اجاره
تقريباً از 3 ماه ديگر قانون پرحاشيه ماليات ستاني از خانه هاي خالي با 
صدور نخستين قبوض مالياتي براي خانه هايي كه از ابتداي سال1400 
به مدت 4 ماه خالي بوده اند، اجرايي خواهد شــد. قانوني كه يك اقدام 
نرم افزاري براي متناسب سازي عرضه و تقاضا در بازار امالك است و با 
تنبيه مالياتي واحدهاي فاقد سكنه، تالش مي كند روال خروج مسكن 
از جرگه كاالهاي سرمايه اي را تســريع كرده و حداقل از رشد قيمت 
اجاره به خاطر كمبود عرضه جلوگيري كند. در كنار اين قانون مترقي كه 
البته سال هاست اجراي آن در اقتصاد ايران با چالش هاي جدي مواجه 
است، وزارت راه و شهرسازي يك اقدام ســخت افزاري نيز براي بازار 
اجاره مدنظر دارد كه در قالب ايجاد مؤسسات حرفه اي اجاره داري، قرار 

است سازوكار سنتي بازار اجاره 
ايران را تغيير دهد و به عنوان 
رقيب بازار سنتي، ابزار تنظيم 
بازار را براي دولت فراهم كند. 
معاون مســكن و ســاختمان 
وزير راه و شهرســازي از آغاز 
تأسيس شركت هاي اجاره داري 
حرفه اي براي نخستين بار در 
كشور تا خرداد1400 با هدف 
تنظيم بازار اجــاره خبر داده 
اســت. محمود محمودزاده، 
درباره تنظيم گري بازار اجاره 
به ايرنا مي گويد: در سال سخت 
1399 براي تعديل بازار اجاره، 

طبق مصوبه ستاد مقابله با كرونا نسبت به تمديد خودكار قراردادهاي 
اجاره و تعيين سقف افزايش قيمت اقدام شد و همزمان براي گره گشايي 
از كار مستأجران در شرايط كرونا، پرداخت وام وديعه مسكن در دستور 
كار قرار گرفت كه تا حــدودي به كنترل قيمت ها و تعديل شــرايط 
بازار منجر شد. او مي افزايد: در ســال1400، درصدد انجام يك اقدام 
سخت افزاري يعني تأسيس مؤسسه هاي اجاره داري حرفه اي هستيم 
كه آيين نامه آن نوشته شده و اكنون در كميسيون هاي تخصصي دولت 
در حال بررسي است. محمودزاده اميدوار است نهايتاً تا نيمه خردادماه، 
مصوبه دولت براي تأســيس اين مؤسســه ها در اختيار وزارت راه و 
شهرسازي قرار گيرد و در سال 1400 براي نخستين بار شركت هاي 
اجاره داري حرفه اي با هدف تثبيت و تنظيم بازار اجاره راه اندازي شوند.

اجاره داري حرفه اي چيست؟
وزارت راه و شهرسازي بعد از 2سال تالش براي ساماندهي بازار اجاره، 
باالخره در تاريخ 9دي 1399پيش نويس آيين نامه اجرايي »حمايت از 
اجاره داري حرفه اي« را براي بررسي و تصويب به هيأت دولت ارائه كرد. 
وزارت راه با ارائه اين پيش نويس تالش دارد تا بازار اجاره با تالش جهت 
تشويق سرمايه گذاران براي ساخت خانه هاي كوچك و قيمت مناسب 
ساماندهي  شود؛ تالش دولت اين اســت تا با اجراي نظام اجاره داري 
حرفه اي از جمعيت مستأجر كشور در برابر افزايش سوداگري مسكن، 
رشــد قيمت اجاره و كمبود عرضه حمايت كند. براي همين از 2سال 
پيش تالش شــد با ارائه پيش نويس راه اندازي مؤسسات اجاره داري 
حرفه اي، ابزاري تنظيم گر در بازار اجاره ايجاد شود. در اين پيش نويس 
به دولت اجازه داده شــده به منظور حمايت از توليد و عرضه مسكن 
اجاره اي توسط بخش غيردولتي نسبت به واگذاري زمين تحت تملك 
خود متناسب با مدت بهره برداري از واحد مسكوني به صورت اجاره اي 
اقدام كند؛ موضوعي كه مي تواند پاي ســرمايه گذاران را براي ساخت 

مسكن استيجاري به وزارت راه و شهرسازي باز كند.

امسال هم اجاره داري حرفه اي به داد مستأجران نمي رسد
خروج 60درصدي تقاضا از بازار مسكن و افزايش جمعيت مستأجران 
در پي كاهش قدرت خريد، تقاضا در بازار اجاره را افزايش داده اســت، 
كارشناسان معتقدند موجودي بازار مسكن بهتر است در خدمت عرضه 
آپارتمان هاي اجاره اي قرار بگيرد. ســاختار بازار اجاره ســنتي است و 
وزارت راه و شهرســازي براي حرفه اي كردن بازار اجــاره و حمايت از 
منافع مستأجران، پيش نويس آيين نامه اجرايي »حمايت از اجاره داري 
حرفه اي« را تدوين كرده و در تالش اســت با اجراي اين طرح، ضمن 
حرفه اي كردن ســاختار ســنتي بازار اجاره از طريق حمايت از عرضه 
مسكن اجاره اي و افزايش اركان و بازيگران اين بازار، شرايط را به نحوي 
اصالح كند كه منافع تمام اركان بازار اجاره درنظر گرفته شود. به گزارش 
همشهري، تحقق كارشناسي طرح وزارت راه و شهرسازي مي تواند در 
بلندمدت ساختار آشفته  بازار اجاره به خصوص در دوره هاي تورمي بازار 
مسكن را اصالح كند و حداقل در حوزه تأمين مسكن اقشار كم درآمد 
و طبقه متوسط، با اســتفاده از نقش تنظيم گري اين مؤسسات، جلوي 
شكل گيري بحران را بگيرد؛ اما نكته اينجاست كه در شرايط فعلي بازار 
اجاره در سايه تورم 600درصدي مســكن در 3سال گذشته، به شدت 
ناكارآمد و متورم شــده و اگر مصوبه ســتاد مقابله با كرونا براي تمديد 
خودكار قراردادهاي اجاره با نرخ افزايش قيمت مشخص وجود نداشت، 
بحران مستأجران از تابستان گذشته ظهور مي كرد. حاال نيز در آستانه 
آغاز فصل نقل وانتقال مستأجران در تابستان1400، گرچه تمديد مصوبه 
ستاد مقابله با كرونا، بروز بحران بازار را باز هم به تعويق انداخته اما دير 
يا زود معادالت بازار اجاره با اتمام دوره كرونا دستخوش تغيير مي شود و 
اين آخرين فرصت متوليان حوزه مسكن براي كارآمد سازي  بازار اجاره از 
طريق فعال كردن مؤسسه هاي اجاره داري حرفه اي يا هر ابزار ديگر است.

با آغــاز معامــالت گواهي  كشاورزی
ســپرده كااليي برنج طارم 
مازندران در بــورس كاال از 
14فروردين، گام عملي براي شفافيت در 
معامالت بازار برنج، كاهش واسطه گري و 
كمك به تامين مالي شاليكاران برداشته 

شد.
به  گزارش همشــهري، معامــالت گواهي 
ســپرده كااليي محصوالت كشــاورزي از 
سال1394 در بورس كاال آغاز شده و از اين 
ابزار براي اجراي سياســت حمايتي قيمت 
تضميني ذرت و جو دامي اســتفاده شــد. 
همچنين در سال هاي بعد معامالت زعفران، 
پسته، زيره، كشــمش و رطب مضافتي در 
قالب گواهي سپرده كااليي راه اندازي شد. 
اكنون برنج نيز به عنوان يــك دارايي پايه 
جديد به اين بازار اضافه شده است، در قالب 
اين بازار كشاورزان مي توانند محصول خود 
را به انبار مورد پذيرش بورس كاال تحويل 
دهند كه  فعال يك انبار در آمل پذيرفته شده 
است. پيش از اين در سال97 برنج هاشمي 
گيالن در بورس كاال مبادله شده بود اما اين 
براي نخستين بار اســت كه از ابزار گواهي 
ســپرده براي معامالت برنج در بورس كاال 
استفاده مي شود. كشــاورزان همه مناطق 
شمالي ازجمله گيالن نيز مي توانند با رعايت 
استانداردهاي مدنظر انبار، برنج خود را در 
بورس كاال عرضه كنند. كارشناسان گشايش 
نماد معامالتي گواهي سپرده كااليي برنج 
طارم مازندران را گامي مهم براي شفافيت 
در معامالت بازار برنج، كاهش واسطه گري 

و كمك به تامين مالي شاليكاران مي دانند.

نحوه عرضه 
جواد فالح، مدير توســعه بــازار فيزيكي 
بورس كاالي ايران در اين باره توضيح داد: 

كشاورزان پس از شــاليكوبي محصول، با 
توجه به استاندارد هاي درنظر گرفته شده 
مي توانند محصول خود را به انبار پذيرفته 
شده تحويل بدهند، مسئوالن انبار پس از 
بررسي برنج از لحاظ كمي و كيفي و تطبيق 
آن با اســتاندارد هاي از پيش اعالم شده، 
براي كشاورز قبض انبار صادر مي كنند كه 
اين قبض در روز كاري بعد تبديل به گواهي 
سپرده كااليي مي شــود كه به عنوان يك 
ورقه بهادار در بازار سرمايه قابليت معامله 
پيدا مي كند. هر گواهي ســپرده كااليي 

معادل يك كيلوگرم برنج است.
فالح گفت: تا كنون 126تن برنج در انبار 
مورد پذيرش بورس كاال سپرده شده است 
كه هم اكنون همين مقدار عرضه و معامله 
مي شود. اكنون كه از فصل برداشت برنج 
فاصله گرفته ايم، اين بازار راه اندازي شده تا 
در سال زراعي بعدي و با آغاز فصل برداشت 
محصول جديد، اين نــوع معامله در بازار 

بين كشاورزان و ساير سهامداران معرفي 
شده باشد.

مدير توســعه بازار فيزيكي بورس كاالي 
ايران گفت: برنجي كه اكنون عرضه شده 
محصولي است كه از خروجي شاليكوبي 
به دســت آمده و هنوز بوجار نشــده و در 
كيســه هاي 70 تــا 80 كيلوگرمي مورد 
معامله قرار مي گيرد، اما چنانچه خريدار 
قصد تحويــل محصول از انبار را داشــته 
باشد، بايد حداقل 100 كيلوگرم گواهي 

سپرده كااليي برنج خريداري كرده باشد.
او تأكيد كرد: البته باتوجه به مذاكراتي كه 
با انبار شده است، مســئول انبار مي تواند 
متناسب با درخواســت خريدار، محصول 
را با اخذ هزينه هــاي مربوط پس از انجام 
فرايند بوجاري و حذف نيم دانه هاي برنج 
از آن، در بســته بندي هاي 10كيلوگرمي 
تحويل دهــد. فــالح گفــت: از آنجا كه 
حداقل ميــزان تحويــل 100كيلوگرم 

است مصرف كننده ها و حتي خانواده هم 
مي توانند براي مصارف شخصي خود از اين 

بازار برنج مورد نياز خود را دريافت كنند.

مزيت معامالت گواهي سپرده برنج براي 
كشاورزان

مديرعامل مركز بين المللي تجارت برنج 
ايران هم كه وظيفه تأييد كيفي محصوالت 
عرضه شده در بورس كاال را برعهده دارد، 
گفت: شــاليكاران مازندران اگر بخواهند 
محصولشان را مستقيم در بورس به فروش 

برسانند بايد كد بورسي دريافت كنند.
سيداســماعيل يزدان گفت: پس از آنكه 
كشاورزان محصولشان را به مركز تجارت 
تحويل مي دهند، اين مركز گواهي سپرده 
كااليي برايش صادر مي كند كه نوعي اوراق 

بهادار معتبر محسوب مي شود.
او افــزود: بعــد از صدور گواهي ســپرده 
كشاورز مي تواند دوباره با ارائه اين گواهي 
به مركز، محصولش را تحويل بگيرد يا از 
آن براي دريافت تسهيالت بانكي استفاده 
كند. كشاورزان همچنين در حالت سوم 
مي توانند اين اوراق را به فرد ديگري واگذار 

كنند.
او يكي از نقايص اساســي موجود در بازار 
برنج مازندران را حاشــيه ســود زياد آن 
براي دالالن دانست و گفت: با عرضه اين 
محصول در بورس كاال، حاشيه سودهاي 
غيرواقعي حذف مي شــود و برنج ايراني با 
قيمت مناسب تري به دست مصرف كننده 

مي رسد.
يزدان پناه افزود: وقتي خريدار برنج عرضه 
شــده را از بــورس كاال خريــداري كرد، 
مي تواند با پرداخت 16درصد از قيمت روز 
معامالت، برنج را در كيسه هاي 10كيلويي 

جلوي در منزل تحويل بگيرد.

2 سال از هدف گذاري تنظيم بازار اجاره با فعال شدن 
شركت هاي اجاره داري حرفه اي مي گذرد اما هنوز آيين نامه 

تأسيس اين مؤسسات به تصويب نرسيده است

آغاز شفافيت در معامالت بازار برنج
با آغاز معامالت گواهي سپرده برنج در بورس، گام نخست براي شفافيت در معامالت 

بازار برنج، كاهش واسطه گري و كمك به تامين مالي شاليكاران برداشته شد

شاخص هاي كالن اقتصاد ايران

13941395139613971398139914001401متغير

1.522.542.10 6.78 -  6.03 -1.3213.403.76رشد اقتصادي

GDP 36.535.737.837.844.442.742.341.6نسبت سرمايه گذاري به

11.99.19.630.234.636.53927.5نرخ تورم

1112.412.11210.710.811.211.7نرخ بيكاري

همشهري خطرات تورم فزاينده را بررسي مي كند
حمله به كسري بودجه 400هزار ميليارد توماني

همشهري در گفت وگو با ابراهيم درستي، نايب رئيس اول اتاق اصناف تهران بررسي كرد

كركرهنيمهبازمشاغلدرنخستينروزممنوعيتها
علي ابراهيمي
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ديــروز برخي مشــاغل 
مشمول فهرســت 2تا 
4 بــا ناديــده گرفتــن 
ممنوعيت ها همچنان به 

فعاليت خود ادامه دادند
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   ارزش فعلی سهام عدالت چقدر است
در شرايطي كه ارزش سبد سهام در دوران اوج صعود شاخص هاي بورس به 18ميليون تومان رسيده بود، اما تازه ترين آمار ها 
نشان مي دهد كه هم اكنون ارزش سبد سهام به دليل كاهش ارزش سهام شركت هاي حاضر در اين سبد به مرز 10ميليون تومان 
رسيده؛ اين خبري است كه ديروز حسين فهيمي، سخنگوي آزادسازي سهام عدالت هم آن را تأييد كرد و گفت: ارزش دارايي 
فردي كه داراي سهام عدالت 500 هزار توماني بوده حاال نزديك به 10 ميليون تومان است، همچنين ارزش برگه هاي سهام يك 

ميليون توماني 2برابر برگه هاي 500 هزار توماني است.

نخســتين انتخابــات هيــأت مديــره  گزارش
شركت هاي سرمايه گذاري استاني سهام 
عدالت 18 ارديبهشت ماه برگزار مي شود. 
اين نخستين انتخابات فراگير اقتصادي در ايران است كه 
در جريان آن 30ميليون ســهامدار 160نفر از اعضاي 
هيأت مديره ســرمايه گذاري هاي اســتاني را انتخاب 

مي كنند.
به گزارش همشــهري، در پنجمين مرحله از آزادسازي 
ســهام عدالت، افرادي كه روش غيرمســتقيم را براي 
مديريت ســهام عدالت خود انتخاب كرده اند، بايد بيش 
از 160 نفــر از اعضاي هيــأت مديره را بــراي مديريت 
دارايي خود انتخاب كنند.در ابتدا قرار بود ســهامداران 
شركت هاي سرمايه گذاري استاني اسفند ماه پارسال، با 
يك زمانبندي مشــخصي رأي بدهند اما شوراي بورس 
انتخابات اسفند ماه را لغو كرد، حاال قرار است اين انتخابات  
در18 ارديبهشت ماه برگزار شود.اين انتخابات با حضور 30 
ميليون نفر در 31 استان و با زمانبندي هاي متفاوت برگزار 
مي شود. تاكنون در ايران شــاهد مشاركت هاي جمعي 
زيادي براي فعاليت هاي مذهبي و سياســي بوده ايم، اما 
انتخابات شركت هاي سرمايه گذاري استاني بزرگ ترين 
و نخستين مشــاركت ميليوني مردم براي يك فعاليت 

اقتصادي است.

برگزاري انتخابات در 18ارديبهشت
رئيس سازمان بورس گفت: 18 ارديبهشت ماه انتخابات 
حداقل 6شركت سرمايه گذاري اســتاني سهام عدالت 
برگزار مي شود. محمد علي دهقان دهنوي توضيح داد: در 
اين روز سامانه رأي گيري باز خواهد شد و فهرست افرادي 
كه براي هيأت مديره تأييد صالحيت شده اند در اختيار 
سهامداران قرار مي گيرد. به گفته او، اين سامانه تا چند روز 
باز است تا مردم به راحتي بررسي و انتخاب كنند. او افزود: 
در نهايت اعضا از بين افرادي كه بيشترين رأي را كسب 
كرده اند انتخاب خواهند شد.دهقان دهنوي با اشاره به 
ارزش 2 هزار ميليارد توماني شركت هاي سرمايه گذاري 
استاني در برخي اســتان هاي كوچك و ارزش 30 هزار 
ميليارد توماني برخي ديگر از اين شركت ها در استان هاي 

بزرگ افزود: بــا توجه به چنين وضعي اين شــركت ها 
نيازمند هيأت مديره اي توانمند هستند.

مهلت ثبت نام اعضاي هيأت مديره 
رئيس سازمان بورس درباره مهلت ثبت تقاضاي حضور 
در هيأت مديره شركت هاي سرمايه گذاري استاني گفت: 
افرادي كه متقاضي عضويت در هيأت مديره اين شركت ها 
هســتند بايد تا 28 فرورديــن اقدام بــه ثبت نام كنند. 
همچنين افرادي كه به دنبال ثبت نــام در اين انتخابات 
هستند بايد از تحصيالت و تجربه كاري مرتبط برخوردار 
باشند.او با اشاره به اينكه از 28 فروردين كه سامانه ثبت 
نام بسته مي شــود اقدام به بررسي احراز صالحيت افراد 
خواهيم كرد، گفت: نخستين اطالع رساني ما به كساني 
است كه از توانمندي و تخصص الزم براي مديريت اين 
دارايي ها در شركت هاي سرمايه گذاري برخوردارند و از آن 
زمان به بعد ديگر هيچ ثبت نامي انجام نمي شود. او تأكيد 
كرد: پس از بررسي صالحيت ها مشخص مي شود كه در 

هر استان چه افرادي واجد شرايط هستند.

نحوه رأي دادن سهامداران
دهقان دهنــوي در مورد نحوه برگــزاري اين انتخابات 
و چگونگي رأي دادن ســهامداران گفت: اين انتخابات 
به صورت الكترونيك برگزار مي شود اما الزمه حضور مردم 

در اين انتخابات احراز هويت افراد از طريق سامانه سجام 
است تا از اين طريق هويت افراد مشخص شود. او تأكيد 
كرد: تاكنون درصد بااليي از افراد به احراز هويت در سامانه 
سجام اقدام كرده اند، اما همچنان در برخي استان ها تعداد 
كمي از ســهامداران و در برخي ديگر از استان ها تعداد 
زيادي از افراد اقدامي بــراي احراز هويت انجام نداده اند. 
دهقان دهنوي ابراز اميدواري كرده كه سهامداران هر چه 
زودتر اقدامات مربوط به احراز هويت را انجام دهند تا در 
18 ارديبهشت ماه كه قرار است انتخابات برگزار شود با 

مشكلي مواجه نشويم.
رئيس سازمان بورس با بيان اينكه در روز انتخابات سامانه 
رأي گيري بازگشايي مي شــود، گفت: اسامي افرادي كه 
تأييد صالحيت شده اند در اين سامانه وجود دارد؛ اما از 
روز قبل از انتخابات افرادي كــه قادر به تأييد صالحيت 
بوده اند معرفي خواهند شد.رئيس سازمان بورس ادامه 
داد: تا چند روز سامانه باز خواهد بود تا افراد بتوانند با فراغ 
بال بيشتري اقدام به تصميم گيري براي رأي دهي به فرد 

مورد نظر كنند.

اختيارات منتخبان 
سخنگوي آزادسازي ســهام عدالت هم گفت: مجموع 
دارايي شركت هاي سرمايه گذاري اســتاني 380 هزار 
ميليارد تومان است. حســين فهيمي با تأكيد بر اينكه 
دارايي هايي كه اكنون در قالب شركت هاي سرمايه گذاري 
استاني ساماندهي شــده اند در اختيار هيأت مديره قرار 
دارد، گفت: براساس تصميم شوراي بورس، هيأت مديره ها 
قادرند تا 30 درصد از دارايي شركت هاي سرمايه گذاري 
اســتاني را بفروشــند و در پروژه هاي ملي، اســتاني و 
بين المللي يا هر پروژه ديگري كه صالح بدانند به منظور 

ايجاد ارزش افزوده سرمايه گذاري كنند.

آمار ها نشــان مي دهــد در پي  بورس
گســترده  خــروج  تشــديد 
سرمايه گذاران، به ويژه سهامداران 
خرد، در فروردين سال جاري، بازار سهام با ضعف 
شــديد تقاضا مواجه شده اســت؛ اين موضوع 
موجب شــد ديروز ركــورد كمتريــن ارزش 
معامالت روزانه بازار سهام، در 1.5سال گذشته 

شكسته شود.
به  گــزارش همشــهري، روند نزولــي بورس 
همچنان ادامه دارد و اين روند به خروج گسترده 
ســهامداران از بورس منجر شده، به  طوري كه 
آمارها نشان مي دهد از ابتداي امسال 3هزار و 
750ميليارد تومان نقدينگي از بازارسهام خارج 
شده است. ديروز ارزش روزانه معامالت سهام 
به هزار و 234ميليارد تومان رسيد كه كمترين 
ميزان معامالت روزانه طي يك سال ونيم گذشته 
است. پارســال ميانگين ارزش روزانه معامالت 
به 10هزار ميليارد تومان رســيده بود و حتي 
در دوران اوج بــورس ارزش روزانــه معامالت 
به 35هزار ميليارد تومان هم رســيد. مقايسه 
ميانگين ارزش روزانه معامالت بورس در سال  
جاري با پارسال نشان مي دهد سطح تقاضا در 
بازار سهام به شكل محسوســي كاهش يافته 

است.

نگاه كارشناسي
محسن عباسي كارشناس بازار سرمايه كاهش 
شديد تقاضا در بورس را تأييد مي كند و مي گويد: 
شــناخت علت ضعف تقاضا در بورس چندان 
پيچيده نيست؛ علتش نبود پول در بازار است. 
ســهامداران حقوقي و خصوصا ســهامداران 
حقوقي دولتي بيشترين پول را با فروش سهام از 
بورس خارج كرده اند و حاال حجم سهام شناور 
شــركت ها در بورس افزايش يافته، در نتيجه، 

عرضه كننده ها نيز زياد تر شده اند.
او با بيان اينكه پولي كه از بازار خارج شده به بازار 
بازنگشته، تأكيد مي كند: دولت به  دنبال آن بود 
كه بازارگردان ها به روان شدن معامالت كمك 
كنند اما آنقدر ميزان ســهام شناور شركت ها 
افزايش يافته كه بازارگردان هــا نمي توانند از 

ميزان عرضه سهام كم كنند.
عباســي اضافه مي كند: دولت نبايد زمان را از 
دست بدهد تنها راه نجات بازار سهام، بازگرداندن 
حداقل بخشي از پولي اســت كه دولت از بازار 
خارج كرده است. بقيه  راه ها نظير بيمه  سهام و 
بازارگرداني فقط هدر دادن زمان است و موجب 

مي شود فشار فروش بيشتر شود.

علت كاهش تقاضا
اما علت خروج پول از بازار و كاهش شديد تقاضا 

براي خريد سهام در بورس چيست؟
تحليلگران بر اين باورند كــه تداوم روند نزولي 
شاخص و افزايش ابهام هاي سياسي و اقتصادي 
جو نااطميناني را در بازار ســهام افزايش داده و 
همين موضوع موجب شــده نقدينگي از بازار 
سهام خارج شود و سرمايه گذاران هم از خريد 
سهام دست بكشند. بررســي ها نشان مي دهد 
عواملــي ازجملــه احتمال احيــاي برجام كه 
مي تواند بــه كاهش قيمت دالر منجر شــود و 
نامشخص بودن فضاي سياسي بعد از برگزاري 
انتخابات رياست جمهوري در خرداد ماه 2عامل 
مهمي هســتند كه به افزايش ابهــام و كاهش 

شديد تقاضا در بورس منجر شده است.پيمان 
حدادي كارشــناس بازار  ســرمايه مي گويد: 
عواملي چون مذاكرات هســته اي و انتخابات 
رياست جمهوري به كاهش تقاضا در بورس منجر 
شده است. او تأكيد مي كند: مذاكرات هسته اي 
باعث شــده ســهامداران احتياط بيشتر را در 
دستور كار خود قرار دهند. ضمن اينكه انتخابات 
رياست جمهوري هم مزيد بر علت شده و احتياط 
سهامداران را براي ســرمايه گذاري در بورس 
بيشتر كرده، زيرا انتخابات رياست جمهوري بر 
فضاي سياسي و ديدگاه هاي اقتصادي اثرگذار 

است.

ديدگاهي متفاوت
مهدي قلي پور ديگر كارشــناس بازار سرمايه 
اما نظر ديگــري دارد. او مي گويد: اثر تحوالت 
سياســي به صورت يك جانبه قابل اندازه گيري 
نيست به طور مثال احياي برجام را بايد از منظر 

كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت ارزيابي كرد.
او توضيح مي دهد: در كوتاه مدت قطعا تقويت 
ريال بر بــورس اثر منفــي خواهد داشــت و 
صنايع صادرات محور با نزول ارزش سهام شان 
مواجه مي شــوند اما در مقابــل صنايعي مانند 
داروسازي، بانكداري، سيمان، حفاري و حتي 
توليدكننده هاي خــودرو و تجهيزات از احياي 
برجام ســود خواهند برد زيرا هزينه تمام شده 
براي واردات مواداوليه و ماشين آالت و تجهيزات 

كاهش مي يابد.
به گفته او برخالف اثر كوتاه مدت احياي برجام 
بر شــركت هاي حاضر در بورس در ميان مدت 
شــركت هاي بورس از احياي برجــام منتفع 
مي شــوند زيرا اين تحول سياسي به گشايش 
در تعامالت بانكي منجر مي شود و هزينه هاي 
شركت ها را در نقل و انتقال پول كاهش خواهد 
داد. به  گفته او در بلندمدت نيز به شرط تفاهم 
در ساير حوزه ها به جز مسئله هسته اي، امكان 
جذب ســرمايه و افزايــش توليد به واســطه 
طرح هاي توسعه اي جديد براي شركت ها و در 

نتيجه افزايش ارزش شركت ها وجود دارد.

تاوان رشد 
نيما آزادي تحليلگر بازار سرمايه هم از ديدگاه 
متفاوتي به داليل كاهش سطح تقاضا در بورس 
مي پردازد و مي گويد: بازار تاوان رشد چندبرابري 
نيمه اول سال1399 و بخشي از سال1398 را 
مي دهد. به باور او، سوءمديريت دولت و تيم وقت 
سازمان بورس در كنترل نكردن سمت تقاضا در 
سال گذشته باعث تشكيل حباب در بورس شد 
به همين دليل با وجود نزول شاخص از اواسط 
ســال قبل هنوز بخش زيادي از سهام)عمدتا 
سهام كوچك( حباب دارند و سهام شركت هاي 
بزرگ هم با وجود آنكه به قيمت تعادلي مبادله 
مي شوند  اما تحت  تأثير جو حاكم بر بازار با ركود 
معامالتي مواجه شــده اند. به گفتــه او در حال 
حاضر فقط سهام 22درصد از شركت هاي بورس 
كمتر از قيمت تعادلي معامله مي شوند. او با بيان 
اينكه اختيار از دســت دولت خارج شده تأكيد 
مي كند: عمده متضرران سهامداران تازه واردي 
بوده اند كه اعتمادشــان به طور كامل از بورس 
سلب شده، بنابراين مي توان گفت برنده اصلي 
دولت و شركت هاي خصولتي بودند كه توانستند 
نقدينگي زيادي از بازار سرمايه به دست بياورند.

18 ارديبهشت 30 ميليون سهامدار سهام عدالت، 160 عضو هيات مديره سرمايه گذاري هاي استاني را انتخاب مي كنند

 حضور ۳۰ میلیون سهامدار عدالت
در بزرگ ترين انتخابات اقتصادي

ضعف شديد تقاضا در بورس افت قيمت صيفي جات در ميادين 
قيمت بعضي از اقالم صيفــي و محصوالت فرنگي در  تره  بار

ميادين ميوه و تره بار كاهش يافت. 
به گزارش همشهري، نرخنامه جديد سازمان ميادين 
ميوه و تره بار شهرداري تهران نشان مي دهد طي هفته گذشته قيمت 
بعضي محصوالت ازجمله خيار، فلفل دلمه و كدو در اين مراكز خريد 
كاهش يافته است. اين محصوالت كه در مجموع 9قلم محصول فرنگي 
را شامل مي شوند عبارتند از: انواع خيار، فلفل دلمه اي رنگي و سبز، 
كدوي مســمايي، تره فرنگي و بادمجان دلمه كه در ســومين هفته 
فروردين ماه با قيمت پايين تري نسبت به هفته دوم عرضه شدند. پيش 
از اين نيز شاهد كاهش قيمت در بخش ميوه ها بوديم كه براساس آن 
ميوه هايي مثل ليموشيرين، پرتقال و سيب بين 300تا 1000 تومان 
ارزان تر شــدند. البته قيمت چند محصول ازجمله بادمجان قلمي، 
ســيب زميني و كاهو نيز طي هفته قبل در اين مراكز اندكي افزايش 

پيدا كرد.
به موجب آخرين نرخنامه سازمان مديريت ميادين شهرداري تهران، 

محصوالتي كه قيمت آنها كاهش يافته عبارتند از:
1  خيار گلخانه اي با 1700تومان كاهش؛ هر كيلوگرم 9.200تومان

2  خيار كوتاه با هزار تومان كاهش؛ هر كيلوگرم 8.300تومان
۳  خيار رســمي و رويال با هــزار تومــان كاهش؛ هــر كيلوگرم 

7.300تومان
4  خيار ساالدي با 500تومان كاهش؛ هر كيلوگرم 4هزار تومان

5  فلفل دلمه سبز با 1400تومان كاهش؛ هر كيلوگرم 7.500تومان
6  فلفل دلمه رنگي با 500تومان كاهش؛ هر كيلوگرم 5.900تومان
7  كدوي مسمايي با 600تومان كاهش؛ هر كيلوگرم 5.900تومان

8  تره فرنگي با 400تومان كاهش؛ هر كيلوگرم 8.500تومان
9  بادمجان دلمه با 200تومان كاهش؛ هر كيلوگرم 4.500تومان

قيمت انواع سبزي، صيفي و محصوالت فرنگي در ميادين ميوه و تره بار تهران
قيمت - تومانمشخصاتنام محصول

10.500تميز و بدون ساقه هاي بلندسبزي پاك كرده
4.500سالم و بدون آفت- بدون گل و الي و تغيير رنگسيب زميني

8.500سالم و يكدست- باريك و كشيدهفلفل ريز شيرين
5.300يكدست و پاك شده- مغزدار- رنگ سبز روشنكاهو رسمي

5.500كامال سالم- بدون لهيدگي و ترك خوردگيكرفس
7.900سالم- سبز تيره با ساقه كمتر از 8سانتي متركلم بروكلي

4.900سالم و تازه- رنگ دار و گوشت دارگوجه  بوته رس
4.900يكدست و سالم و رسيده- باالي 100گرمگوجه  گلخانه اي

6.500سفيد و تميز- داراي بافت متراكمگل كلم
2.500سالم و پاك شده- بدون سوختگيكلم سفيد
2.500سالم و پاك شده- بدون سوختگيكلم قرمز

5.900سالم بدون شكستگي- 100تا 150گرمهويج
16.500سالم، رسيده و آبدارليموترش سنگي

11.900سبز و كشيده و غيرخشبي- فاقد دانه درشتلوبياسبز
7.700يكدست و سالم و تازه- با دانه هاي سبز باقال سبز
14.500بدون برگ- بوته كاملسير تازه

7.500سالم و دانه دار- با مغز سبزرنگنخود فرنگي
3.700خشك و سالم- بدون ريشه- 100تا 200گرمپياز صدفي
5.200سالم- خشك و شمعي شكل- 70تا 200گرمپياز قرمز

9.900با غالف سبز تيره- دانه دار  با برگچه هاي اضافيذرت شيرين
62.000بدون پالسيدگي و لهيدگيزنجبيل تازه

روغن؛ همچنان روي موج گراني 

التهاب 6ماهه بازار روغن حاال تا حدودي فرونشسته و  سوپرماركت
ســوپرماركت ها ديگر از نبود و كمبود نمي گويند اما 
نگاهي به قفسه هاي روغن در مغازه ها 2نكته را به وضوح 
نشان مي دهد؛ قيمت ها همچنان باال و روغن آفتابگردان همچنان كم 
اســت. بيشــتر روغن هاي خوراكي موجــود در ســوپرماركت ها و 
فروشگاه هاي زنجيره اي از نوع روغن سرخ كردني، ذرت، مخلوط ذرت 
و كانوال، كنجد و روغن زيتون اســت كه جز روغن سرخ كردني، بقيه 

قيمت بسيار بااليي دارند. 
افزايش تقاضا براي روغن در ماه هاي پاياني سال99 براي مصارف شب 
عيد شيريني فروشي ها و مصرف خانگي به مشكالتي كه از ابتداي پاييز 
در بازار روغن وجود داشت دامن زد اما توليد و توزيع بيشتر اين كاال كه 
گفته مي شد كمبودش به دليل كاهش واردات روغن خام بوده است، 
آرامش را تا حدودي بر بازار حاكم كرد. قيمت ها اما همچنان باالست. 
هم اكنون پايين ترين قيمت هر ليتر روغن سرخ كردني و آفتابگردان 
20هزار تومان اســت اما اين قيمت در برخــي برندها مثل داتيس و 

مازواليت تا 80هزار تومان هم باال مي رود. 
هر ليتــر روغن ذرت نيز 70 تا 80هــزار تومان قيمــت دارد. در بازار 
روغن هاي خوراكي البته انواع بســيار گران تري هم وجود دارند كه 
گرچه از لحاظ ســالمتي روغن هاي مفيدتري محسوب مي شوند اما 
قيمت بســيار باال، امكان خريد آنها را به همه اقشار نمي دهد. نمونه 
اين روغن ها، روغن ارده 1.8ليتري برند شــيررضا 298هزار تومان 
عرضه مي شود. هركيلو روغن جامد هم كماكان 80 تا 120هزار تومان 
در بعضي از برندهاســت و كمبود اين كاال نشان مي دهد قرار نيست 

دست كم به اين زودي ها قيمتش شكسته شود.

قيمت فروش بعضي از انواع روغن خوراكي در سوپرماركت هاي تهران
قيمت - تومانمشخصاتبرند
91.500ذرت - 1.5ليتريآروا

85.000روغن كره حيواني - 450گرميشكلي
62.550ذرت - 810گرميالدن طاليي

116.500سرخ كردني - 1.8ليتريداتيس
87.000روغن حيواني پاستوريزه - 600گرميپگاه گلپايگان

195.000ممتاز ميكس - 900گرمينيك منش
119.000سرخ كردني - 1.8ليتريمازواليت
26.500آفتابگردان - 1.5ليتريطبيعت
99.900ذرت و كانوال - 1.8ليتريپيك

240.000جامد - 2كيلويياصيل
120.000ذرت - 1.8ليتريگلدن مايز

19.000سرخ كردني - 810گرميفاميال
18.500سرخ كردني - الماس بدون پالم - 1.35گرميبهار
18.500آفتابگردان با ويتامين E و D - 1.35ليتريالدن

15.800سرخ كردني اليت - 810ليتريطبيعت
54.500مخلوط سرخ كردني - 1.35ليتريسمن

كاهش نسبي تقاضا و رشد عرضه، زمينه  بازار
فروكش كردن تب گراني اقالم كااليي را 
در آســتانه ماه مبارك رمضــان فراهم 
آورده است؛ كوتاه تر شــدن صف هاي خريد در مراكز 

عرضه مستقيم نتيجه اين رويداد است.
مشاهدات خبرنگاران همشــهري نشان مي دهد كه 
اين روزها قيمت برخي اقالم خوراكي مانند گوشــت 
قرمز تثبيت شده و نرخ محصوالتي مانند مرغ و تخم 
مرغ و روغن نباتي به دليل افت شــديد تقاضا و رشد 
نسبي عرضه به قيمت هاي مصوب ستاد تنظيم بازار 
نزديك شده است. مسئوالن تنظيم بازار از رشد عرضه 
كاالهاي اساسي در  ماه مبارك رمضان به نرخ مصوب 
خبر داده اند؛ دولت نيز ارائه بســته حمايتي ويژه اين 
ايام براي 60ميليــون نفر را در دســتور كار قرار داده 
است. ديروز حسن روحاني، رئيس جمهوري در جلسه 
ســتاد ملي مقابله با كرونا با اشــاره به تصويب بسته 
حمايتي  ماه مبارك رمضان گفت: 60 ميليون نفر از اين 
بسته استفاده خواهند كرد. طبق اين طرح كه ماهانه 
بسته هاي معيشــتي پرداخت مي شود، مقرر شده در 
روزهاي اول  ماه رمضان اين بسته معيشتي توزيع شود.

 
نرخ مصوب كاالهاي اساسي در  ماه رمضان 

همزمان ستاد تنظيم بازار نرخ مصوب كاالهاي اساسي 
مانند برنج، شكر، گوشــت، روغن سرخ كردني، روغن 
مايع، روغن نيمه جامد، روغن نباتــي، خرما و مرغ را 
در ماه مبارك رمضان اعالم كرد. بر اين اســاس در ماه 
مبارك رمضان نرخ مصوب هر كيلوگرم برنج وارداتي 
هندي 18هزار و 500، برنج تايلندي 12هزار و 500، 
شكر 8هزار و500 و گوشت قرمز منجمد 80هزار تومان 
است. همچنين نرخ مصوب هر كيلوگرم شكر تنظيم 
بازاري 8هزار و 700، روغن سرخ كردني810گرمي، 

9هــزار و 650، روغن مايــع پخت و پــز آفتابگردان 
810گرمي 9هزار و 900، حلب روغن نيمه جامد 4كيلو 
و 500گرمي 51هزار، حلب روغن نباتي 16كيلوگرمي 
179هزار و 500، مــرغ تازه 24هــزار و 900و خرما 

21هزار تومان تعيين شده است.
 به گزارش همشــهري، نرخ مصــوب برخي كاالهاي 
اساسي در ماه مبارك رمضان با نرخ واقعي بازار فاصله 
زيادي دارد؛ چنان كه قيمت هر كيلوگرم برنج هندي در 
بازار خرده فروشي 23تا 24هزار، برنج تايلندي 16هزار، 
شكر 10تا 13هزار، گوشت منجمد گوساله 98هزار و 

مرغ به نرخ بيش از 30هزار تومان است.

از رشد عرضه روغن تا نرخ استاني اش 
ديروز مديركل دفتر امور بازرگانــي وزارت صنعت از 
توزيع 180 هزار تن روغن براي مصرف  ماه رمضان خبر 
داد و گفت: چون براي توليد زولبيا، باميه يا  آش و حليم 
ميزان مصرف روغن افزايش مي يابد اين 180 هزار تن 
براي يك ماه كل كشــور بوده و برش اســتاني آن هم 
مشخص اســت. صديف بيك زاده افزود: ميزان توزيع 
روغن در استان ها براســاس ضريب جمعيت، ميزان 
مصرف و نياز تقسيم بندي شــده و در اختيار كارگروه 
تنظيم بازار استان ها قرار گرفته است و آنها اين موضوع 
را مديريت مي كنند. بيك زاده گفت: در مورد شــكر، 
گوشــت تازه و منجمد و برنج هم برنامه ريزي  شــده 
و ســاماندهي بازار مرغ نيز به قرارگاه ساماندهي اين 
محصول در وزارت جهاد كشــاورزي ســپرده شده و 
سطح عرضه آن حتما افزايش مي يابد. او افزود: قيمت 
مصوب زولبيــا و باميه،  آش، حليم و غيــره از طريق 
كميســيون هاي نظارت اســتان ها تعيين مي شود 
و هر اســتاني متناســب با شــرايط خود اين اقالم را 

قيمت گذاري مي كند.

حداكثر سود خرده فروشي خرما 13درصد
از سوي ديگر، رئيس انجمن ملي خرما گفت: با توجه 
به موجودي باالي خرما در انبارها، نسبت به پارسال، 
اين انجمن آمادگي تامين و توزيع خرما در ماه رمضان 
را دارد و كمبودي در اين زمينه وجود ندارد. محســن 
رشيدفرخي با بيان اينكه مصرف خرما در ماه رمضان 
تا 50 درصد كل مصرف ساالنه كشــور است، افزود: 
قيمت هر كيلوگرم خرما در شــهرهاي مبدا بين 20 
هزار تا 23 هزار تومان است كه نسبت به 2 سال پيش 
افزايش چنداني نداشته است. رشيد فرخي تأكيد كرد: 
طبق مصوبه ستاد تنظيم بازار، خرما در فروشگاه هاي 
زنجيره اي بايد با 13 درصد سود عرضه شود؛ درحالي كه 
در اينگونه فروشــگاه ها ســودهاي غيرمنصفانه 45 

درصدي روي محصول خرما اعمال مي شود.

تثبيت و سير نزولي قيمت مواد پروتئيني
مشاهدات خبرنگاران همشهري هم حاكي از آن است 
كه قيمت خرده فروشــي انواع مواد پروتئيني در بازار 
از ســير نزولي برخوردار بوده يا  كم شده است؛ اگرچه 
هنوز هم نرخ مرغ در خرده فروشــي هاي سطح شهر 
تهران 30تا 35هزار تومان اســت، اما افزايش ميزان 
عرضه مرغ با نرخ مصوب دولتي موجب كوتاه تر شدن 
صف هاي خريد اين محصول در مراكز عرضه مستقيم 
شده است. برخي فعاالن صنفي كاهش قيمت مرغ به 
زير نرخ مصوب در ماه رمضان را پيش بيني مي كنند. 
مشاور عالي هيأت مديره اتحاديه سراسري مرغ گوشتي 
كشور با بيان اينكه ميزان عرضه مرغ، بيش از نياز بازار 
است، گفت: قيمت بازار به نرخ مصوب نزديك شده و 
پيش بيني مي شود قيمت مرغ در ماه رمضان به زير نرخ 
مصوب كاهش  يابد. او افزود: ميزان نياز روزانه بازار به 
مرغ يك هزار و 100تن است كه از ابتداي هفته گذشته 

عرضه آن افزايــش يافته و اكنون روزانــه يك هزار و 
400تا يك هزار و 600تن مرغ در تهران توزيع مي شود. 
محمدعلي كمالي سروستاني با اشاره به آخرين جلسه 
قرارگاه ساماندهي مرغ افزود: اين قرارگاه جوجه ريزي 
125ميليون قطعه را تصويب كرد كه 15ميليون قطعه 
بيش از جوجه ريزي هر ماهه اســت. همچنين دوره 
پرورش مرغ از 45روز به 50روز افزايش يافت و سهميه 
دولتي نهاده هــاي دامي مانند ذرت و كنجاله ســويا 
افزايش يافت. همچنين بررسي قيمت خرده فروشي 
تخم مرغ در بازار نيز حاكي از متعادل شدن قيمت اين 
محصول است؛ به نحوي كه نرخ هر شانه تخم مرغ كه 
طي چند ماه گذشــته به 45هزار تومان افزايش يافته 
بود به شــانه اي 28هزار و هر عدد هزار تومان كاهش 

يافته است.

تحليل هاي متناقض در بازار گوشت
اين گزارش حاكي از آن است كه در بازار گوشت قرمز 
نيز تثبيت و سير نزولي قيمت ها به دليل كاهش شديد 
تقاضا براي محصول پروتئيني را شاهد هستيم. رئيس 
شوراي تامين دام با پيش بيني كاهش قيمت گوشت 
قرمز در ماه رمضان به علت توليد مناســب دام به دليل 
زايش هاي باالي بهاره و پاييزه، گفت: قيمت خريد از 
دامداران در بيشــتر موارد زير قيمت تمام شده توليد 

است. منصور پوريان، افزود: قيمت خريد هر كيلوگرم 
دام سبك از دامداران 50تا 55هزار تومان و قيمت خريد 

هر كيلوگرم دام سنگين 44تا 47هزار تومان است.
با اين حال به گفتــه مجتبي عالي، رئيــس اتحاديه 
سراســري دامــداران، قيمت هر كيلوگرم گوشــت 
گوسفندي در سطح مغازه ها 170 تا 180 هزار تومان 
است. در شرايطي كه مجتبي عالي، از احتمال افزايش 
قيمت گوشــت در ماه رمضان به دليل كمبود خوراك 
دام در دامداري ها و تأثير آن بر كاهش سن كشتار دام 
خبر داده است؛ رئيس اتحاديه گوشت گوسفندي در 
اظهارنظري متفاوت تأكيد كرده؛ روند كاهشي قيمت 
گوشت قرمز در بازار ادامه مي يابد. علي اصغر ملكي با 
بيان اينكه هم اكنون نمي توان قيمتي را براي گوشت 
اعالم كرد، گفت: در ماه مبارك رمضان اتفاق خاصي در 
بازار گوشت گوسفندي رخ نمي دهد؛ زيرا عرضه دام به 
وفور انجام مي شــود و توزيع گسترده مرغ كه در حال 
انجام است نيز بر كاهش تقاضا در بازار گوشت تأثيرگذار 

بوده و باعث مي شود  قيمت گوشت نيز كاهش يابد.
علي اصغر ملكي افزود: براســاس تجربيات سال هاي 
اخير، مردم در 3 روز اول  ماه مبارك رمضان خريدهاي 
خود را انجام مي دهند و بعد از آن شاهد ركود در بازار 
هستيم و طي يك هفته گذشته نيز قيمت هر كيلوگرم 
گوشت گوسفندي 6تا 7هزار تومان كاهش يافته است.

ارزش روزانه معامالت بازار سهام ديروز به كمترين سطح طي 1/5سال گذشته رسيد

نبض قيمت ها در آستانه  ماه مبارک رمضان
 آيا كاهش نسبي تقاضا، رشد عرضه و ارائه بسته حمايتي در ماه رمضان به تثبيت قيمت كاالهاي اساسي منجر خواهد شد؟

مركز آمار ايران روايت خود را درباره نبض گراني ها  آمار
منتشر كرد؛ گزارشــي كوتاه كه نشان مي دهد از 
ميان 53 قلم خوراكي منتخب، درصد تغيير نرخ 
ساالنه تعداد 39 قلم از خوراكي ها، يعني تقريبا 80درصد آنها، در 
طول پارسال، باالتر از نرخ تورم نقطه اي كل كشور، به ميزان 48.7 

درصد بوده است. 
اين مركز مي گويد در گروه نان و غالت، شــيريني خشك با 5.4 
درصد و رشــته آش با 2.2 درصد بيشــترين افزايش قيمت را 
در اسفند 99نسبت به بهمن داشته اســت. همچنين در گروه 
كااليي گوشت قرمز، ســفيد و فرآورده هاي آنها، قيمت مرغ با 

رشد 12درصدي و گوشت گوسفند با 5.5 درصد و ماهي قزل آال 
با 5.3 درصد در اسفند نســبت به بهمن باالترين رشد قيمت را 

تجربه كرده است.
به گزارش همشهري، نكته مهم درباره خيز تورم گروه خوراكي ها 
در اسفندماه، سرعت باالي رشد تورم ماهانه اين كاالها، نسبت 
به سرعت رشــد ماهانه نرخ تورم رسمي است كه نشان مي دهد 
در آخرين ماه سال1399 شتاب قيمت ها از رشد خيره كننده اي 

برخوردار بوده است.
 براساس روايت مركز آمار، در گروه لبنيات، تخم مرغ و انواع روغن 
بيشترين افزايش قيمت در اسفند نسبت به بهمن پارسال مربوط 
به روغن مايع با 7.9 درصد، روغن نباتي جامد با 4.2 درصد و شير 
پاســتوريزه با 2.3 درصد بوده؛ درحالي كه تخم مرغ 4.6 درصد 

نسبت به ماه قبل ارزان تر شده است.

   پیاز اشك ها را درنیاوردتورم خوراكي ها شتاب گرفت
نگاهي به جزئيات قيــام قيمت كاالهاي 
خوراكي و آشاميدني مردم ايران در سال 
گذشته نشان مي دهد تنها اين پياز بوده 
كه اشــك مردم را درنياورده و در اسفند 
سال گذشته نسبت به اسفند سال قبل آن 
40درصد ارزان تر شده است. به جاي آن 
موز با رشد قيمتي معادل 200درصد، خيار با 
166درصد، هويج 152درصد، برنج خارجي 
150درصد، پرتقال 147درصد، روغن جامد 
و عدس با رشدي باالي 140درصد، نخود، 
خامه پاســتوريزه، لپه، كره پاستوريزه، 
نوشابه ، تخم مرغ، لوبيا قرمز و گوشت مرغ 
با جهش بيش از 100درصد مصرف كنندگان 

را شگفت زده كرد.
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پيگيري

 تامين آب صنعتي سمنان
در گرو تكميل تصفيه خانه

هفته گذشته بود كه رئيس جمهور 
نامه استاندار سمنان درباره »تامين 
اعتبار و تخصيص به منظور اجراي طرح هاي احداث تصفيه خانه 
تكميلي ايستگاه پمپاژ و خط انتقال پساب شهر سمنان به محل 
شــهرك صنعتي و منطقه ويژه اقتصادي سمنان« را پاسخ داد تا 
اين نامه بررسي و درباره آن اقدام شود. استفاده از منابع آبي قابل 
بازيافت و پساب ها موضوعي مهم براي استان كم آبي مانند سمنان 
است و مي تواند عالوه بر كمك به صنعت، موجب صرفه جويي در 

مصرف آب شود و تامين آب آشاميدني در استان را سهل تر كند.
به گــزارش گــروه ايرانشــهر، رئيس 
هيأت مديره و مديرعامل شــركت آب 
و فاضالب استان ســمنان، درباره اين 
موضــوع مي گويد: »تاميــن آب براي 
مصارف صنعتي در اســتان كار آساني 
نيست و استفاده از پساب تصفيه شده 

در صنعت راهكار مناسبي اســت كه ضمن تامين نياز اين بخش 
 موجب توســعه اقتصادي و صنعتي و ايجاد اشــتغال در منطقه 

نيز مي شود.«
محمد طاهري درباره پيشينه استفاده از فاضالب شهر سمنان و 
وضعيت كنوني آن اظهار مي كند: »تكميل طرح فاضالب شــهر 
سمنان در بهمن ســال1396 به صورت مزايده با تفاهم نامه اي به 
روش سرمايه گذاري بيع متقابل به پيمانكار واگذار شد. اين شركت 
در قبال اجراي 80كيلومتر شبكه جمع آوري و خط انتقال فاضالب 
و نصب 37هزارو500 انشــعاب فاضالب و افزايش ظرفيت و ارتقا 
تصفيه خانه فاضالب به 30هزار مترمكعب در شــبانه روز به مدت 
22سال از پساب فاضالب تصفيه شده بهره مند مي شد. تفاهمنامه 
ذكرشده در آذر سال1399 عينا به شهرداري سمنان منتقل شد و 
هم اكنون شهرداري در قبال انجام حجم عمليات فوق الذكر متولي 
پساب فاضالب است و مي تواند براي مصارف صنعت و فضاي سبز 

از آن بهر مند شود.«
وي با بيان اينكه شركت شهرك هاي صنعتي استان سمنان پيگير 
استفاده از اين پساب براي توسعه صنعت در شهرك صنعتي شرق 
سمنان و منطقه ويژه اقتصادي شهر سمنان در همان منطقه است 
ادامه مي دهد: »شركت آب و فاضالب با اين موضوع موافقت كرده 
و درصورت توافق شركت شهرك هاي صنعتي با شهرداري، امكان 
انتقال و استفاده از اين پســاب براي شركت شهرك هاي صنعتي 

سمنان مهياست.«
رئيس هيأت مديره و مديرعامل شــركت آب و فاضالب اســتان 
ســمنان درباره نيازهاي اجراي اين طرح اظهار مي كند: »اجراي 
ايســتگاه پمپاژ و خط انتقال فاضالب كه از محل تصفيه خانه تا 
شهرك صنعتي شرق ســمنان 24كيلومتر است به تامين اعتبار 
نياز دارد. البته پيگيري هاي الزم براي تامين اين اعتبار توســط 
شركت شهرك هاي صنعتي سمنان انجام شده است و درصورت 
تخصيص اعتبار توسط اين شركت، طرح انتقال پساب سمنان به 

شهرك صنعتي عملياتي خواهد شد.«
طاهري ادامه مي دهد: »در افق طرح خط انتقال پســاب شــهر 
سمنان 220هزار نفر جمعيت تحت پوشش قرار مي گيرند. تصفيه 
آب مصرفي اين تعداد از شــهروندان مي تواند حجم آب بســيار 
قابل توجهي را براي مصارف صنعتي توليد و فعاليت شهرك هاي 

صنعتي سمنان را تسهيل كند.« 
وي با اشــاره به اينكه طرح هاي آب وفاضالب بسياري در استان 
وجود دارد كه معطل اعتبار هستند، مي گويد: »تكميل طرح هاي 
فاضالب شهرهاي شاهرود، دامغان، شهميرزاد و پروژه هاي تامين 
آب شهرهاي سمنان و شــاهرود نياز به بودجه دارند تا به نتيجه 

برسندو پاسخگوي نياز مردم استان باشند.«

بيش از 16 ماه از اجراي طرح جديد مســكن ملي 
مي گذرد، پروژه اي كه به صورت پايلوت در 4استان مسكن 

شروع به كار كرد و قرار است در نهايت 400هزار نفر 
در سراسر كشور را خانه دار كند. طرحي كه البته همچون مسكن 
مهر در ابتداي راه چالش هاي متعدد به شــكلي متفاوت را تجربه 
مي كند كه ازجمله آنها آماده نبودن زمين هاي تعيين شــده براي 
ساخت واحد ها يا نبود زيرساخت هاي الزم است. اما اين معضل در 
استاني چون قزوين بيش از ديگر مناطق نمود پيدا كرده و با انتقاد 
ســازمان هاي دولتي از يكديگر همراه شده اســت. از سوي ديگر 
استانداري قزوين هم بزرگ ترين منتقد 2نهاد زيرمجموعه دولت 
يعني بنياد مسكن و راه و شهرسازي است و نسبت به روند احداث 
اين طرح اعتراض دارد. در قزوين 30هزار نفر در مرحله چهارم طرح 
مسكن ملي ثبت نام كردند و سهميه درنظر گرفته شده براي اين 

استان 10هزار واحد اعالم شد. اين حجم از تقاضا هم در شرايطي 
صورت گرفت كه بسياري از شهروندان قزويني خانه اولي محسوب 
مي شوند. اما مشكل اينجاست كه همان واجدان شرايط اوليه پس 
از واريز وجه و با گذشت 9 ماه شاهد پيشرفت پروژه نيستند و تامين 
پيش پرداخت هاي 40ميليون توماني در بازه زماني 4 ماه يك بار آنها 
را با مشكالتي مواجه كرده است. از سوي ديگر سازندگان مسكن 
براي اين پروژه از نوسانات نرخ مصالح ساختماني گاليه دارند و اين 
موضوع محاســبات آنها را براي ادامه فعاليت در اين پروژه مختل 
كرده است. پيگيري هاي همشــهري هم حاكي از آن است كه در 
منطقه محمودآباد با وجود پرداخت 3قســط از مبالغ تعيين شده 
تاكنون هيچ اقدامي انجام نشده و كارگزار طرح يعني بنياد مسكن 

حتي پي ريزي و احداث فونداسيون را هم انجام نداده است.

اميدي به تحويل خانه ها نيست 
عليرضا محجوب يكي از اهالي قزوين كه با وجود مشكالت مالي 
بيش از 150ميليون تومان براي مسكن ملي پرداخته مي گويد: 

فعال خانه اجاره كرده ام و اميدوار بودم حداقل پس از يك ســال 
صاحبخانه شــوم، اما با اين روند بعيد مي دانــم به اين زودی اين 

خانه ها تكميل شود.
رضا دوستدار، ديگر شهروند قزويني عنوان مي كند: هر 2ماه يك بار 
حدود 20ميليون تومان به حساب بانك مســكن واريز كرده ايم. 
مستأجر هســتم و امكان پرداخت همزمان اقساط مسكن ملي و 
اجاره خانه فعلي را ندارم چراكه پول مسكن را با وام پرداخت كرده ام 
و اقســاط آن را هم بايد پرداخت كنم. اميدوارم مسئوالن استان 

كمك كنند تا اين خانه ها هرچه زودتر تكميل شود.
زهرا مشــفق، ديگر شــهروندي قزويني از انصراف براي دريافت 
مســكن ملي خبر مي دهد و مي گويد: سال گذشته براي ثبت نام 
40ميليون تومان واريز كرديم. حاال گفته اند هر 2ماه يك بار بايد 
20ميليون تومان پرداخت كنيم كه 2قسط آن را پرداخت كرده ايم 
اما ديگر توان پرداخت نداريم. اميدي  هم به تحويل خانه نيست و با 

اين شرايط چاره اي جز انصراف نداريم.

پيگيري نماينده قزوين 
نماينده قزوين در مجلس شــوراي اســالمي درباره اجراي طرح 
مســكن ملي در اســتان بيان مي كند: اين طرح، تامين مسكن 
نيازمندان و خانه اولي هاســت و اقدام خوبــي از نظر اختصاص 
زمين و خود پروژه به شــمار مي رود. اما بهتر است كه مسئوالن 
هرچه ســريع تر اقدامــات الزم را انجام دهند تا اقشــار ضعيف 

جامعه صاحبخانه شوند. لطف اهلل ســياه كلي با تأكيد بر پيگيري 
مشكالت مردمي از سوي نمايندگان استان مي افزايد: توصيه ما 
به شهرونداني كه با معضالتي چون نداشتن مسكن مواجه بودند 
ثبت نام در اين طرح بود و اكنون الزم اســت مســئولين تالش 

بيشتري براي تكميل خانه ها انجام دهند.

ضرب االجل به پيمانكاران طرح 
به گفته معاون هماهنگــي امور عمراني اســتاندار قزوين دليل 
عدم پيشرفت طرح اقدام ملي مســكن در قزوين اين است كه از 
3ماه گذشته تاكنون بنياد مسكن انقالب اسالمي و ستاد اجرايي 
فرمان امام)ره( به عنوان مجريان اين طرح به تعهدات شان عمل 
نكرده اند. علي فرخزاد می افزايد: احداث 1200 واحد مســكوني 
وياليي 2طبقه در قالب طرح اقدام ملي مسكن در ناحيه شهري 
مهرگان قزوين به ســتاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( واگذار 
شــده بود كه تاكنون هيچ پيشــرفتي نداشته اســت. سازمان 
بنياد مسكن هم مانند ســتاد اجرايي فرمان امام)ره( به تعهدات 
 خود در اين طــرح براي احداث 3050 واحد عمل نكرده اســت. 
وی با اشاره به اينكه استان قزوين در حوزه طرح ملي مسكن از ساير 
استان ها ضعيف تر عمل كرده است، مي افزايد: بر اين اساس بنياد 
مسكن انقالب اســتان مهلت يك هفته اي )تا پايان هفته جاري( 
داده تا عمليات اجرايي پروژه هاي تحت نظر بنياد مسكن آغاز شود 

و در غيراين صورت پروژه به كارگزار واگذار خواهد شد.

مهلت يک هفته ای به سازندگان مسكن ملی قزوين 
شهروندان قزوينی با گذشت  9 ماه و پرداخت چندين قسط 20 ميليون تومانی، همچنان چشم انتظار آغاز ساخت مسكن ملی هستند

       سود کالش بافی در جيب ديگران 

»مولود خسبي« 47سال است كالش مي بافد و اين هنر را ارثيه 6نسلي 
خانواده اش مي دانــد. او مي گويد: »از گراني كه همــه مي گويند و ما هم 
بگوييم تكراري است، اما همين قدر بگويم نخ كالش بافي را سال گذشته 
هر 4/5كيلوگرم 110هزار تومان مي خريدم، اما امسال براي آن 400هزار 

تومان پرداخت مي كنم.« 
اين هنرمند قدمت كالش مريوان و كردســتان را مربوط به 1360سال 
قبل مي داند و مي افزايد:  »زادگاه گيوه در اورامان است. با توجه به اينكه از 
گذشته تا امروز اين صنعت در كنار دامداري و كشاورزي، شغل اصلي مردم 
اورامانات و مريوان بوده، مريوان به عنوان شهر جهاني كالش معرفي شد، 
اما بعد از ثبت جهاني اتفاق قابل توجهي رخ نداد و وضعيت هماني است 
كه قبال بود.« خسبي معتقد است همچنان بيشترين سود فروش كالش 

را كشور عراق مي برد. 
او توضيح مي دهد: »ايران گيوه را به قيمت 300هزار تومان صادر مي كند 
كه پس از عبور از مرز اين مبلغ به 650هزار تــا 700هزار تومان در خود 
عراق و به يك ميليون و 500هزار تومان در ديگر كشــورها مي رســد. از 
سوي ديگر در نمايشگاه صنايع دستي كه در كشــور عراق برپا مي شود 
ظرفيت هاي مناسب براي حضور ما فراهم نيست. اي كاش ميراث فرهنگي 
استان شرايطي را فراهم مي كرد كه ما مستقيما در اين نمايشگاه ها حاضر 

مي شديم و بدون واسطه محصوالت مان را مي فروختيم.« 
اين فعال حوزه صنايع دستي از قول فرمانداري براي ساخت يك كارگاه 
بزرگ كالش بافي خبر مي دهد و تأكيد مي كند:  »سال هاســت به عنوان 

مربي به استان هاي مختلف سفر مي كنم و كالش بافي را آموزش مي دهم. 
با وجود اينكه در اين حوزه حمايت هاي قابل توجهي وجود ندارد اما باز هم 
بسياري عالقه مند به يادگيري آن هستند و با راه اندازي كارگاه و نمايشگاه 

دائمي مي توان در اين حوزه اشتغال زايي خوبي داشت.«
او به كارگاه خانوادگي  و توليد ساالنه 6تا 9هزار جفت كفش اشاره مي كند 
و مي گويــد: »فرزندان ما از همــان كودكي به بافــت كالش عالقه مند 
مي شــوند. اين موضوع حتي مورد توجه شــوراي جهاني صنايع دستي 
هم قرار گرفت و ســال97آروين خســبي را به عنوان كوچك ترين عضو 
توليد كننده صنايع دســتي انتخاب كرد، اما اين فعاليت ها اگر با حمايت 
در سنين جواني همراه نشــود به نوعي هدررفت سرمايه گذاري ها براي 
 ورود نسل جوان به حوزه صنايع دستي اســت. پدربزرگ من عمرش را 
در ساخت كالش گذراند، اما با 120ســال سن و نابينايي هيچ حمايت و 

بازنشستگي ندارد.« 

 250کارگاه، 250موزه زنده کالش بافی 

معــاون صنايع دســتي و هنرهاي ســنتي كردســتان فراوانــي تعداد 
توليدكنندگان كالش را يكي از داليل جهاني شدن مريوان عنوان مي كند 
و مي گويد: »كالش بافي عالوه بر مريوان در سنندج، ديواندره، سروآباد، 
كامياران و سقز نيز رواج دارد، اما مريوان به دليل تعداد فعاالن باال مركز 
توليد اين كفش محسوب مي شود كه زيرســاخت هاي شناخته شده و 
مشهور گردشــگري مانند درياچه زريوار و هتل هاي مناسب را هم دارد. 
همچنين وجود دانشگاه هاي معتبر و همكاري آموزش و پرورش و ايجاد 

رشته كالش بافي در كار و دانش است و اكنون به دنبال راه اندازي دانشگاه 
علمي كاربردي صنايع دستي و آموزش رشته كالش بافي هستيم.«

»فرهاد حامدي« همچنين به راه اندازي دبيرخانه دائمي شــهر جهاني 
فرش و انتخاب شــهردار مريوان به عنوان دبير اين دبيرخانه در آخرين 
روزهاي سال گذشته اشاره مي كند و مي افزايد:  »تا پايان فروردين موزه 
كالش بافي مريوان افتتاح خواهد شد. از سوي ديگر 250كارگاه كالش بافي 
داريم كه هر كدامشان يك موزه زنده هستند و در حوزه گردشگري يكي 

از ظرفيت هاي ويژه اين منطقه به شمار مي روند.«
اين مسئول درباره مشكالت بيمه فعاالن اين حوزه بيان مي كند:  »وزارت 
ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي مقصر نيست و تامين اجتماعي 
به صورت كشوري بيمه هاي فعاالن صنايع دستي را از 5 -4سال پيش قطع 
كرد. پرداخت حق بيمه از سوي خود هنرمندان هم مقدور نبود و بر اين 
اساس وزارت با صندوق بيمه كشاورزان، روستاييان و عشاير تفاهمنامه اي 
امضا كرد كه شاغالن صنايع دســتي تحت حمايت بيمه كشاورزي قرار 
بگيرند. اين بيمه دولتي اســت، اما دفترچه درمانــي ندارند و براي آنها 
دفترچه بيمه سالمت صادر مي شود. البته افرادي كه قبال از بيمه تامين 
اجتماعي برخوردار شدند مشكلي ندارند و آنهايي كه تازه مي خواهند اقدام 

به بيمه كنند مشمول اين شرايط مي شوند.«

    ساخت بازارچه دائمی صنايع دستی
 

حامدي همچنين درباره مشــكالت توليدكننــدگان و عدم برخورداري 
از ســود صادرات هم بيان مي كند: »بخش دولتي نمي تواند در اين باره 

اقدامي انجام دهد و تا زماني كه بخش خصوصي ســرمايه گذاري خاصي 
در اين بخش نداشته باشد اتفاق خوبي رخ نخواهد داد. تاكنون چند دوره 
برندسازي صنايع دستي انجام شده و كارشناســاني از وزارت، دوره هاي 
آموزشي بسته بندي و تجاري ســازي را برگزار كرده اند. بايد خود فعاالن 
در اين حــوزه قدم بزرگي براي صــادرات بردارند و ما هــم از طرح هاي 
 توجيهي آنها در اين زمينه با اعطاي تسهيالت و ارائه نظرات كارشناسي

 استقبال مي كنيم.«
وي ادامه مي دهد: »حتي ميراث فرهنگي مريوان هم به دنبال ســاخت 
بازارچه دائمي صنايع دســتي اســت كه اگر با همراهــي دولت و بخش 
خصوصي محقق شــود در نهايــت به خود فعــاالن اين حــوزه واگذار 
مي شــود و اتفاق خوبي براي آنها خواهد بود. با وجود اينكه در بسياري 
از شهرهاي كشور صنايع دستي با مشــكالت متعددي مواجه شده اند و 
 حتي استقبال چنداني هم از آنها وجود ندارد، اما كالش بافي در مريوان

  و ســاير شــهرهاي اســتان همچنــان فعــال اســت و صــادرات 
خوبي هم دارد.«

حامدي با تأكيد بر اينكه توليد كالش كاري ســخت است اما اكنون در 
توليد اين محصول مردان و زنان در كنار هم نقش دارند،  مي  گويد: »ثبت 
جهاني مريوان باعث افزايش انسجام اجتماعي ميان توليدكنندگان كالش 
شد. حدود 8كارگاه آموزشي صنايع دستي براي شاغالن برگزار كرديم و 
اين دوره هاي آموزشي هم اكنون به دليل كرونا به صورت محدود در حال 

برگزاري است.«
معاون صنايع دستي و هنرهاي سنتي اســتان ادامه مي دهد: »براساس 
هدف گذاري ها تالش مي كنيم تعداد توليدكننــدگان و ميزان صادرات 
را بر اثر شــاخص هاي يك شــهر جهاني افزايــش دهيم. البتــه كرونا 
 مشكالت بسياري ايجاد كرد، اما توانســتيم 50درصد از اهداف برنامه را 

محقق  كنيم.«
حامدي در پايان به تحول گردشگري مريوان پس از ثبت جهاني هم اشاره 
مي كند و مي گويد: »جمعيت اين شهرستان 200هزار نفر است، اما قبل از 
كرونا در 2روز 200هزار نفر شب خواب در مريوان پذيرش شدند به طوري 
كه با محدوديت مراكز اقامتي مواجه بوديم. البته بسياري از مسافران هم 
سفر يكروزه به مريوان داشتند و اين را هم بايد به آمار استقبال از حضور در 
مريوان اضافه كرد. مريوان به جز كالش بافي پايتخت تئاتر خياباني است 

كه البته سال گذشته به دليل كرونا برگزار نشد.«

    ايجاد بازارچه در حوالی زريوار 

شهردار مريوان و دبير دبيرخانه شهر جهاني كالش با اشاره به راه اندازي 
دفتر اين دبيرخانه مي گويد: »در روزهاي اخير جلســه هايي با مجموعه 
ميراث فرهنگي اســتان و شهرســتان با توجه به ظرفيت گردشــگري 
و صنايع دســتي مريوان برگزار شــده اســت و اولويت ما ايجاد بازارچه 
صنايع دستي در حومه درياچه زريوار است تا گردشگران داخلي و خارجي 
هنگام بازديد از ظرفيت ويژه گردشــگري مريوان، دسترسي به بازارچه 

صنايع دستي هم داشته باشند.«
»آراز قاســمي  پور« مي افزايد: »اين بازارچه به زودي با همكاري ادارات 
متولي ازجمله محيط زيست، ميراث و گردشگري و شهرداري برپا مي شود 
و در اختيار فعاالن اين حوزه قرار خواهد گرفت تا رونقي براي شهر و فعاالن 

اين حوزه فراهم كند.«
قاسمي پور با تأكيد بر حمايت شهرداري از اجراي برنامه هاي توسعه اي در 
شــهر جهاني كالش مي گويد: »با توجه به اينكه با مردم سروكار داريم و 
اقداماتي كه انجام مي دهيم براساس نيازهاي آنهاست، طرح هاي همسو با 
اهداف شهري و مردمي را اجرايي خواهيم كرد. شهرداري مريوان نمادهايي 
را براي معرفي شــهر جهاني كالش در سطح شهر نصب كرده است و اگر 
نياز به فعاليت بيشتر و تعامل و ارتباط بهتري داشته باشيم با هدف حفظ 

فرهنگ و اصالت منطقه بيش از گذشته تالش خواهيم مي كنيم.«

ِكالش جهانی، مدل 1400
پس از 4سال از ثبت مريوان به عنوان شهر جهاني كالش، به تازگي دبيرخانه آن 

راه اندازي شده و با ايجاد موزه و نمايشگاه دائمي، فعاالن اين حوزه را به حمايت هاي 
بيشتر اميدوار كرده است

سال96بود که مريوان به عنوان شهر جهاني کالش 
معرفي شد و در 4ســال گذشته تنها ثمره جهاني گزارش

شدنش همان نمادهايي بود که در ورودي و خروجي 
شهر خودنمايي مي کرد. اما با آغاز سال1400قرار است اتفاقات 

بهتري در ايــن حوزه رقم بخورد؛ اداره کل صنايع دســتي و 
هنرهاي سنتي ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري 

کردستان از ايجاد موزه کالش بافي در مريوان خبر داده و 
مســئوالن ميراث فرهنگي مريوان هم به دنبال ايجاد 
نمايشگاه دائمي در اين حوزه هستند. از سوي ديگر با 
راه اندازي دبيرخانه شهر جهاني کالش در مريوان هم 

مي توان انتظار داشــت فعــاالن اين حــوزه باالخره از 
منفعت هاي جهاني شدن کالش بهره ببرند.

 مريم سرخوش 
خبرنگار

   درآمد 600هزار دالري كالش بافی 

کالش کردي )گيوه( هنر و صنعت دســت 2هزار ســاله 
کردســتان در 2طرح مردانه و زنانه ساخته مي شود و از 
جمعيت 6700نفري فعال در کالش  بافي 5هزار نفر در شهر 
جهاني اش مشغول به کار هستند. درآمد صادرات کالش 
کردستان ســاالنه 600هزار دالر اعالم مي شود و ظرفيت 
خوبي براي درآمدزايي است، اما ميراث دارانش مانند ديگر 
فعاالن حوزه صنايع دستي از حمايت چنداني برخوردار 
نيستند و در سالمندي و از کارافتادگي مشكالت عديده اي 

را تجربه مي کنند.

   پايش واجدين شرايط باتوجه به ظرفيت استان
اراضي اختصاص يافته به طرح اقدام ملي مسكن در قزوين، مهرگان، آبيک، تاکستان، بوئين زهرا، اقباليه، اسفرورين، بيدستان و محمودآباد 
40هكتار است. در آبگرم، آوج و تاکستان هم براساس تفاهمنامه اي که با اوقاف منعقد مي شود در اراضي فاز2 مهرگان، اقباليه و الوند اراضي 
براي طرح مسكن ملي آماده سازي خواهد شد. همچنين ثبت نام طرح مسكن ملي در قزوين در 4مرحله انجام مي شود که تعداد متقاضيان 
اقدام ملي مسكن در مرحله چهارم به 17هزار نفر رسيد. اين تعداد با حدود 1۳هزار نفري که در مراحل قبلي ثبت نام کرده بودند به مجموع 

۳0هزار نفر رسيد اما مراحل پايش و تأييد نهايي واجدين شرايط باتوجه به ظرفيت استان در حال انجام است.

فرشته رضايي 
خبرنگار

رنا
س: اي

عك

حميده پازوکي  
خبر نگار
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    دوقطبي فقر و غنا مهم تر از دوقطبي جنگ و صلح
محمدباقر قاليباف، رئيس مجلس كه ديروز در همايش فرماندهان ناجا سخن مي گفت، با بيان 
اينكه در دوران دفاع مقدس، رزمندگان و بسيجيان در صبح روز عمليات، فرماندهان خود را در 
پشت خاكريزها كنار خود مي ديدند كه اين يكي از عوامل موفقيت در دوران دفاع مقدس بود، 
گفت: اكنون سؤال اين است كه مردمي كه امروز در عرصه اقتصادي طعم فقر را مي چشند، 
آيا مسئوالن را در كنار خودشان مي بينند؟ او تأكيد كرد كه امروزه در كشور با چالش هايي 
روبه رو هستيم، اما فرصت هاي بزرگي نيز وجود دارد. او گفت: بر اين اساس امروز دشمنان 
براي تضعيف نظام سياسي از حوزه اقتصاد وارد مي شوند و آن را تحت فشار قرار مي دهند؛ لذا 
گاهي دوقطبي فقر و غنا در كشور مهم تر از دوقطبي جنگ و صلح شده است. وي با اشاره به 
برخي از چالش هايي كه مردم با آن مواجه هستند، گفت: نظام بوروكراسي اداري و اجرايي 

حاكم، اسب سركشي شده كه گاهي سوار آن هيچ تسلطي بر آن ندارد و وي را با خود مي برد 
كه ضعف بزرگي است./ خانه ملت

    نامه شهرياري به رئيسي براي برخورد با روحاني 
حسينعلي شهرياري، رئيس كميسيون بهداشــت و درمان مجلس در نامه اي به رئيس قوه 
قضاييه، درخواست كرد در زمينه كوتاهي هاي صورت گرفته ازسوي دولت براي مقابله با كرونا 
و به دنبال آن شيوع موج چهارم كرونا، نسبت به عملكرد رئيس قوه مجريه دراين حوزه »اقدام 

بايسته قضايي« انجام شود. / ايسنا 

    7 استان ايران، هسته اي شده اند
سردار غالمرضا جاللي، رئيس سازمان پدافند غيرعامل كشور با بيان اينكه كشور امارات اخيرا 
اقدام به راه اندازي آزمايشي نيروگاه اتمي براكه كرده است، گفت: در مورد وضعيت ايمني و 
امنيت اين نيروگاه سؤال هاي جدي مطرح شده است و امارات بايد در اين خصوص پاسخگو 

باشــد. وي با بيان اينكه آژانس انرژي اتمي به عنوان مرجع بين المللي در مباحث هسته اي 
بر ضرورت وجود ســاختارهاي پدافند غيرعامل در زمينه پرتوي تأكيد دارد، افزود: امروز 7 
استان ايران هسته اي شده اند و صنعت هسته اي در بســياري از بخش هاي كشور همچون 
بخش بهداشت و درمان مورد استفاده است و لذا توسعه مباحث ايمني، امنيت و دفاع و ايجاد 
زيرســاخت هاي الزم براي بهره برداري امن از اين فناوري از دستوركارهاي قرارگاه پدافند 

پرتوي است./ ايسنا 

     سنگ اندازان ديروز به دنبال غنيمت  هستند
عليرضا معزي، معاون ارتباطات و اطالع رســاني دفتر رئيس جمهوري در حســاب كاربري 
خود در توييتر نوشت: »دولت، در بمباران  تحريم و  تحريف سه ساله، تنها ماند و مخالفانش 
 جنگ اقتصادي را به  فرصت طاليي براي بازاريابي سياسي بدل كردند. اما ملت، با آن نجابت 
و تاب آوري تاريخي خود بر  فشار حداكثري پيروز شد و اينك كه نشانه هاي گشايش نمايان 

شده، سنگ اندازان ديروز، شتابزده به دنبال غنيمت اند.«/  ايسنا

موسوي الري در گفت وگو با همشهري:

مردمپاسخ»چرابايدرأيبدهيم«راميخواهند
تا انتخابات

خبر

راهكار مؤثر بــراي برون رفت از 
چنين وضعيتي چيست؟

اگر بپذيريم كه مردم از روند امــور به صورت عام ناراضي 
هستند، بايد بزرگان قوم و دســت اندركاران، عوامل بروز 
چنين شــرايطي را به دقت تجزيه و تحليل كنند. بايد به 
اين سؤال مهم پاســخ گفت كه چرا مردم با صندوق رأي 
و همچنين با مسئوالن قهر كرده اند؟ يك عامل مي تواند 
اين باشد كه حرف شان شنيده نمي شود. دليل دوم اوضاع 
بغرنج اقتصادي است. عامل ديگر اين است كه به اين گمان 
رسيده اند كه رأي شان كارســاز نيست. بخشي از داليلي 
كه مردم آنچنان كه بايد از انتخابــات مجلس يازدهم در 
سال1398 استقبال نكردند را بايد درميان همين عوامل 
جســت وجو كرد. موضوع ديگر اين است كه گرايش هاي 
تماميت خواهانه اجازه ظهور و بروز به چهره هاي مورداقبال 
بخش چشــمگيري از جامعه را نمي دهــد. نبايد برخي 
كم كاري هاي صــورت گرفته را صرفا محــدود به دولت 
دانست، دولت هم مقصر است، اما آيا مي توان قوه قضاييه و 
مجلس را بدون مشكل دانست؟ مجلس يازدهم در بيش از 
يك سال كه از عمر آن مي گذرد، چه تصميم ويژه اي براي 
رفع مشكالت اساسي مردم گرفته است؟ معتقدم تالش 
براي محدود سازي  فضاي مجازي، حمله به وزير امورخارجه 
و اقداماتي مانند تغيير قانون انتخابات باري از روي دوش 

مردم برنداشته است.
مي توان چنين تحليل كــرد كه نااميدي 
مردم و فضاي ســرد حاكم بر جامعــه هر دو جريان 
سياسي كشور را دچار ســردرگمي و ابهام انتخاباتي 

كرده است؟
تحليل من متفاوت از اين گزاره است. معتقدم اصالح طلبان 
در شــرايط بالتكليفــي به ســرمي برند و نمي داننــد 
گزينه هايشان از فيلتر شوراي نگهبان عبور مي كنند يا نه؟ 
يا با توجه به اينكه تكيه اصلي اين جريان به مردم است، آيا 
جامعه از انتخابات خردادماه استقبال خواهد كرد؟ بنابراين 
جنس مشــكالت اصالح طلبان با جريان رقيب متفاوت 
است. در مقابل اصولگرايان اگرچه ممكن است مانند برخي 
مقاطع، با اســتفاده از ابزار »حذف رقيب« در انتخابات به 
برتري برسند، اما با يك چالش اساسي مواجهند كه آن هم 
»اختالفات دروني« اســت كه اكنون درحال ظهور و بروز 
است. دليل اين موضوع هم مي تواند اين تلقي باشد كه در 
شرايط برگزاري انتخابات غيررقابتي و حضور نيافتن بخش 
زيادي از مردم در پاي صندوق هاي رأي، هر كانديدايي كه 
مطرح كنند رأي مي آورد، ماننــد اتفاقي كه در انتخابات 
مجلس يازدهم افتاد؛ بنابراين همه گزينه هاي مطرح انتظار 

دارند اجماع بر نام آنان محقق شود.
تعدد كانديداها چقــدر در ايجاد فضاي 
ابهام كنوني در رقابت هاي انتخابات رياست جمهوري 

تأثيرگذار بوده است؟
تلقي من اين نيســت كه تعدد كنوني كانديداها ناشي از 
شرايطي اســت كه انتخابات و الزامات آن ايجاب مي كند. 
معتقدم درميان اصولگرايان اين گمان وجود دارد كه اين بار 
نوبت آنان است كه قدرت اجرايي كشور را به دست گيرند 
و وجود چنين ديدگاهي سبب مي شــود از طرف هريك 
از داوطلبان با اين ســؤال مواجه شــوند كه »چرا ما نه؟« 
درحالي كه برخي از آنان در گذشته شانس خود را امتحان 
كردند، ولي شكست خوردند و دستاوردي نداشتند. چالش 
عمده در اردوگاه اصولگرايان اين اســت كه برخي از آنان 
مي پندارند اكنون كه مي توان با حذف رقيب پيروز شــد، 
چرا خودشان شانس شــان را نيازمايند؟ اين موضوع كه 
اصولگرايان از يك سو رقيب را تمام شده تلقي مي كنند و 
از سوي ديگر، استقبال پرشوري از سوي مردم براي حضور 
درپاي صندوق هاي رأي در اين دوره پيش بيني نمي كنند، 
به اختالفات دروني اين جريان سياسي دامن زده است؛ كما 
اينكه در روزهاي اخير حاشــيه هاي بسياري براي برخي 
كانديداهاي اين جريان به وجود آمده اســت. درمجموع 
فضاي انتخابات را بايد با يك سنگ محك سنجيد؛ اينكه 
مردم در انتخابات حضور مي يابند يا نه؟ اگر مردم انگيزه 
الزم را براي مشاركت در انتخابات به دست آورند، مي توان 
انتظار شرايطي را داشت كه در سال1376 به وقوع پيوست؛ 
در غيراين صورت اوضاع مانند انتخابات مجلس يازدهم در 

سال1398 رقم خواهد خورد.
 بــا توجه به جلســات منظمــي كه در 
جبهه اصالحات برگزار مي شــود، آمادگي انتخاباتي 

اصالح طلبان را در چه سطحي ارزيابي مي كنيد؟
اصالح  طلبان براي حضور در انتخابات بايد 2اصل اساسي 
را مدنظر قرار دهند؛ نخست اينكه در مردم براي شركت 
در انتخابات انگيزه كافي را ايجاد كنند. ارائه برنامه مدون 
براي ترغيب جامعه به حضور درپــاي صندوق هاي رأي 
دراين زمينه اهميت محوري دارد. اصل دوم اين است كه با 
يكديگر براي قرار گرفتن در جايگاه رياست جمهوري رقابت 
نكنند؛ اجماع روي يك گزينه، كليد موفقيت در انتخابات 
خردادماه است. حال با توجه به آنچه در جلسات انتخاباتي 
جبهه اصالحات درجريان است، مي توان گفت اصل دوم 
به ميزان بسيار زيادي محقق شــده و چارچوب اجماعي 
تاحدود زيادي مورد توافق قرار گرفته و مسير رسيدن به 

گزينه نهايي هموار شده  و مشكلي دراين زمينه وجود ندارد.  
اما مشكل در اصل اول نهفته است؛ به نظر مي رسد نه تنها 
زبان اصالح طلبان، بلكه زبــان اصولگرايان هم كه در اين 
مدت بر طبل ناكارآمدي دولت كوبيده و گمان مي كرده اند 
از اين طريق به توده مردم نزديك شده اند نيز براي مفاهمه 

با مردم كارايي كافي ندارد.
يكي از راهبردهاي موردنظر اصالح طلبان از 
بدو شكل گيري نهاد اجماع ساز، »گفت وگو با مردم« بود. 
اين راهبرد موفق بوده يا به بعد از بررسي صالحيت ها 

منوط شده است؟
اين بحث فراتر از موضوع بررسي صالحيت هاست. اكنون 
مردم به دنبال پاسخي براي اين سؤال هستند كه »چرا بايد 
رأي دهيم؟« و بروز چنين شــرايطي به افزايش رأي هاي 
خاكستري منجر شده است. در شــرايط كنوني با بخش 
قابل توجهي از مردم مواجهيم كه يا براي رأي دادن هنوز 
به نتيجه نرسيده اند يا اينكه عنوان مي كنند »رأي نخواهيم 
داد«. حال بايد براي مردم تبيين كــرد كه آمدن بهتر از 
نيامدن است و اين كار سختي است كه به سادگي ممكن 
است صورت نگيرد. چگونه مي توان مخاطبان را قانع كرد 
كه سابقه تاريخي اين ملت نشــان مي دهد اگر جامعه از 
مشاركت سياسي ســر باز بزند، همين مقدار دستاوردي 
كه تاكنون حاصل شده اســت هم ممكن است از دست 
برود. بايد درنظر داشت ما در يك جامعه مذهبي زندگي 
مي كنيم كه گاليه  مردم از مديران است، نه از اسالم. زبان 

مفاهمه با مردم يعني درك دغدغه ها و نيازها كه نيازمند 
اعتمادسازي اســت و صرفا با حرف محقق نمي شود. نگاه 
تحليلي به گذشته راهگشاي اين مسير است؛ به اين معنا 
كه اصالح طلبان بايد براي مــردم تبيين كنند فردي كه 
كانديداي پست رياست جمهوري است، قرار است مشي 
خاتمي را دنبال كند يا به راهي مي رود كه در اين سال هاي 
اخير رفته ايم؟ بايد براي مردم روشــن كرد كانديداهاي 
مطرح در اردوگاه اصالح طلبان توانايي پيشبرد امور براساس 
چارچوب هاي ترسيمي سال1376 و روزآمد شده در 1400 
را دارند يا نه؟ مطلق انگاري نمي كنم، آن زمان هم اشكاالت 
وجود داشت، اما درمجموع تغييرات براي مردم محسوس 
بود و در حوزه هاي مختلف كارنامه قابل دفاعي وجود داشت 
و قابل ارائه است. دراين صورت است كه مي توان اميدوار 
بود بخشي از جامعه به اين نتيجه برسد كه آمدن بهتر از 

نيامدن است.
بنابراين مي توان چنين برداشت كرد كه اگر 
اصالح طلبان در انتخابات پيش رو حضور جدي نداشته 
باشند، يكي از داليل آن استقبال سرد مردم در فضاي 

كنوني است؟
اين موضوع عمده ترين دليل به حســاب مي آيد و كاركرد 
شوراي نگهبان و رقابتي ماندن فضاي انتخابات هم ركن 
ديگر اســت. ويژگي اساســي اصالح طلبان اين است كه 
همواره بر حركت بر مدار خواست مردم تأكيد كرده اند و 
اگر مردم در صحنه انتخابات مشاركت فعالي نداشته باشند، 

   همكاري ناجا با بسيج براي حفاظت از 
صندوق ها

سردار حسين اشــتري، فرمانده ناجا به آمادگي نيروي انتظامي 
براي برگزاري انتخاباتي امن با مشــاركت باالي مردم اشاره كرد 
و گفت: در اين رابطه نيازمند همكاري بســيج بــا همكارانمان 
در نيروي انتظامي در سراسر كشــور براي حفاظت از صندوق ها 

هستيم كه اقدامات الزم نيز انجام شده است. 
اشتري تصريح كرد: سال پيش رو ســال حساسي است كه بايد 
براي اجراي ماموريت ها آمادگي كامل داشته باشيم و فرماندهان 
و آحاد كاركنان نيز بتوانند با برنامه ريزي مطلوب ماموريت ها را به 

نحواحسن به سرانجام برسانند./ پايگاه خبري پليس

   در بررسي صالحيت ها اغماض نمي كنيم
محمدصالح جوكار، عضو هيأت مركزي نظارت بر انتخابات شوراها 
گفت: براي ما مالك عمل قانون است. اگر قانون به طور كامل اجرا 
شود، هيچ مشكلي نخواهيم داشــت. قانون كه ربطي به جناح ها 

ندارد، آنچه ذكر شده كامال شفاف و روشن است.
 او درباره »رابطه روند نظارت ها و مشــاركت مردم در انتخابات« 
گفت: نگاه من اين است كه اگر واقعا قانون را اجرا كنيم، مشاركت 
حداكثري در انتخابات خواهيم داشت. نبايد نسبت به هيچ كسي 
از هيچ گروهي، اغماض شود و اين مربوط به نهادهاي ذيربط است 
كه نظر خود را به هيأت نظارت ارائــه مي دهند. من معتقدم اگر 
صالحيت و سالمت كانديداها به درستي بررسي شود، انگيزه مردم 

براي مشاركت افزايش پيدا خواهد كرد./ ايلنا

   با حذف نورچشمي ها 
ميدان را به متخصصان بدهيم 

محســن پيرهادي، نماينده تهران با تأكيد بر اينكه اصالح امور 
جز با مفاهمه و همدلي جريان هاي سياســي بر سر رويكردهاي 
اشتباه گذشته ميسر نمي شــود، به احزاب و گروه هاي سياسي 
وراي مرز بندي هاي سياسي شــان پيشــنهاد كرد در ششمين 
دوره انتخابات شوراهاي شــهر به جاي توجه به توصيه نامه هاي 
صاحب نفوذان سياسي، ميدان را به متخصصان و دغدغه مندان 

مديريت شهري واگذاركنند. 
اوگفت: ايــن روزها احزاب به صــورت جدي مشــغول ارزيابي 
فهرست هاي انتخاباتي شان براي معرفي كانديداهاي شوراهاي 
شهر هســتند؛ موضوعي كه در ۵دوره گذشــته شوراهاي شهر 
زير سايه قدرت نفوذ سياســيون صورت مي گرفته؛ قدرت نفوذ و 
چانه زني كه سبب شده است افراد نورچشمي سياسيون و مديران 
سياسي به جاي متخصصان شهري -اجتماعي راهي پارلمان هاي 

شهري شوند./ ايسنا

   كانديداهاي اصلي كدامند؟
 مجتبي شــاكري، دبيركل جمعيت جانبازان انقالب اســالمي 
گفت: چهره هايي كــه در عرصه انتخابــات از جبهه اصولگرايان 
 حضور خواهند يافت، رئيسي، قاليباف، محمد، جليلي و رضايي 

هستند.
او دربــاره مشــاركت مــردم در انتخابــات 1400 هــم گفت: 
نظرسنجي هايي در فضاي مجازي درخصوص مشاركت مردم در 
انتخابات برگزار مي شود كه خيلي نمي توان به آنها اعتماد كرد؛ 
چراكه هنوز ثبت نام نامزد هاي انتخابات آغاز نشــده و گزينه ها 
هنوز مشخص نشده اند، بسياري از مردم هم هنوز تصميمي براي 
شــركت در انتخابات نگرفته اند و فعال شــايعاتي كه درخصوص 
انتخابات صورت مي گيرد به هيچ وجه قابل اعتماد نيست؛ چراكه 
هنوز نامزد ها معرفي نشــده اند و برنامه هاي آنهــا را نمي دانيم./ 

باشگاه خبرنگاران 

   جليلي توان جذب آرا را دارد؟
حسين كنعاني مقدم، فعال سياســي اصولگرا درباره اينكه چقدر 
سعيد جليلي توان اجماع ســازي دارد، گفت: ممكن است آقاي 
جليلي نامزدي اصلح باشــد، اما بايد ديد كه آيا توان جذب آراي 
خاكستري را دارد يا خير؟ به هر حال بايد بر يك فرد اجماع شود؛ 
خواه آقاي جليلي يا آقاي قاليباف، رضايي و... بايد بررســي شود 

كه كدام يك سبد رأي باالتري دارد تا بر او سرمايه گذاري شود. 
او ادامه داد: اگر قرار باشــد فقط جبهه پايــداري از آقاي جليلي 
حمايت كند، بيش از يك يا 2درصــد رأي نمي آورد، اما اگر همه 
اصولگرايان بخواهنــد از او حمايت كنند و نظر نهايي شــوراي 
وحدت و ائتالف روي او باشــد، وضعيت فرق مي كند و مي تواند 

حرفي براي گفتن داشته باشد./ نامه نيوز 

   تضعيف روحاني باعث كاهش مشاركت مي شود
ناصر ايماني، فعال سياسي اصولگرا با اشــاره به ضرورت حضور 
گسترده مردم در انتخابات رياســت جمهوري، گفت: دور شدن 
تهديدات خارجي و امنيتي از سر كشور در گرو مشاركت گسترده 
مردم در انتخابات است. البته اين مشاركت داراي لوازمي است كه 
بايد از سوي همه گروه ها و جناح  ها رعايت شود. عالوه بر عملكرد 
دولت و نهادهاي مختلف كه موجب رضايــت يا نارضايتي مردم 
مي شود، مسئله تضعيف اختيارات و جايگاه رياست جمهوري هم 

در مشاركت مردم مؤثر است. 
وي ادامه داد: طيفي نمي تواند مرز نقد و توهين را چندان خوب 
رعايت كند؛ بنابراين با توهين و رفتارهــاي غيراخالقي مردم را 
نســبت به انتخابات و جايگاه رياســت جمهوري بدبين مي كند. 
مشاركت حداكثري وقتي اتفاق مي افتد كه مردم احساس كنند 
در نتيجه رأي آنها تحوالتي رخ خواهــد داد و اوضاع زندگي آنها 

بهتر خواهد شد./ ايرنا

   نامه نگاري با مدعيان راست 
منوچهر متكي، ســخنگوي شــوراي وحدت اصولگرايان گفت: 
به زودي نامه اي از طرف آيــت اهلل موحدي كرماني براي تعدادي 
از نامزدها نوشته و ارسال خواهد شــد و از آنها دعوت مي شود تا 
خالصه برنامه و رئوس موردنظر خود در انتخابات و همچنين افراد 
كليدي موردنظر براي كابينه را اعالم كنند تا سپس براي گفت وگو 

تنظيم وقت شود. 
متكي خبر داد: اين نامه ها براي تعدادي از نامزدها ازجمله آقايان 
رئيسي، رضايي و قاليباف و تعداد ديگري از نامزدها ارسال خواهد 
شــد. نامه ها به افرادي كه در معرض نامزدي انتخابات هســتند 
 نوشــته مي شــود و طبيعي اســت هر يك از مخاطباني كه در 
پاسخ اعالم كند، نامزد نيست مورد اصرار براي گفت وگو نخواهد 

بود./ برنا

ادامه از 
صفحه2

   در طول اين 8سال دولت روحاني، رقباي دولت و رسانه ملي آنقدر بر ناكارآمد 
و ناموفق بودن دولت از هر طريقي تاكيد كردند كه اكنون به نظر من، اين دولت، در 

اذهان عمومي نامطلوب ترين دولت پس از انقالب است
    مردم انتظار دارند مسئوالن، مانند بسياري از كشورهاي دنيا، اقدام عاجلي براي 

واكسيناسيون كرونا انجام دهند، اما اقدامات انجام شده كافي و مؤثر نبوده است
    مردم ناراحت و عصبي هستند و فضاي نشاط از بين رفته است

   درحالي كه وزيرامورخارجه كشور درگير مذاكرات مهم با طرف هاي خارجي است، 
سريالي پخش مي شود كه قصد دارد چنين وانمود كند وزارت خارجه جاسوس پرور 

است، اين اوج بي تدبيري است
   مجموعه چالش هاي موجود در كشور فضاي كنوني انتخابات را مه آلود كرده است

    بايد به اين سؤال مهم پاســخ گفت كه چرا مردم با صندوق رأي و همچنين با 
مسئوالن قهر كرده اند؟

   گرايش هاي تماميت خواهانه اجازه ظهور و بروز به چهره هاي مورداقبال بخش 
چشمگيري از جامعه را نمي دهد

   اصالح طلبان در شرايط بالتكليفي به سرمي برند و نمي دانند گزينه هايشان از 
فيلتر شوراي نگهبان عبور مي كنند يا نه

    اصولگرايان با يك چالش اساسي مواجهند؛ »اختالفات دروني« كه اكنون درحال 
ظهور و بروز است

   اكنون مردم به دنبال پاسخي براي اين سؤال هستند كه »چرا بايد رأي دهيم؟« و 
بروز چنين شرايطي به افزايش رأي هاي خاكستري منجر شده است

   تعامل اصالح طلبان با حاكميت زماني محقق خواهد شد كه حاكميت هم دراين 
زمينه از خود تمايل نشان دهد 

   تا اين لحظه حضور يا عدم حضور ظريف يا سيدحسن خميني قطعي نيست
   خيلي بعيد مي دانم كليت اصالح طلبان در تشكيالتي جاي بگيرند كه الريجاني 

محور آن باشد
    اگر اصولگرايان پس از پيروزي در انتخابات بخواهند همان مشي اي كه تاكنون 

داشته اند را پيش ببرند، انسجام اصالح طلبان بيشتر مي شود
   جايگاه اجتماعي مجموعه مديريت كشور، اعم از اصالح طلب و اصولگرا، تنزل 

يافته و اصالح طلبان هم دراين كليت افول كرده اند
   براي اصالح طلبان يك اصل مبناست؛ اينكه همواره تأكيد كرده اند زيرچتر همين 

قانون اساسي فعاليت مي كنيم
   يكدست شدن حاكميت و رفع مشكالت درپي آن، سرابي بيش نيست

   هويت عارف اصالح طلبي است و از آن فاصله نگرفته، اما از اصالح طلبان گاليه 
دارد

    اصالحات محصول يك گذار تاريخي اســت كه انشعاب از آن به سادگي اتفاق 
نخواهد افتاد

    آنهايي كه شــرايط را به ســوي قهر مردم با انتخابات پيش مي برند، گناهي 
نابخشودني مرتكب مي شوند و بايد پاسخگوي تاريخ باشند.

محورهايگفتوگو

اصول مربوط به حقوق مردم در قانون اساســي مورد بي مهري قرار گرفته و اصالح طلبان بايد براي 
تحقق آنها ايستادگي كنند و پس از آن اگر تعارض هايي ميان واقعيت ها و قانون اساسي وجود داشت، 
مي توانند در يك فضاي متعادل پيشنهاد بازنگري در اصولي كه محل تعارض است را مطرح كنند. البته 
معتقدم در چنين فضايي هر تغييري در قانون اساسي به زيان مردم و جمهوريت نظام تمام خواهد شد
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اين جريان سياسي اگر هم در انتخابات حضور يابد، براي 
رفع تكليف خواهد بود.

يكي ديگــر از راهبردهاي اصالح طلبان 
»گفت وگو با حاكميت« عنوان شده بود. در اين حوزه 

دستاوردي حاصل شده است؟
با وجود اينكه شخصا در نهاد اجماع ساز حضور ندارم، اما 
تلقي ام اين است كه دوطرف اقدام جدي اي در اين زمينه 
انجام نداده اند و حالت انتظار ميان دوطرف همچنان باقي 
است. اينكه اصالح طلبان قصد دارند زير چتر قانون اساسي 
و براساس ضوابط اين نظام وارد عرصه شوند، جزو اصول اين 
جريان است و برهمين اساس هم قصد گفت وگو با حاكميت 
را دارند، اما اين تعامل زماني محقق خواهد شد كه حاكميت 
هم دراين زمينه از خود تمايل نشــان دهد. دراين مقطع 
موضوع صحبت اصالح طلبان با حاكميت خيلي روشــن 
است؛ اينكه با توجه به فشارهاي دشمنان به نظام از يك سو 
و قهر مردم با صندوق هاي رأي و همچنين شرايط سخت 
اقتصادي كشور ازسوي ديگر، حداقل دستگاه هاي نظارتي 
اجازه دهند قانون اساسي به شــكل مؤثري رعايت شود. 
اصالح طلبان نه تنها پالس مثبتي از طرف مقابل دريافت 
نكرده اند، بلكه بعضا پالس هاي منفي هم دريافت كرده اند 
كه از تشكيل هيأت هاي اجرايي انتخابات در سراسر كشور 
آغاز شد. گزارش هايي كه از برخي استان ها دريافت كرده ام 
از سختگيري زياد در تأييد معتمدان معرفي شده ازسوي 

فرمانداران حكايت دارد.
در ميان چهره هاي اصالح طلبي كه نام شان 
در روزهاي اخير به عنوان كانديداهــاي بالقوه اين 
جريان مطرح شده، به نظر مي رسد ظريف و سيدحسن 
خميني از قدرت موج آفريني بيشتري در سطح جامعه 
برخوردارند، اما گويا تمايلي براي حضور ندارند. عدم  
ورود آنها قطعي اســت يا هنوز فضا براي چانه زني 

وجود دارد؟
تا اين لحظه حضور يا عدم حضور اين دو قطعي نيست، بلكه 
پالس هايي كه ازسوي سيدحسن خميني مشاهده شده، 
نشان مي دهد وي درحال بررسي شرايط است و تاكنون 
اظهار نكرده است كه قطعا كانديدا نمي شود. درمورد ظريف 
هم موضوع اين است كه به نظر مي رسد وي در شرايطي كه 
جريان رقيب درحال سنگ اندازي هاي گسترده اي است، 
قصد دارد براي پيشــبرد مطلوب تــر اقداماتي كه وزارت 
امورخارجه درحال انجام آن اســت، از فشار مخالفان كم 

كند و اينكه اعالم كرده كانديدا نمي شود، قطعي نيست.
به شخصه همواره در زمينه انتخابات رياست جمهوري يك 
شــاخص مهم را درنظر مي گيرم؛ اينكه رئيس جمهوري 
جايگاه ويژه اي در اركان حاكميت دارد و بعد از رهبري، نفر 
دوم قدرت در كشور است؛ بنابراين همه افرادي كه اعالم 
كانديداتوري مي كنند، بايــد توجه ويژه اي به اين جايگاه 
داشته باشند. با توجه به اينكه اجراي قانون اساسي در كل 
حاكميت برعهده رئيس جمهور اســت، فردي كه خود را 
درمعرض انتخاب براي تصدي اين پست قرار مي دهد، بايد 
اين توانايي و نفوذ كالم را داشته باشد كه از جايگاه مجري 

قانون اساسي به تعامل با قواي ديگر بپردازد.
ائتالف بــا جريان اعتدالي و مشــخصا 
حمايت از علي الريجاني كه ازسوي برخي از طيف هاي 
اصالح طلب مطرح مي شود، چقدر مي تواند راهگشا 

باشد؟
به نظر من تجربه دولت روحاني به اصالح طلبان ديكته كرده 
اســت كه بايد با هويت و لباس خود وارد كارزار انتخابات 
رياست جمهوري شوند. اگرچه معتقدم اين دولت نقاط قوت 
بسياري داشته است، اما اصالح طلبان به دليل  نبود تعامل 
مناسب از دولت گاليه مند هستند. اين در شرايطي است 
كه روحاني تعارضي با اصالح طلبان نداشت و در گذشته 
هم برخوردي ميان آنها وجود نداشته است، اما الريجاني 
در گذشته نوك پيكان حمله به اصالح طلبان بوده است. 
خيلي بعيد مي دانم كليت اصالح طلبان در تشكيالتي جاي 

بگيرند كه الريجاني محور آن باشد.
حمايت از الريجاني حتي به عنوان گزينه 

آخر براي حضور در انتخابات هم مطرح نخواهد بود؟
اصالح طلبان اعــالم كرده انــد حتي اگــر در انتخابات 
رياست جمهوري گزينه اي هم نداشته باشند، مانند افراد 
عادي در انتخابات شــركت خواهند كرد؛ بنابراين وجود 

چنين گزاره اي خيلي بعيد به نظر مي رســد. ممكن است 
برخي افراد اصالح طلب با تصميم شــخصي به الريجاني 
رأي دهند. حتي حزب كارگــزاران كه برخي چهره هاي 
مؤثرشان اعالم كرده بودند حمايت از الريجاني هم ممكن 
است يكي از گزينه هاي آنان باشد، پس از ارزيابي نظريات 
بدنه اصالح طلبي به اين جمع بندي رسيدند كه اين موضوع 
نوعي خودكشي سياسي است و اگر به آن سمت بروند براي 

هميشه از گردونه خارج خواهند شد.
درصورت پيروزي جريــان رقيب، بدنه 
اجتماعي اصالح طلبان در يك بازه زماني 4يا 8ساله 

قابل ترميم خواهد بود؟
دراين زمينــه اتفاقاتي كــه در آينــده رخ خواهد داد، 
تعيين كننده است و از حاال نمي توان درباره آن نظر قطعي 
داد. اگر اصولگرايان پس از پيروزي در انتخابات بخواهند 
همان مشي كه تاكنون داشــته اند را پيش ببرند، انسجام 
اصالح طلبان بيشتر مي شود و توانايي ترميم آنان افزايش 

خواهد يافت.
برخي معتقدند اصالح طلبــان جايگاه 
اجتماعي خود را از دست داده اند. چقدر با اين موضوع 

موافقيد؟
موافقم، اما با اين قيد كه ايــن موضوع ويژه اصالح طلبان 
نيست، بلكه جايگاه اجتماعي مجموعه مديريت كشور، اعم 
از اصالح طلب و اصولگرا، تنزل يافته و اصالح طلبان هم در 
اين كليت افول كرده اند. درغيراين صورت همين امروز هم 
جايگاه اجتماعي اصالح طلبان از جريان رقيب از وضعيت 
بهتري برخوردار است. به نظر من اگر بخواهيم در ميزان 
افت محبوبيت 2جريان سياسي كشور تفكيك قائل شويم، 
اصالح طلبان درميان مردم هنوز به ميزان قابل توجهي از 

محبوبيت بيشتري برخوردارند.
اگر اصالح طلبان در انتخابات شكســت 
بخورند و درصدد احياي جايگاه اجتماعي خود برآيند، 

اين دگرگوني چه ويژگي هايي خواهد داشت؟
براي اصالح طلبان يك اصل مبناست؛ اينكه همواره تأكيد 
كرده اند زيرچتر همين قانون اساســي فعاليت مي كنيم. 
بنابراين خط شان از جرياناتي كه قانون اساسي را ناديده 
مي گيرند، جداســت. در چنين شــرايطي بايد رويكرد 
اصالح طلبان براين اساس تنظيم شــود كه آن بخش از 
اصول قانون اساســي كه ناديده گرفته شده را احيا كنند. 
به نظرم اصول مربوط به حقوق مردم در قانون اساســي 
مورد بي مهري قرار گرفته است كه اصالح طلبان بايد براي 
تحقق آنها ايستادگي كنند و پس از آن اگر تعارض هايي 
ميان واقعيت ها و قانون اساسي وجود داشت، مي توانند در 
يك فضاي متعادل پيشنهاد بازنگري در اصولي كه محل 
تعارض است را مطرح كنند. البته معتقدم در شرايط كنوني 
اصالح طلبان به هيچ عنوان نبايد طرفدار بازنگري در قانون 
اساسي باشند، چراكه در چنين فضايي هر تغييري در قانون 
اساسي به زيان مردم و جمهوريت نظام تمام خواهد شد. 
االن زماني است كه بايد بر اصالح موارد تخطي بعضا تعمدي 
از قانون اساسي تأكيد كرد و درمقابل ارائه تفاسير غلط از آن 
ايستاد. اصالح طلبان چه در داخل حاكميت باشند و چه 
خارج از آن، بايد به اجراي كامل قانون اساسي ملتزم باشند.

در شرايط كنوني يكدست شدن حاكميت 
چقدر مي تواند راهگشاي مشكالت كشور باشد؟

اين اتفاق در 8ســال دولت احمدي نژاد به وقوع پيوست، 
اما دستاوردي نداشــت. درآن دوره 3قوه كامال با يكديگر 
هماهنگ بودند و از دولت حمايت ويژه مي كردند، كشور 
درآمدهاي افسانه اي هم داشــت، دولت خزانه پر تحويل 
گرفته بود و اسب زين شده قدرت در اختيارشان بود، اما 
نتيجه آن چه بود؟ بنابراين يكدست شدن حاكميت و رفع 
مشكالت درپي آن، سرابي بيش نيست. عالوه براينكه اين 
موضوع با واقعيت هاي ماهيت قدرت در تعارض اســت. 
بايد مكانيسم هاي قانوني براي ايجاد تعادل ميان قوا مورد 

توجه قرار گيرد.
 اين تلقي مطرح شده در روزهاي اخير كه 
دلخوري محمدرضا عارف از اصالح طلبان زمينه ساز 
نوعي انشعاب در جبهه اصالحات خواهد شد چقدر به 

واقعيت نزديك است؟
اين موضوع اصال مطرح نيست. هويت عارف، اصالح طلبي 
است و از آن فاصله نگرفته، اما او از اصالح طلبان گله مند 
بوده و معتقد است اگر بخشي از فعاالن اين جريان سياسي 
نســبت به عملكرد او در فراكســيون اميد مجلس قبل 
انتقاداتي دارند، بايد در جلسه اي توضيحاتش را مي شنيدند 
و بعد داوري مي كردند كه به اعتقاد من گاليه درستي است. 
بنابراين موضوع جريان سازي  موازي مطرح نيست، چراكه 
اصالحات محصول يك گذار تاريخي است كه انشعاب از آن 

به سادگي اتفاق نخواهد افتاد.
و حرف آخر...؟

كشورمان در مقطع بسيار حساسي قرار گرفته است 
و برخي گمان مي كنند اكنون كه مشكالت مختلف 
دامنگير كشور شده، بهترين فرصت براي اقتدارگرايي 
مهيا شده اســت. در چنين فضايي براي ايران مان 
نگرانم و احساس مي كنم همه افرادي كه دلبسته اين 
كشور هستند، بايد به اصل موجوديت آن توجه كنند 
كه ممكن است دشمنان خواب هايي براي آن ديده 
باشند. بنابراين بايد شرايط را براي حضور حداكثري 
مردم در پاي صندوق هاي رأي فراهم كرد و آنهايي كه 
شرايط را به سوي قهر مردم با انتخابات پيش مي برند، 
گناهي نابخشودني مرتكب مي شوند و بايد پاسخگوي 

تاريخ باشند.
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تازه هاي نشر دريچه

كتاب »كتاب امروز« شــامل 8شــماره مجله 
چاپ شــده كتاب امروز در دهه۵0 منتشــر 
شد. به گزارش همشــهري، انتشارات علمي 
و فرهنگــي اعالم كرد پــس از احياي مجله و 
فصلنامه كتاب امروز، از سوي اين انتشارات، اين 
نشر گام ديگري براي احيا و دوباره ديده شدن 
اين نشريه برداشته اســت؛ اين انتشارات تمام 
شماره هاي منتشرشده مجله در دهه۵0 را در 
2 جلد منتشر كرده و در دسترس عالقه مندان 
قرار داده است. 8شــماره از اين مجموعه كه 
ســال هاي 1۳۵0 تا 1۳۵۳ روي پيشــخوان 
دكه هاي روزنامه قرار مي گرفت، در شــركت 
سهامي كتاب هاي جيبي و با حمايت انتشارات 
فرانكلين تقرير و منتشر شد و سپس چاپ آن 
در همان سال ها متوقف شد. شماره نخست اين 
مجله با حضور افرادي چون جهانگير افكاري، 
كريم امامي، نجف دريابندري، حسن مرندي 
و ابوالحسن نجفي در پاييز ســال۵0 منتشر 
شده است و در ادامه افرادي چون ضياء موحد، 
محمدرضا شــفيعي كدكني، احمد سميعي 
گيالنی، محمدرضا حكيمي، داريوش شايگان، 
حميد عنايت، عبدالحسين زرين كوب و... در 
انتشار اين شماره ها با مجله همكاري داشته اند. 
كتاب كتاب امروز با ســيماي جديد در 2جلد 
)هر جلد شامل 4شماره( با قابي اختصاصي و به 
همان شكل سياه و سفيد، دربرگيرنده 8 شماره 
مجله چاپ شده كتاب امروز در دهه ۵0 است 
كه در شمارگان هزار نسخه منتشر شده و در 
اختيار عالقه مندان كتاب و مجالت نقد كتاب 

قرار گرفته است.

انتشار فصلنامه هاي قديمي 
كتاب امروز

اين روزها بازار خريد 
و فــروش كتاب هاي  
دست دوم داغ است. 
افزايش قيمت كتاب كه ناشي از افزايش بهاي 
كاغذ و ديگر هزينه هاي توليد اســت، باعث 
شــده تا كتابخوان ها تمايل بيشتري به خريد 
كتاب هاي دست دوم داشــته باشند. هرچند 
اغلب اين كتاب ها رنــگ و رو رفته و معيوب 
هستند، اما با قيمت مناســب تري نسبت به 
كتاب هاي تازه چاپ شــده مي شــود آنها را 
خريداري كرد. البته صرفاً بحث اقتصادي باعث 
رونق خريد و فروش كتاب هاي دست دوم نشده 
است و برخي از فروشندگان و خريداران داليل 
ديگري هم براي داغ شدن تنور بازار كتاب هاي 
دســت دوم عنوان مي كنند. سري به خيابان 
انقالب كه از پاتوق هــاي اصلي خريد و فروش 
كتاب هاي دست دوم است زده ايم و گزارشي 
از حال و هواي اين روزهاي بازار خريد و فروش 

كتاب هاي دست دوم تهيه كرده ايم.

كتاب كيلويي 5هزارتومان! 
با گراني كاغذ، قيمت تمام محصوالت فرهنگي كه به اين 
كاال وابســته اند، به ويژه كتاب افزايش يافته است و اين 
موضوع باعث شده تا مانند اغلب بازارها در اينجا هم خريد 
و فروش اجناس دست دوم رونق بگيرد. محمد شيريان كه 
بساط كتاب هاي دست دوم را در تقاطع خيابان انقالب و 
دوازدهم فروردين پهن كرده، با بيان اينكه طي چند سال 
اخير بر تعداد خريداران كتاب هاي دست دوم افزوده شده 
مي گويد: »قيمت كتاب هاي دست دوم معموالً يك سوم 
كتاب هاي نو و چاپ جديد است. عالوه بر بحث قيمت، 
كساني هم هستند كه در اين بازار دنبال كتاب هاي چاپ 
قديم و سانسور نشــده يا كمتر سانسور شده مي گردند. 

برخي از كتاب هايي كه ديگر مجوز چاپ هم نگرفته اند نيز 
البه الي كتاب هاي دست دوم پيدا مي شود. اين دو عامل 
باعث شده تا مردم بيشتر به سمت كتاب هاي دست دوم 
متمايل شوند.« شيريان كه از خريداران عمده كتاب هاي 
دست دوم است، درباره خريد و فروش كتاب هاي دست 
دوم مي گويد: »كتاب هايي را كه براي فروش مي آورند 
اگر عنوان و محتواي ارزشــمندي داشته باشد به عنوان 
مثال اگر رماني معروف يا كتاب تاريخي كميابي باشد، 
به صورت جلدي خريداري مي كنيم، اما اگر كتاب هاي 
دانشگاهي يا كتاب هاي معمولي باشند كه ارزش كمتري 
دارند، به صورت كيلويي خريداري مي شوند. قيمت خريد 
كيلويي هم مدام نوسان دارد. هم اكنون قيمت هر كيلو 
كتاب، حدود ۵هزار تومان است. قيمت فروش هم از هر 
جلد 2هزار تومان شروع مي شود.« اين خريدار و فروشنده 
كتاب هاي دست دوم مي گويد مشتري كتاب هاي دست 
دوم اغلب دانشــجويان و جوانان كتابخوان هســتند؛ 
»افرادي كه كتاب هاي دست دوم مي خرند تقريباً از همه 
اقشار جامعه هســتند، اما بين آنها تعداد دانشجويان و 

جوان ها بيشتر است.«

تخفيف های 50درصدي
يكي از مهم ترين داليــل رونق بازار كتاب هاي دســت 
دوم بحث گراني كتاب اســت. البته در اين ميان ناشران 
و كتابفروشي ها چندان مقصر نيستند. باال رفتن هزينه 
چاپخانه، كاغذ و ديگر هزينه هاي جانبي همه دست به دست 
هم داده و موجب افزايش قيمت تمام شده كتاب شده است. 

محمد اسماعيلي، يكي از فروشندگان كتاب هاي دست 
دوم دانشــجويي در اين خصوص مي گويــد: »اين روزها 
خريد قيمت كتاب هاي دست دوم دانشگاهي نسبت به 
نسخه جديد همان كتاب ها بسيار كم هزينه تر است و بين 
۳0تا ۵0درصد ارزان تر تمام مي شود.« اسماعيلي مي گويد 
خريداران كتاب هاي دست دوم نسبت به گذشته حدود 
40 درصد افزايش پيدا كرده اند ولي بازهم تعداد آنها آنقدرها 
كه تصور مي شود زياد نيست: »خريداران كتاب هاي دست 
دوم فقط محدود به قشر دانشجو نيست و همه قشري بين 
آنها ديده مي شود. در بازار كتاب هاي دست دوم فقط بحث 
قيمت پايين كتاب ها مطرح نيست و كتاب هايي را كه شايد 
در كتابفروشي ها به سختي  گير مي آيد يا چاپ جديد آنها 
سانسور شده، راحت تر در ميان كتاب هاي دست دوم پيدا 
مي شود. البته در مجموع تعداد خريداران كتاب نسبت به 
گذشته كاهش چشمگيري پيدا كرده است و رونق بازار 
كتاب هاي دست دوم به اين معني نيست كه مردم براي 
خريد كتاب دست دوم صف بســته اند. در دوران ارزاني 
كتاب هم كتاب هاي دســت دوم و قديمي مشتري هاي 

خودش را داشت.«

يك بام و دوهوا در بازار دست دوم 
بهنام كريمي، يكي از دانشجوياني است كه براي فروش 
كتاب هاي دانشــگاهي دســت دوم خودش به يكي از 
پاساژ هاي ويژه خريد و فروش كتاب هاي دست دوم در 
حوالي ميدان انقالب آمده است. او از مبلغي كه خريداران 
كتاب هاي دســت دوم روي كتاب هايــش مي گذارند 

ناراضي اســت و از يك بام و دوهوا در اين بازار مي گويد: 
»معموالً براي خريداري كتاب هاي دست دوم بايد ۵0يا 
60 درصد قيمت روي جلد را پرداخــت كنند. هرچند 
همين مبلغ هم براي كتاب هاي دســت دوم بسيار زياد 
است، اما فروشندگان به همين ميزان هم راضي نيستند؛ 
به قيمت درج شده روي جلد كتاب  كاري ندارند و به قول 
خودشان قيمت روز و چاپ جديد را لحاظ مي كنند. يك 
كتاب چاپ سال  96را كه قيمت آن 4۵هزارتومان بود 
به من ۵0هزارتومان قيمت داد و گفت قيمت روز كتاب 
100تومان شده اســت! جالب اينكه وقتي چند كتاب 
دانشــگاهي ترم گذشــته ام را بردم كه بفروشم از من 
به صورت كيلويي خريــداري مي كردند و بين 1۵00تا 
2هزار تومان براي هر كيلو قيمت مي دادند. وقتي هم از 
آنها علت اين موضوع را جويا مي شــويم پاسخ مي دهند 
كه اجاره مغازه مي دهند و هزينه ها باالســت.« كريمي 
معتقد است قيمت كتاب هاي نو آنقدر افزايش پيدا كرده 
كه خريداري كتاب هاي دست دوم با هر قيمتي بازهم به 
صرفه است: »كتاب هايي كه نياز دارم بسيار گران هستند، 
بنابراين مجبور مي شوم تا دست دوم آنها را پيدا كنم و 
با قيمتي كمتر خريداري كنم. قيمت كتاب ها نسبت به 
سال هاي گذشته بســيار افزايش پيدا كرده است. اين 
افزايش قيمت در بعضي كتاب ها تا 40يا ۵0درصد هم 
بوده است. در سال هاي گذشــته خريداري كتاب هاي 
مورد نياز يك ترم، حداكثر حدود ۳00تا 400هزار تومان 
هزينه داشت، اما االن خريد كتاب هاي يك ترم، دست كم 

حدود 800هزار تومان مي شود.«

   رسانه شناسي
كتاب »رسانه شناســي« نوشــته مهدي 
محســنيان راد در هــزار و 1۳1صفحه از 

سوي انتشارات سمت منتشر شد.
اين كتــاب كه به گفته نويســنده، تاليف 
آن بيش از 7 ســال طول كشــيده است، 
مي تواند جايگزين كتاب قديمي »وسايل 
ارتباط جمعي« مرحوم كاظم معتمدنژاد 
باشد كه ۵4سال پيش منتشر شده است. 
عالوه بر اين، اين كتاب كه در قطع رحلي 
با قيمت 210هزار تومان با جلد طالكوب 

منتشر شده، خالصه اي از اين كتاب با قطع وزيري در 600صفحه 
با قيمت 74هزار تومان در اختيار عالقه مندان قرار گرفته است. اين استاد 
برجسته علوم ارتباطات در اين كتاب ابتدا به توضيح مفاهيم پايه و پس 
از آن به مرور كاركرد و كاربرد رســانه هايي كه از آنها به عنوان »پيش از 
قديم« ياد مي كند، در ايران مي پردازد. او سپس به بررسي چاپ، كتاب، 
مطبوعات، سينما، راديو، تلويزيون، شــبكه هاي اجتماعي و بازي هاي 
رايانه اي مي پردازد. نويســنده در بخشــي از مقدمه كتاب آورده است: 
»نمي دانم در روزگاري كه ابزارهاي ارتباطي انسان ها را به كوتاه نويسي 
و كوتاه خواني متمايل كرده، چقدر احتمال دارد دانش آموختگان ايراني 
حوصله كنند وقت بگذارند و دل بدهند به مطالعه اين كتاب حجيم، اما اگر 
وقت بگذارند و بخوانند شايد روزگاري اوضاع نابسامان رسانه هاي ايراني 
كه ريشه اي 180ساله دارند بسامان شــود.«. 21 فصل اين كتاب شامل 
موضوعاتي چون ارتباط با توده، رسانه هاي پيش از قديم، چاپ، نشر كتاب، 
نشر مطبوعات، سينما، راديو و وسايل وابسته به آن، تلويزيون و وسايل 
وابسته به آن، شبكه ها و رسانه هاي اجتماعي، بازي هاي رايانه اي، محتواي 
رسانه ها، مخاطب، كاركردها و كاربردهاي رســانه ها در جوامع معاصر، 
مالكيت و تجارت رسانه ها، نظارت و كنترل بر رسانه ها، هنجارهاي حاكم 
بر رسانه ها، مطالعات رسانه ها: نظريه ها، تأثير رسانه ها بر رفتار مخاطبان 

سواد رسانه اي، وضع جهان رسانه ها و آينده رسانه ها است.

   تاريخ سينماي ايران
كتاب تاريخ ســينماي مســعود مهرابي، 
پرتيراژ تريــن اثــر مكتوب ســينمايي 
محســوب مي شــود كه بعد از نزديك به 
4 دهــه از چاپ اولش همچنان منتشــر 

مي شود.
 مســعود مهرابي درباره اين كتاب نوشته 
است: انقالبي اتفاق افتاد كه همه  چيز را به 
قبل و بعد از خودش تقسيم كرد و مانند 
هر انقالبي چيزهايي مورد بي توجهي قرار 
گرفت يا در حال پاك شدن بودند؛ بنابراين 

دست به كار شدم تا آنچه از ســينماي پيش از انقالب داشتيم 
به اين طرف ديوار منتقل كنم. چاپ اول اين كتاب ســال 1۳6۳ منتشر 

شد. چاپ سيزدهم كتاب به تازگي از سوي نشر نظر منتشر شده است.

سعيده مرادي
خبرنگار

گشت و گذاري در بازار 
كتاب هاي دست دوم 

رونق فروش 
 كهنه ها 

در سايه گراني 
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 مدافعان محيط زيست ايران از همياران 
محیط
طبيعت كه به صــورت داوطلبانه فعاليت زيست

مي كنند، گرفته  تا پرسنل سازمان هاي 
حفاظت محيط زيست و جنگل ها و مراتع و آبخيزداري در 
شرايطي قرار گرفته اند كه حمايت هاي قضايي و بيمه اي 
از آنها به چالش برخورده اســت. سال گذشته كه اليحه 
حمايت قضايي و بيمه اي از اين اقشار پس از چندين بار 
رفت و برگشت بين مجلس و شــوراي نگهبان به نتيجه 
رسيد و در نهايت براي اجرا ابالغ شد، انتظار مي رفت كه 
اين گروه ها در حفاظت از طبيعت ايران دست باال را داشته 
باشند، اما گذر زمان نشــان داد كه اين قانون در اجرا با 

مشكل مواجه است.
هفته گذشــته ســازمان حفاظت محيط زيست 2تن 
از محيط بانــان خود را در تعقيب و گريز با شــكارچيان 
متخلف از دســت داد. اين متخلفان با حضور در منطقه 
حفاظت شده فيله خاصه زنجان بدون توجه به اخطارهاي 
اين دو محيط بان كه براساس قانون حمايت از محيط بان ها 
و جنگل بانان ضابــط قضايي بودند، تير خــالص را به 
سمت شان نشــانه رفتند. برهمين اســاس، 140 تن از 
محيط بانان كشور در نامه اي سرگشــاده از سران 3قوه 
خواسته اند عالوه بر تســريع در روند مجازات خاطيان، 
قوانين مربوط بــه محيط بانان را نيز اصــالح كنند. در 
اين نامه آمده اســت كه »اگر قوانين موجــود به نفع ما 
محيط بانان اصالح نشود، بودجه اختصاصي براي يگان 
حفاظت محيط زيست لحاظ نشــود، قانون به كارگيري 
ســالح اصالح نشــود، تعداد محيط بان كافي جذب و 
اســتخدام و در مناطق به كار گرفته نشــود و تجهيزات 
مدرن در راســتاي حفاظت از عرصه هاي طبيعي به كار 
گرفته نشود به زودي شاهد درگيري هاي بيشتر و  حتي 
شهادت محيط بانان ديگري خواهيم  بود و  پويايي طبيعت 
و سرزندگي حيات وحش كشــور نيز به مخاطره خواهد 
افتاد و آيندگان نســل ما را خائن قلمداد خواهند كرد؛ 
چراكه برخالف اصــل 50قانون اساســي و برابر بيانات 
مقام معظم رهبري كه فرمودند: »مسئله محيط زيست 
مسئله همه كشور اســت«، همه بايد دست به دست هم 
بدهند و اين مشكل را حل كنند، ما نيز به تنهايي و بدون 
حمايت نخواهيم توانست امانتدار خوبي براي اين گنجينه 

الهي باشيم.«
جمعي ديگر از شــهروندان نيز طي كارزاري اينترنتي از 
مجلس و دولت خواســتند پيگير رفع نواقص قانوني و 

اجراي عملي اليحه حمايت از محيط بانان و جنگل بانان 
شوند.

با تصويب قانون حمايت قضايي و بيمــه اي از مأموران 
يگان حفاظت محيط زيست و جنگل باني قرار بود كه با 
محيط بانان و جنگل باناني كه مجبور به استفاده از سالح 
مي شوند به مانند ضابطان نيروهاي مسلح برخورد شود، 
ولي به گفته شجاع مومني، محيط بان خوزستاني چنين 
اتفاقي نيفتاده است. او در گفت وگو با همشهري مي گويد: 
هنوز محيط بانان در محاكــم قضايي بايد ثابت كنند كه 
متخلفي كه قصد آســيب وارد كردن به محيط زيست را 
داشته با سالح خود محيط بان يا همراهش را تهديد كرده 
است. قضات در دادگاه مي خواهند كه براي ادعاي خود 
شاهد بياورند. ثابت كردن اين مسئله براي كسي كه در 
بيرون شهر و در عرصه هاي وسيع طبيعي فعاليت مي كند، 
اساسا دشوار است. هنوز همكاران من در محاكم قضايي 
استان با پرونده هايي مواجه هستند كه قضات حرفشان را 
قبول نكرده اند؛ درحالي كه محيط بان به شكارچي هشدار 
داده، تيرهوايي شليك كرده و زماني كه متخلف اقدام به 
تيراندازي كرد، به او شــليك كرده است. اين فرد پس از 
2سال دوندگي در نهايت مجبور شد 230ميليون تومان 

ديه به فرد متخلف بپردازد.
قانون دســت محيط بان و جنگل بان را در اســتفاده از 
سالح در حفاظت از محيط زيست به شرط رعايت مفاد 
قانون به كارگيري اسلحه، باز گذاشته است، ولي به گفته 
سرهنگ جمشيد محبت خاني، فرمانده يگان حفاظت 
محيط زيست محيط بانان يك قدم از متخلفان عقب ترند. 
او مي گويد: بندهايي كه براي محيط بانان در سال گذشته 
احصا شد به محيط بانان اجازه مي دهد درصورتي كه جان 
خود يا همراهشان تهديد مي شود از سالح استفاده كنند 
و نمي توانند به سمت شكارچي غيرمجاز يا شرور مسلح 
كه به صورت غيرقانوني وارد منطقه شده، تيراندازي كنند. 
به عبارت دقيق تر محيط بان بايد در محاكم ثابت كند كه 
متخلف تفنگش را به سمت او يا همكارش نشانه رفته و 
تيراندازي كرده است. ما از مسئوالن مي خواهيم قانون را 
طوري اصالح كنند كه اگر محيط بان فردي را با ســالح 
جنگي يا شكاري در منطقه ديد، بتواند قبل از تيراندازي 
فرد متخلف، با تير هوايي او را متوقف كند. در شــرايط 
فعلي اگر متخلف 10عدد حيوان هم شــكار كرده باشد، 
محيط بان فقط زماني مي تواند از اسلحه اش استفاده كند 
كه مورد تهديد جاني قرار گرفته باشد و اين اشكالي است 

كه نياز به اصالح دارد.
سرهنگ عباسپور، فرمانده يگان حفاظت منابع طبيعي 
كشــور نيز معتقد است شــرايط براي جنگل بان ها نيز 

همچون محيط بان ها اســت. او به همشهري مي گويد: 
تعداد درگيري هــاي جنگل بانان با متخلفــان كمتر از 
محيط بانان است، ولي اگر قرار باشــد آنها هم از سالح 
اســتفاده كنند همين مشــكالت را خواهند داشت. در 
قانون براي استفاده از سالح محدوديت  گذاشته شده و 

جنگل بان ها بايد اين موضوع را رعايت كنند.

دريغازيكنامه
درخواســت محيط بانــان و مديران ســازمان حفاظت 
محيط زيست در شرايطي در حال انتشار است كه به گفته 
ســميه رفيعي، رئيس فراكسيون محيط زيست مجلس 
از زمان تصويب ايــن قانون تاكنون ســازمان حفاظت 
محيط زيســت حتي يك نامه براي توضيح شــرايط و 
مشكالت موجود به مجلس نداده است. او در گفت وگو با 
همشهري مي گويد: مجلس از همان ابتداي شروع به كار، 
به مسئوالن حفاظت محيط زيست اعالم آمادگي كرد كه 
بهترين فرصت براي بيان مشكالت محيط زيست و نواقص 
قانوني است. قوانين خوبي براي حفاظت از محيط زيست 
تدوين شده و ابتداي سال گذشته قانون مترقي حمايت 
قضايي و بيمه اي از محيط بانان و جنگل بانان تصويب شد 
كه اكنون فرصت كافي براي برطرف كردن ايرادات اجرايي 
آن سپري شده است. سازمان حفاظت محيط زيست نيز 
كه بايد ايرادات را اعالم مي كرد هيچ نكته اي به مجلس 
منتقل نكرد. مجلس نيز هنوز با گذشت 10 ماه از تصويب 
آن قانون يك خط نامه در مورد ايرادات اين قانون از سوي 

سازمان محيط زيست نداشت. 
كميسيون محيط زيست مجلس امسال توانست بودجه 
مســتقلي براي محيط بانان درنظر بگيرد. سميه رفيعي 
در اين باره مي گويد: با ســازمان محيط زيســت شرط 
كرده ام كه يك ريال از اين بودجــه را حق ندارند غير از 
حوزه محيط بانان اســتفاده كنند وگرنه برايشان گران 
تمام خواهد شد. او با اشاره به اينكه تجهيزات و روش هاي 
مديريت در حوزه محيط باني به 50سال پيش برمي گردد، 
مي گويد: تنها كاري كه انجام داده اند اين است كه جان 
محيط بانان را جلوي گلوله گذاشــته و به عنوان دستگاه 
متولي آنها را در استفاده از سالح در شــك و ابهام قرار 
داده اند. نكته دردآور اين اســت كه هم اكنون ســازمان 
حفاظت محيط زيست بيش از 600محيط بان »طرحي« 
دارد كه استخدام رسمي نيستند. اگر يك نفر از اين افراد 
يك تير شليك كند، بدون ترديد در محاكم قضايي محكوم 
مي شود. چرا سازمان محيط زيست چنين مشكلي را در 
مجلس به مانند ساير سازمان هايي كه مشكل استخدامي 
دارند، مطرح نمي كند؟ محيط بان ها براي سازمان حفاظت 

محيط زيست فقط يك ويترين نمايشي هستند و اجراي 
كارهايي مثل گردشگري شكار، بر مشكالت محيط بانان 
اضافه مي كند. چنين طرح هايــي در تعهد محيط بانان 
در حفاظت از محيط زيســت و اساسا فلسفه محيط باني 
ترديد ايجاد مي كند. امــروز در حوزه محيط باني نياز به 
تحول داريم. ما نه تنها در تاميــن تكنولوژي هاي اوليه 
مثل آتشكوب براي حفاظت مشكل داريم، بلكه در تامين 
مايحتاج اوليه محيط بانان از لباس گرفته تا جيره غذايي 
نيز كمبود داريم. اگر شــخصا با محيط بانان معاشــرت 
نمي كردم، متوجه اين مشكالت نمي شدم. محيط بانان 
بعضا راه حل هاي بسيار كاربردي تري نسبت به مديركل ها 
ارائه مي دهند، ولي چه كسي مي گذارد صداي آنها شنيده 

شود؟ 
سميه رفيعي، با اشاره به نشستي كه نمايندگان مجلس با 
رئيس قوه قضاييه در مورد مشكالت محيط زيست ايران 
برگزار كرده اند، مي گويد: در آن نشست نخستين مشكلي 
كه مطرح شد، قانون حمل ســالح توسط محيط بانان 
به عنوان ضابط قضايي بود و رئيس قوه قضاييه با صراحت 
اعالم آمادگي كرد كه مشكالت برطرف شود. در حالي كه 
مطرح كردن اين مشكالت در دستگاه قضايي بايد توسط 

سازمان حفاظت محيط زيست پيگيري شود.

محیطبانحقاستفادهازاسلحهرادارد
محمد داس مه، وكيل دادگستري معتقد است، برداشت 
نادرســت از قانون در ميان محيط بانان رواج يافته كه به 
جري شدن شكارچيان متخلف منتهي شده است. او به 
همشهري مي گويد: عوام مي گويند كه محيط بان ضابط 
دستگاه قضايي نيست و حق تيراندازي ندارد. متأسفانه 
اين بين محيط بان ها هم نهادينه شــده اســت. مواردي 
گزارش شده كه شكارچي متخلف به كانكس محيط بان 
تيراندازي كرده و محيط بان با اين تفكر اشتباه از خود دفاع 
نكرده است. تشخيص بند 1و2و 3قانون به كارگيري سالح 

با محيط بان است. سازمان بايد چنين برداشت اشتباهي را 
اصالح كند. پرسنل نيروي انتظامي چنين مشكلي ندارند؛ 
چون آموزش كافــي ديده اند و از لحــاظ حقوقي درك 
درست تري دارند. خيلي از شكارچي ها تصور مي كنند كه 
محيط بان با وجود داشتن سالح حق استفاده از آن را ندارد؛ 

درحالي كه اين حرف كامال برخالف قانون است.
او با اشاره به اينكه محيط بانان مانند ماموران انتظامی جزو 
ضابطان خاص دستگاه قضايي هستند و حسب وظايف 
خود مي توانند از سالح استفاده كنند، مي گويد: براساس 
قانون نحوه به كارگيري سالح توسط نيروهاي مسلح، اگر 
بر اثر انجام وظايف قانوني، خسارت مالي و جاني به كسي 
وارد مي شد، سازمان بايد پاسخگو باشــد. با اجراي اين 
قانون تعداد زيادي از محيط بانان نجات يافتند. براساس 
قانون به كارگيري ســالح، محيط بانان نيز مانند ســاير 
ضابطان مي توانند براي دفاع از خود در برابر كسي كه با 
سالح سرد يا گرم به آنان حمله مي كند، براي دفاع از خود 
در برابر يك يا چند نفر كه بدون سالح حمله مي آورند، 
ولي اوضاع و احوال طوري باشــد كه بدون به كارگيري 
سالح مدافعه  شــخصي امكان نداشته باشد و درصورتي 
كه مأموران مذكور مشاهده كنند كه يك يا چند نفر مورد 
حمله واقع شده و جان آنان در خطر است، استفاده كنند. 
تشخيص اين 3مورد با ضابط است. قانونگذار مي گويد، 
گزارش هاي ضابطاني كه مورد وثوق مقام قضايي باشد، 

قبول است و شاهد نمي خواهد.
او در مورد اظهارنظر فرمانده يگان حفاظت مبني بر اينكه 
محيط بانان حتي نمي توانند تيرهوايي شــليك كنند، 
گفت: حســب تبصره 3ماده 3قانون نحوه به كارگيري 
ســالح توســط ماموران، ماموران درصورتي مجازند از 
سالح استفاده كنند كه اوال چاره اي جز به كارگيري سالح  
نداشته باشــند، ثانياً درصورت امكان مراتب  الف - تير 
هوايي، ب - تيراندازي كمر به پايين و ج - تيراندازي كمر 

به باال  را رعايت كنند.

رئيس فراكسيون محيط زيست مجلس: سازمان محيط زيست هنوزتالشي براي رفع ايرادات قانون حمايت از 
محيط بان ها و جنگل بان ها نكرده است

محیطبانان؛ملیامابیدفاع رنجپاسداريازسرزمین

زهرارفیعي
خبرنگار

... محيط باني كه بزرگ شدن فرزندانش را نمي بيند، 
محيط بان و جنگل بان و هميار طبيعتي كه شــاهد 
مرگ و به شهادت رســيدن همكارش يا مجروح شــدن و نقص عضو آنها 
مي شــود، چه رنجي بزرگ تر از اين موارد دارد؟ آنها اما در همين شــرايط 
براي حفظ سرزمين انجام وظيفه مي كنند و جانشان را از دست مي دهند. 
محيط بان ها و جنگل بان ها و همياران طبيعت در زجر كامل و بدون احساس 
امنيت همچنان پاسدار داشته هاي طبيعي ايران هستند. استخدام نيستند 
و قراردادهايشان موقت و آزمايشي است. اما در همين شرايط عجيب تن به 
ميراث باني طبيعت ايران داده اند. پاســداري از طبيعت ايران رنج بي پايان 
محيط بان ها و جنگل بان ها ست. نه تنها استراحت ندارند كه حتي در شرايط 
غيرانساني مشغول پاسداري از زيست بوم ايران هستند. آن وقت در چنين 
شرايطي افراد بي شرمي در فيله خاصه زنجان مردان زجر كشيده طبيعت ايران 
را از دم تير مي گذرانند. همياران طبيعت هم چنين هستند. نه مزيت شغلي 
دارند و نه استخدامي در كار است. مي گويند داوطلبانه مي خواهند طبيعت 
ايران را حفظ كنند و تست مي شوند و آن وقت بدون هيچ حق و حقوقي نه 
بيمه و مزايايي، به پاسداري از سرزمين مي پردازند. حداقل محيط بان ها حاال 
براساس قانون حمايت از محيط بان ها و جنگل بان ها حق بيمه اي دارند كه 
اگر تير خوردند يا جانور وحشي به آنها زد، الاقل امكان مداوا داشته باشند و 
درصورت جان باختن، زن و فرزندشان مشمول حمايت شوند. جنگل بان ها 
هم امنيت شغلي ندارند؛ قراردادي هســتند و به صورت آزمايشي و موقت 
فعاليت مي كنند. آنها در آرزوي ادغام سازمان جنگل ها و سازمان حفاظت 
محيط زيست هستند تا شــايد اتفاقي در استخدامشان بيفتد. قاچاقچيان 
چوب، جنگل بان اسماعيل رمضاني را در روستاي ميخران از توابع آمل زير 
گرفتند و داخل يك گودال در دل جنگل انداختند. اما او زنده ماند. دادگاه 7 
ديه براي او صادر كرد، چون از گردن به پايين فلج شد. ضاربانش در آمل آزاد 
هستند و حتي ريالي به او نداده اند. در رشت 4قاچاقچي چوب يك جنگل بان 
را با تيغ موكت بري سر بريدند، چون در ازاي يك ميليون و300هزار توماني كه 
سازمان جنگل ها به او و امثال او مي دهد، براي پاسباني از درختان به جنگل 
مي رود و مي خواهد جلوي مافياي بزرگ جنگل خواري بايســتد. باورتان 
مي شود كه پاسداري از هر 17هزار هكتار جنگل توسط يك جنگل بان صورت 
مي گيرد؟ تقريبا 30هزار زمين فوتبال دست يك جنگل بان است. اين آمار را 
با تعداد محيط بان ها هم مقايسه كنيد. تعداد محيط بان ها بايد حداقل 17هزار 
محيط بان باشد درحالي كه اكنون كمی بيش از 3هزار محيط بان است. در 
چنين شرايطي قانون حمايت از محيط بان ها و جنگل بان ها تنها در موضوع 
حمل سالح و بيمه و اندكي افزايش حقوق به كمك آمد. هر دو از نظر حمل 
سالح هم طراز نيروهاي انتظامي شدند. سابق اينطور بود كه اگر يك محيط بان 
به يك شكارچي متخلف شليك مي كرد، مثل اســعد تقي زاده و ماشاءاهلل 
مهنايي به اعدام محكوم مي شدند يا مثل محيط بان افضلي در كرمان حتي 
اعدام مي شدند. اما حاال ديگر به كار بردن سالح توسط محيط بان ها مشمول 
قانون حمل و به كارگيري سالح شده  و حمايت بيمه اي و قضايي به كمك آنها 
آمده است. اتفاقا چالش اصلي همين تجهيز به سالح است. همچنان معتقدم 
بايد سالح را از محيط بان و جنگل بان گرفت و يقين دارم كه ظرف 10سال 
آينده اين اتفاق خواهد افتاد. چون با تجهيز محيط بان ها به ســالح نه تنها 
اتفاقي در حفاظت از حيات وحش نيفتاده است، كه حيات وحش ايران را هم 
از دست داده ايم. تنها 20هزار آهو براي كشور مانده  و بدون احتساب جمعيت 
گراز، تعداد 25هزار جمعيت قابل شكار حيات وحش باقي مانده است. تجهيز 
محيط بان ها به سالح موفقيت آميز نبوده  و اين بزرگ ترين چالش آينده در 

محيط زيست ايران است كه بايد مرتفع شود.
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صبح روز شنبه ساعت 11صبح، ميدان 
هفت حوض تهران؛ امروز نخستين روزي گزارش

است كه پس از اعالم وضعيت قرمز تهران 
براساس دستورالعمل ستاد ملي كرونا، تنها مشاغل گروه 
يك اجازه فعاليت دارند. در ميــدان هفت حوض هيچ 
مغازه اي باز نيست؛ نه كفش فروشي ها، نه لباس فروشي ها 
و نه مغازه هاي ديگر. تك وتوك مغازه هايي پيدا مي شوند 
كه كركره خود را كمي باال كشــيده اند و صاحبان شان 
نشسته اند جلوي در شايد به انتظار اينكه فرجي شود و 
بتواننــد محل كســب وكار خــود را بازكننــد. برخي 
انگشت شــمار هم البته با همان كركره هــاي نيمه باز 

كاسبي شان ادامه دارد و مشتري ها را راه مي اندازند.
در سرتاســر ميدان هفت حوض اما فقط يك فروشگاه 
زنجيره اي - به اعتبــار اينكه جزو مشــاغل گروه يك 
به حساب مي آيدـ باز است و به فعاليت خود ادامه مي دهد. 
پياده روهاي شــلوغ ميدان البته نســبتي با تعطيلي و 
دستورالعمل كاهش تردد در سطح شهر ندارد. عبور و 
مرور عابران پياده همچون روزهاي عادي در جريان است 
و اين مسئله مي تواند هم در فعاليت شركت هاي خصوصي 
و سازمان هاي دولتي ريشه داشته باشد و هم در فعاليت 
واحدهاي تجاري در خيابان هــاي فرعي كه از تيررس 

توجه دستگاه هاي نظارتي دورترند.

كار يواشكي در پستوها
برخالف ميدان بزرگ هفت حوض، حكايت در خيابان 

جانبازان غربي، در سمت چپ ميدان باژگونه است. در 
آستانه ظهر صاحب يك اغذيه فروشي در حال آماده كردن 
گاز و فر براي راه انداختن مشتري هاست و در كنار آن يك 
خانم از پله هاي داالني باال مي رود كه بر تابلوي باالي آن 
حك شده است: سالن زيبايي؛ »من وقت گرفتم و زنگ 

زدم و گفتند هستيم. اگر باز نبود، خب نمي آمدم.«
آن سوي خيابان، يك خيابان فرعي ديگر وجود دارد كه 
چند مغازه موبايل فروشي در ابتداي آن است؛ مغازه هايي 
كه مثل روزهاي عادي در حال فعاليتند و حتي در حد 
كركره هاي نيمه پايين كشيده، به مصوبه ستاد ملي كرونا 

اعتنا نكرده اند.
برخي از آنها تالش كرده اند، برخي مقررات بهداشــتي 
همچون نصب پرده حايل روي پيشخوان را رعايت كنند، 
برخي اما بدون ترس همين حداقل را هم رعايت نكرده اند. 
فروشنده يكي از مغازه ها بدون ماسك و كمترين فاصله 
اجتماعي، مشغول گپ وگفت با 2 مشتري پشت پيشخوان 
مغازه كوچك خود است و تالش مي كند آنها را به خريد 
متقاعد كند؛ »چه كسي بعد از اين 10روز اجاره مغازه هاي 
ما را مي دهد؟ دولت؟ شوراي اصناف؟ خوب ما مجبوريم 
كاسبي كنيم. كرونا معلوم نيست كي تمام مي شود ما 
نمي توانيم 2 ماه يك بار 10روز مغــازه را تعطيل كنيم. 
بله اگر چشــم اندازي بود، ما هم رعايت مي كرديم، ولي 
وقتي خبري از واكسيناسيون نيســت، ما كار خودمان 

را مي كنيم.«

سكون در ميدان ها، جنب و جوش در خيابان هاي 
فرعي

در خيابان فرجاد خيلي از مغازه ها كركره خود را نيمه باز 

گذاشــته اند، اما هرچه مي گــذرد كركره هاي نيمه باز 
رفته رفته باال مي رود و خيابان مثل يك روز عادي شلوغ 
و شلوغ تر مي شود. ساعت هنوز از 12نگذشته است كه 
بوي غذاهاي مختلف در خيابان مي پيچد. ســر يكي از 
كوچه ها يك آش فروشي است كه مشتريانش آش را نه 
بيرون كه در داخل مغازه پشت ميزهاي آهني مي خورند. 
روبه روي همين آش فروشي يك لوازم آرايشي بهداشتي، 
كركره خود را نيمه باز گذاشته است، اما دست رد هم به 
سينه مشتري نمي زند. صاحب مغازه البته مي گويد امروز 
خواسته گره از كار مشتريان باز كند و ببيند وضع خيابان 
به چه شكل است، اما از فردا مغازه را باز نخواهد كرد؛ »اين 
خيابون مركز خريده، مردم از جاهاي دور ميان چيزي 
رو از اينجا بخرن. چون روز اول تعطيليه، خيلي ها هنوز 
نمي دونن و ميان. من اومدم مغــازه كه اين آدم ها رو راه 
بندازم، اما خب اين كار غيرقانونيه ديگه. ان شاءاهلل از فردا 
نميام. مردم هم تو اين روزها كه كرونا باشه خيلي نميان 

بيرون و باز بودن مغازه فايده نداره.«
هر چند مغازه هــاي فعال در خيابان هاي فرعي شــهر 
و محله ها كم نيســتند، اما باز هم تعداد مغازه هايي كه 
صاحبان شان صبح شنبه را در خانه مانده اند بيشتر است. 
در بلوار ابوذر منطقه15 تهران، رســتوران هاي بزرگ، 
عطاري هــا و خرازي ها، كله پزي هــا و مغازه هاي ديگر 
كار خود را شــروع كرده اند؛ بي آنكه به قرمز بودن وضع 
شهر توجهي كنند يا به محدوديت اعمال شده از سوي 
ستاد ملي مبارزه با كرونا كوچ كنند. در حوالي خيابان 
ستارخان، صاحب يك مغازه كوچك جگركي كه مشغول 
جابه جا كردن گوني هاي زغال از داخل مغازه به بيرون 
است، مي گويد تا پيش از آغاز  ماه رمضان فقط يك هفته 

فرصت كاسبي دارد و اين يك هفته را نمي خواهد از دست 
بدهد؛ » ماه رمضون از اين هفته شروع مي شه. اين يعني 
ما كه خوراك پزي داريم تا يك ماه نمي تونيم كار كنيم و 
مجبوريم اين يك هفته رو تا اونجا كه مي شــه بياييم و 
دخل مون رو پر كنيم كه تعطيلي روزهاي  ماه رمضون 
خيلي خسارت بهمون نزنه. تازه محدوديت هاي شبانه هم 
هست و اين يعني رسما ما در  ماه رمضون كاسب نخواهيم 
بود. چرا آنها كه در باال نشسته و اين قوانين را براي اصناف 

مي گذارند، حواسشان به اين جزئيات نيست؟«

يك روز تقريبا عادي در ميدان هفت تير
ماجرا در مركز شهر شــكل كامال متفاوتي از حوالي 
ميدان هفت حوض، نارمك، ســتارخان و نازي آباد 
دارد. ســاعت يك بعدازظهر، بي آن كــه ذره اي از 
شلوغي هاي روزمره ميدان هفت تير كم شده باشد، 
زندگي تقريبا طبق روال هميشه جريان دارد؛ اينجا 
پياده رو ها شــلوغ ترند و خيابان ها ترافيك بيشتري 
دارند. كاسب هاي ميدان هفت تير و خيابان كريم خان 
نه تنهــا در كوچه ها و خيابان هــاي فرعي كه حتي 
در خيابــان اصلي هم باز هســتند و از مشــتري ها 
اســتقبال مي كنند؛ از برخي كتابفروشي ها گرفته 
كــه درِ فروشــگاه خــود را نيمه باز گذاشــته اند تا 
اغذيه فروشــي ها و كافه هايي كه پر از مشــتري اند. 
اگرچه برخي كافه ها مشــتريان خــود را از طريق 
ســفارش تلفني يا خريد »بيرون بر« راه مي اندازند، 
اما كافه هاي زيادي هم هســتند كه مشتريان شان 
درون يا بيرون كافه نشســته اند و كسب وكارشــان 
مثل روزهاي عادي در حال انجام اســت. فروشنده 
يكي از كتابفروشــي هاي معروف خيابان كريم خان 
مي گويد: »حاال كه فعال باز هستيم. مگه اينكه بيان و 

پلمب مون كنــن.  وقتي همه باز هســتن ما هم باز 
 مي كنيم تا اگر مشــتري اومد، تو مغازه باشــيم.«

وليعصر و فاطمي؛ نه كامال باز و نه كامال بسته
حد فاصل ميدان وليعصر تا ميدان فاطمي، مغازه هاي 
مشــمول محدوديت كرونايــي در دور ميدان همگي 
تعطيلند، اما هرقدر به ســمت باال برويد، مغــازه باز و 
نيمه باز بيشتري به چشم مي خورد. شلوغي خيابان ها و 
پياده رو ها اما دست كمي از ساير ميادين و خيابان هاي 
شهر در روزهاي عادي ندارد. در اين محدوده كافه ها توجه 
بيشــتري به قواعد مناطق قرمز كرونايي دارند و تقريبا 
هيچ يك مشتري حضوري نمي پذيرند؛ با اين حال اين 
مسئله مانع فعاليت آنها نشده است. به عنوان مثال در يك 
كافه در حوالي ميدان فاطمي كه فضاي جلوي پيشخوان 
آن كمتر از 10متر است، 5مشتري براي تحويل گرفتن 
سفارش هاي بيرون بر خود ايســتاده اند و از فرط گرما 

ماسك هاي خود را دائم باال و پايين مي كشند.

دستفروشي؛ حكايت بودن و نبودن
در خيابان وليعصر يكي ديگر از اقشاري كه دست از كار 
خود برنداشته اند، دستفروش هاي كنار خيابان هستند. 
يكي از آنها كه پيرمردي 60ساله است و يك بسته جوراب 
مردانه كنار خود دارد، مي گويد: »اون ها كه مغازه دارن را 
تعطيل كردن به ما نگفتن تعطيل كنيد. اصال ما جايي 
نداريم كه بخوايم تعطيل كنيم. اگر بگن تعطيل كنيد هم 
ما نمي تونيم اين كار رو بكنيم.  ما اگر نياييم دستفروشي 
از گرسنگي مي ميريم؛ چون پول نون خريدن هم نداريم، 
مطمئن باش اگه اينو نمي دونستن، االن با وانت و موتور 
ريخته بودن همه ما رو جمع كرده بودن، ولي اين كار رو 

نمي كنن.«

گزارش ميداني همشهري از نخستين روز  اجراي دستورالعمل هاي بهداشتي در پايتخت قرمز
اجراينيمبندمحدوديتها

اميرحسين احمدي
خبر نگار

يادداشت

چرا مردم ممنوعيت هاي كرونا را جدي 
نمي گيرند؟

از ابتدايي كه بحث اعمال محدوديت ها 
در خيز گرفتن موج اول كرونا مطرح شد 
و مشاغل را برحسب ضرورت طبقه بندي 

كردند، يك نهاد نظارتي قوي و واحد در دستگاه هاي دولتي، شهرها، 
محالت و مراكز آموزشــي تعيين نشــد تا بتواند بر فعاليت اصناف، 
مشاغل و شهروندان رسيدگي كند. دولت تنها بر ارائه يك دستورالعمل 
از سوي ستاد ملي مبارزه با كرونا اكتفا كرد؛ درحالي كه هيچ جاي دنيا 
بحران را صرفا با ارائه يك برنامــه كنترل نمي كنند چون جامعه تابع 
خط  مشي ها و قوانين است و اگر جايي حس كند فضا برايش مبهم و 

نامفهوم است كار خودش را پيش مي گيرد.
روز گذشــته عالوه بر اصنافي كه تخلف كرده و فعاليت اقتصادي و 
تجاري خود را در نخستين روز محدوديت ها در موج چهارم كرونا ازسر 
گرفتند، نهادهاي عمومي و دولتي مانند سازمان ها و وزارتخانه ها نيز با 
تعداد باالي كارمندان هفته خود را آغاز كردند و گزارش هاي ميداني 
نشان داد كه مديران دولتي قيد دوركاري را چندان جدي نگرفتند؛ 
اين در حالي است كه بحران كرونا بسيار جدي است و بيمارستان هاي 
كشور مملو از بيماران كرونايي است كه امكان بستري شدن ندارند و 
وزارت بهداشت در اطالعيه هاي مكرر خود بر اين موضوع تأكيد دارد.

علت بي توجهي در اعمال محدوديت ها از سوي اصناف مشخص است؛ 
تحريم ها، تورم شديد، ركود كسب وكارها، مشكالت معيشتي و اجاره 
بهاي باال باعث شده كه بسياري از كسبه نتوانند يا نخواهند كه تن به 
دستورالعمل ها بدهند. اينجاست كه لزوم مديريت بحران هميشگي 
و مستمر در كشور مشخص مي شــود. اگر دولت منابع مالي كافي و 
مديريت كارآمد اقتصادي داشت، مي توانست به صورت سيستماتيك از 
منابعي كه از طريق ماليات همين اصناف تامين شده بود، آنها را در اين 
شرايط حمايت كند؛ بدين ترتيب شاهد سرپيچي آنها در اين شرايط 

نبود و مي توانست روي همكاري آنها حساب جدي باز كند.
در اين ميان برخي عنوان مي كنند كه در كنار مسئوليت هاي دولت 
در كنترل بحران ها، شهروندان نيز مسئوليت هاي اجتماعي دارند كه 
در كرونا فراموش شده است. بايد بگويم كه مسئوليت اجتماعي وقتي 
معنا پيدا مي كند كه چارچوب سياست كالن كشور مشخص باشد و 
شهروندان بدانند كه در كدام نقطه ايستاده اند و دولت در كدام نقطه 
قرار دارد. وقتي آنها ببينند كه دولت به وظايف ذاتي خود عمل مي كند 
آنها نيز به صورت خودكار مســئوليت هاي خــود را دنبال مي كنند. 
همچنين ميزان اعتماد عمومي در پذيريش مسئوليت اجتماعي نقش 
بسزايي دارد. در شرايط عادي كاهش اعتماد عمومي چندان خودش 
را نشان نمي داد، اما در بحران كرونا ضربه هاي جدي اي را به سيستم 
مديريت دولت زد و بحران هاي شــديدي مانند اوج گرفتن كرونا در 

نوروز را آفريد.
در مجموع دولت بايد در بحث اعمــال محدوديت ها، اراده خودش را 
تحميل مي كرد و براي حفظ جان مردم اقتدارش را نشــان مي داد. 
فراموش نكنيم كه دولت ها در ايران بســيار قدرتمند هستند چون 
گستره فعاليت آنها وسيع است و بخش خصوصي چندان رمق و تواني 
در مقابل اراده آنها ندارد؛ بنابراين برداشت من اين است كه در ايجاد 
انضباط اجتماعي در دوره كرونا دولت نخواســت كه از اين قدرت و 
برتري استفاده كند؛ گرچه هنوز هم دير نيست و مي توان اين اراده را 

در اعمال محدوديت هاي جديد نشان داد.

جزئيات آزمون ورودي دبيرستان هاي 
نمونه دولتي  

پيرو ابالغيه دستورالعمل برگزاري آزمون ورودي پايه دهم مدارس 
نمونه دولتي دوره دوم متوسطه )دبيرستان ها و هنرستان هاي فني 
و حرفه اي براي ســال تحصيلي 1401-1400(، ثبت نام آزمون 
ورودي دبيرستان هاي نمونه دولتي آغاز شد. تمامي دانش آموزان 
پايه نهم سال تحصيلي 1400-1399، مجاز به ثبت نام در آزمون 
ورودي مدارس نمونه دولتي هستند. به گزارش همشهري، مالك 
شــركت در آزمون ورودي پايه دهم مدارس نمونه دولتي، كسب 
حداقل معدل كتبي 1۷ در ارزشــيابي پاياني نوبت دوم )معدل 
نمرات خرداد ماه بدون اعمال نمرات تكويني( براي فارغ التحصيالن 
پايه نهم است. هر داوطلب صرفا مي تواند در نمونه برگ تقاضاي 
ثبت نام، يك رشته تحصيلي از شاخه نظري علوم تجربي، رياضي 
فيزيك، ادبيات و علوم انساني را انتخاب كند. مشخصات و ظرفيت 
پذيرش هر رشته در مدارس نمونه دولتي استان كه دانش آموزان 
مي توانند در آزمون ورودي آن شركت كنند، هنگام ثبت نام براي 
داوطلبان قابل مشاهده خواهد بود. براساس دستورالعمل ابالغي، 
ثبت نام داوطلبان آزمــون ورودي مدارس نمونــه دولتي تا روز 
سه شنبه 31 فروردين سال 1400 از طريق سامانه ثبت نام )اعالم 
شده از سوي اداره كل آموزش و پرورش استان( انجام خواهد شد. 
تمامي مراحل ثبت نام، اعالم نتايج آزمون، درخواست تجديد نظر 
و دريافت پاسخ آن، از طريق ســامانه ثبت نام و اعالم نتايج استان 

انجام خواهد شد.
داوطلبان بايد به 100 سؤال آزمون در مدت 120 دقيقه پاسخ 
دهند. سؤاالت آزمون از كتب درســي آموزش قرآن و پيام هاي 
آســمان، فارســي، عربي، مطالعات اجتماعي )جغرافيا، تاريخ، 
مدني(، زبان انگليســي، علوم تجربي و رياضي پايه نهم ســال 
تحصيلي 1400-1399 طرح مي شــود. پذيرش دانش آموزان 
در آزمون ورودي، براســاس ميانگين نمــره كل آزمون ورودي 
و معدل كتبي ارزشــيابي پاياني نوبت دوم پايه نهم به نســبت 
مساوي )50 درصد نمره آزمون ورودي و 50 درصد معدل كتبي 
ارزشيابي پاياني نوبت دوم( خواهد بود. شرط محاسبه 50 درصد 
معدل كتبي، براي پذيرش دانش آموزان در مدارس نمونه دولتي، 
داشتن حداقل معدل كتبي 1۷ ارزشيابي پاياني نوبت دوم )معدل 
نمرات خرداد ماه پايه نهم بدون اعمال نمرات تكويني( در سال 
تحصيلي 1400-1399 است. مبلغ ثبت نام جهت شركت در 
آزمون ورودي 300هزار ريال اســت. اين مبلغ ثابت بوده و جز 
آن، دريافت هرگونه وجه تحت هر عنوان ممنوع است. همچنين 
در ســال تحصيلي 1401-1400 بيش از 58هزار دانش آموز 
در سراســر كشــور براي ورود به پايه دهم در ۷56 دبيرستان 
نمونه دولتي، از طريق برگزاري آزمون ورودي پذيرفته خواهند 
شد. آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي، راس ساعت 9 صبح 
روز جمعه 18 تير ماه 1400 در سراسر كشور به صورت همزمان 

برگزار خواهد شد.

 حسين ايماني جاجرمي
جامعه شناس شهري

سهم آزمون هاي پايان نيمسال دوم 1400 - 1399 در نمره هاي نهايي دانشجويان به حداقل مي رسد

دانشجويان روي نمره پايان ترم حساب باز نكنند
روساي دانشگاه ها مي گويند بخشنامه وزارت علوم براي برگزاري حضوري امتحانات، فلسفه وجودي خود را از دست داده و حتي اگر 

رنگ نقشه كرونايي كشور زرد هم شود، باز اين امكان وجود ندارد

 معاون آموزشي وزير علوم، تحقيقات و 
گزارش 
فناوري در نامه اي كه 23 اســفند ماه خبري

1399 به روساي دانشگاه هاي سراسر 
كشــور ارســال كرده، گفته است دانشــگاه ها براي 
ارزشيابي دانشجويان در نيمسال دوم 1400 - 1399 
طوري برنامه ريزي كنند كه سهم آزمون پايان نيمسال 
در تعيين نمره نهايي دانشــجويان به حداقل ممكن 
برسد و حتي از روساي دانشگاه ها خواسته است كه در 
مناطق كم خطــر از نظر همه گيري بيمــاري كرونا، 
مقدمات برگزاري حضــوري امتحانات درنظر گرفته 

شود.
علي خاكي صديق،  در ادامه اين نامه با اشاره به فرصتي 
كه تا پايان نيمسال دوم 1400 - 1399 باقي  مانده، 
از دانشگاه ها خواسته اســت تا از دو جهت در زمينه 
امتحانات پايان نيمسال جاري برنامه ريزي كنند. »با 
فرض اســتمرار وضعيت اضطــراري در همه مناطق 
كشور تا پايان نيمسال دوم ســال تحصيلي1400 - 
1399، برنامه ريزي و اقدامات الزم براي »ارزشيابي 
مستمر« از دانشجويان صورت پذيرد تا سهم آزمون 
پايان نيمسال در تعيين نمره نهايي دانشجو به ميزان 

حداقلي، تخفيف پيدا كند.«
اين نامــه مي افزايــد: »در مناطق كم خطــر از نظر 
همه گيري بيمــاري، زمينه حضور دانشــجويان در 
دانشگاه براي شركت در آزمون پايان نيمسال، بررسي 
و مقدمات برگزاري امتحان حضــوري درنظر گرفته 
شود. تدبير دانشــگاه در برگزاري امتحان حضوري 
بايد با حفــظ و مراعــات دقيق همــه پروتكل هاي 
بهداشتي و آخرين دستورات ستاد ملي مقابله با كرونا، 
هماهنگ باشد. اين تصميم از هم اكنون به دانشجويان 
اطالع رساني شــود تا آنها از احتمال برگزاري آزمون 
پايان نيمســال خود به صورت حضوري اطالع داشته 

باشند.«
برخي از روساي دانشــگاه ها، موضوع امكان سنجي و 
برنامه ريزي براي حضوري شدن امتحانات پايان ترم 
و همچنين حداقلي شدن سهم آزمون هاي پايان ترم 
در تعيين نمره نهايي دانشجويان را در همان روزهاي 
پاياني اسفند ماه 1399 يا در نخستين روزهاي كاري 
پس از تعطيالت نوروزي به دانشــكده ها و گروه هاي 
آموزشي ابالغ كرده اند. اما اطالع رساني به دانشجويان 
درباره احتمال برگزاري حضوري امتحانات، با شرايط 

قرمزشدن نقشه كرونايي كشور همزمان شده و نوعي 
سردرگمي ايجاد كرده است.

آغاز موج چهارم كرونا در كشــور باعث شد كه حتي 
دانشگاه هايي كه خوابگاه ها و ســلف سرويس ها را با 
ظرفيت محدود براي خدمت رســاني به دانشجوياني 
كه واحدهاي عملي داشتند، مهيا كرده بودند، دوباره 
اين فضاها را تعطيل كنند؛ چه برسد به اينكه بخواهند 
براي حضوري شدن آزمون ها فكر و برنامه ريزي كنند.

بخشــنامه برگزاري حضوري امتحانات در اين 
شرايط بي معني است

هوشنگ طالبي، رئيس دانشگاه اصفهان درباره نامه 
معاون آموزشي وزير علوم، به همشهري گفت: »وقتي 
اين بخشنامه به دســت دانشگاه ها رســيد وضعيت 
كرونايي كشور نسبتا خوب بود و با كاهش ميزان ابتال 
به بيماري روبه رو بوديم. اما اآلن شرايط به هم خورده 
و آن بخشنامه فلسفه وجودي خود را از دست داده و 

امتحانات نمي تواند حضوري برگزار شود.«
رحيم حب نقي، رئيس دانشگاه اروميه نيز در گفت وگو 
با همشــهري درباره امكان  اجرايي شــدن نامه اخير 
وزارت علوم براي آزمون هاي پايــان ترم، گفت: »در 
اين بخشنامه بسته به شرايط بهداشتي هر استان و هر 
دانشگاه، دست دانشگاه براي نحوه برگزاري امتحانات 
باز گذاشته شــده و اجباري براي برگزاري حضوري 

امتحانات پايان نيمسال درنظر نگرفته اند. هم اكنون 
و با شروع پيك چهارم كرونا، نمي توانيم چشم اندازي 
براي برنامه ريزي حضوري شــدن امتحانات داشــته 
باشيم ولي باز هم اميدواريم كه شيوع بيماري فروكش 
كند و بتوانيم بخش از امتحانــات را حضوري برگزار 

كنيم.«

برگزاري حضوري امتحانات حتي در شرايط زرد 
ممكن نيست

با وجود اينكه هنوز فرصت حدود دو ماهه  تا برگزاري 
امتحانات پايان نيمسال دوم ســال تحصيلي1400 
– 1399 باقي مانده اســت و مسئوالن آموزش عالي 
اميدوار هستند پيك چهارم هم از سر رد شود و بتوانند 
براي برگزاري حضوري آزمون ها مقدمه چيني كنند، 
عبدالمجيد مصلح، رئيس دانشگاه خليج فارس بوشهر 
به همشهري مي گويد: »حتي اگر وضعيت شيوع كرونا 
قبل از فصل برگزاري امتحانات پايان ترم رو به بهبود 
برود و به نسبت و ضرايب كمتري از وضعيت حاد فعلي 
برسد نيز برگزاري حضوري امتحانات كار بسيار سختي 
است. يعني حتي اگر كشور از وضع قرمز و نارنجي هم 
خارج شود و رنگ نقشه كرونايي كشور به سمت رنگ 
زرد برود هم نمي توان براي حضوري شدن امتحانات 
برنامه ريــزي كرد چون چالش اصلي دانشــگاه ها در 
برگــزاري امتحانات حضوري، فراهــم كردن فضاي 

خوابگاهي كافي براي اسكان دانشــجويان با رعايت 
فاصله گذاري مناسب است كه اين مهم به اين زودي ها 

امكان پذير نيست.«
رئيس دانشــگاه خليج فارس بوشــهر در عين اينكه 
حضوري شدن برگزاري امتحانات پايان ترم را تقريبا 
غيرممكن مي داند، معتقد اســت: »برگزاري آزمون 
حضوري براي برخي گروه ها كه تعداد دانشــجويان 
آنها كم اســت، به خصوص براي دانشجويان مقاطع 

كارشناسي ارشد و دكتري قابل بررسي است.«
با وصفي كه روساي دانشــگاه ها مي گويند، حتي اگر 
امتحانات برگزار شــود به صورت موردي و در رشته 
مقطع هايي خواهد بود كه تعداد دانشجويان در آنها كم 
است. اما كاستي هايي كه برگزاري امتحانات به صورت 
مجازي دارند همچنان پابرجاســت و »مستمرشدن 
ارزشــيابي دانشــجويان« توصيه اي است كه وزارت 
علوم براي كمترشدن آســيب هاي ارزشيابي مجازي 

بر آن تأكيد دارد.
البته علــي خاكي صديــق، پيش تر در ابــالغ برنامه 
آموزشــي نيمســال اّول تحصيلــي1399-1400 
دانشــگاه ها تأكيد كرده بود: »به منظور افزايش دقت 
و صحت ارزيابي دانش اندوزي و عملكرد دانشجويان، 
انجام ارزيابي هاي مستمر در طول نيمسال تحصيلي 
و اكتفا نكردن به آزمون پاياني توصيه مي شــود.« او 
همچنين مي گويد: »نياز اســت ارزيابي دانشجويان 
در طول ترم انجام شود كه در ترم هاي گذشته به اين 

موضوع كمتر توجه شده است.«

توجه به ارزيابي شفاهي دانشجويان در نظام نامه 
آموزش الكترونيكي 

مسئله ارزشيابي دانشجويان در شرايطي كه آموزش 
به صورت مجازي ارائه مي شود، در نظام نامه آموزش 
الكترونيكــي )1403- 1400( كه توســط كارگروه 
آموزش هاي الكترونيكي وزارت علوم تهيه شده و به 
تصويب منصور غالمي وزير علوم، تحقيقات و فناوري 
رسيده اســت نيز مورد توجه قرار گرفته و »ارزيابي 
شــفاهي« ازجمله مواردي اســت كه در ماده 3 اين 
نظام نامه ديده شده است. همچنين در ماده 6نظام نامه 
آموزش الكترونيكي آمده اســت كــه اعضاي هيأت 
علمي، مدرسان و دستياران آموزشي موظف هستند 
به منظور ســنجش و ارزشيابي پيشــرفت تحصيلي 
دانشجويان، نسبت به »اجراي ارزشيابي هاي مستمر 
در طول نيمســال« و »برگزاري آزمون پايان دوره« 
اقدام كرده و نتايج ارزيابي ها را به آموزش دانشــگاه 

ارائه دهند.
 نسخه جديد ارزشيابي دانشجويان

رحيم حب نقي، رئيس دانشــگاه اروميه درباره راهكار 
كاهش آســيب هاي آزمون مجازي و واقعي تر شدن 
نمره هاي دانشجويان به همشهري مي گويد: »برگزاري 
امتحانات به صورت مجازي، معايبــي دارد؛ بنابراين 
الزم است استادان به روش هاي ديگري براي ارزيابي 
دانشجويان توجه داشته باشند. حضور دانشجويان در 
كالس مجازي مي تواند بخشــي از نمره پايان ترم را 
تشــكيل دهد. يا يكي از روش ها براي ارزيابي مستمر 
دانشجويان اين است كه استادان به صورت شفاهي و 
ناگهاني در ضمن برگزاري كالس مجازي از دانشجويان 
امتحان بگيرند.« رئيس دانشگاه اروميه از تجربه اين 
دانشگاه در اين باره مي گويد: »بين نمرات دانشجويان 
در نيمســال هايي كه آزمون به صورت مجازي برگزار 
شده با نمراتي كه طي نيمسال هاي قبلي در آزمون هاي 
حضوري ثبت شده است، مقايسه اي انجام داديم و به 
اين نتيجه رســيديم كه نمــرات آزمون هاي مجازي 
خيلي تفاوت معناداري با آزمون هاي حضوري نداشت 
و اينطور نيســت كه ميانگين نمرات دانشجويان در 

آزمون هاي مجازي خيلي باال رفته باشد.«

امتحان پايان ترم حدود 30درصد نمره نهايي را 
تشكيل مي دهد

ســعيد حميدي، رئيس دانشــگاه اراك هــم درباره 
ارزشــيابي مستمر دانشــجويان و كاهش سهم نمره 
پايان ترم در نمــره نهايي دانشــجو، گفت: »مزيت 
ارزشيابي مســتمر و تقسيم شــدن ارزيابي فعاليت 
دانشجو در طول ترم اين است كه فقط يك چهارم تا 
يك سوم نمره دانشجو در يك درس به امتحان پايان 
نيمسال مي رسد و حدود ۷0درصد نمره نهايي مربوط 
به ارزشيابي هايي مي شود كه حين برگزاري كالس ها 

صورت مي گيرد.«

بحث »نمره دانشجو« بخشنامه اي و دستوري 
نيست 

هوشنگ طالبي، رئيس دانشگاه اصفهان هم مي گويد: 
»بحث نمره دانشجو به استاد بستگي دارد و اين بحث 
بخشنامه اي و دستوري نيست. ميزان حضور دانشجو 
در كالس، انجام تكليف، پروژه، امتحانات كالسي و... 
هر كدام سهمي در نمره دانشجو دارند كه الزم است 
درباره درصد ســهم هر كدام در نمره نهايي دانشجو 

تعادل برقرار شود.«
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چالشاجرايسليقهايدوركاريدراداراتدولتيوبخشخصوصي
رفت وآمد پرحجم عابران پياده در حوالي ميدان فاطمي هم در جريان است؛ جايي كه يكي از مراكز اصلي 
تجمع ادارات و شركت هاي دولتي و خصوصي در تهران است و اين حجم از عبور و مرور نشان مي دهد، مقررات 
مربوط به دوركاري كارمندان در شركت هاي دولتي و خصوصي چندان جدي گرفته نشده است. آقاي لطفي 
كه مسئول خريد يكي از ادارات مستقر در خيابان فاطمي است، چند كيسه به دست گرفته و به سمت غرب 
ميدان فاطمي در حركت است. او مي گويد، از ابتداي كرونا حتي يك روز هم دوركار نبوده است؛ »توي ادارات 
دولتي، دوركاري خيلي سليقه اي اجرا مي شه. همه  چيز رو گذاشتن به عهده مدير مجموعه. توي اداره ما تقريبا 
به هر بهانه جلوي دوركاري رو گرفتن. درباره شغل هاي خدماتي كه عمال دوركاري نداريم؛ چون كار دست 
پيمانكاره و پيمانكار اجازه نمي ده كسي دوركاري كنه.« كمي باالتر از ميدان، 2رهگذر خانم كه مانتو و مقنعه 
اداري به تن دارند، منتظر خودرو ايستاده اند. آنها در يك شركت خصوصي اجراي دكوراسيون و تزيينات كار 
مي كنند و از اجرا نشدن دوركاري گاليه دارند و مي گويند دولت هيچ نظارتي بر اجراي تعطيلي يا دوركاري 
كرونايي در شركت هاي خصوصي نمي كند؛ »ما االن منتظر ماشين هستيم تا براي طراحي دكوراسيون يك 
شركت كه مشتري ماست، بريم جنت آباد. كارهاي ما مثل روزهاي عادي در جريان است  و در اين يك سال كه 
كرونا اومده، مدير ما حتي يك بار هم اجازه نداده ما دوركار بشيم؛ درحالي كه خيلي از كارهاي ما از خونه هم 
قابل انجامه. مي شه اين ماموريت ها چرخشي باشه و نيروهاي شركت به شكل نوبتي، دوركار بشن. اما كو گوش 

شنوا؟ اگرم بخواهيم حرفي بزنيم، راحت اخراجمون مي كنن و بايد بگرديم دنبال كار.«

ث
مك
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 باوجود اينكــه روز جمعه 
شبكه 

اعــام شــد كــه كاربران اجتماعي
ايرانســل با سيم كارت هاي 
خود مي توانند به كاب هاوس وصل شوند، 
اما از ســاعاتي بعد، اختال كانكشن هاي 
ايرانسل هم از سوي كاربران اين اپراتور بار 
ديگر تأييد شد. كاربران همراه اول هم كه 
از پنجشنبه شــب گذشــته با اختال در 
كاب هاوس روبه رو شده بودند، همچنان 
با اختال در اين شبكه اجتماعي مواجه 
هســتند. اين در حالي است كه مديركل 
حوزه رياســت همراه اول هرگونه دستور 
قضايي براي فيلترينــگ كاب هاوس يا 
اختال در اين اپراتور را رد و اعام كرد كه 
»هيچ حكم قضايي يا دستوري از كارگروه 
تعيين مصاديق مجرمانه براي همراه اول 
ارسال نشده است.« اين در حالي است كه 
تا لحظه تنظيم اين گزارش، كاربران همراه 
اول و ايرانســل رفــع اختــال از ايــن 
اپليكيشــن را تأييد نكرده انــد و وزارت 
ارتباطات هم گزارشــي از بررســي هاي 

جديد خود منتشر نكرده است.
شــركت ارتباطــات زيرســاخت هم كه 
نظارت كاملي روي اينترنت كشور دارد، 
تاكنون واكنشي به مسائل پيش آمده براي 

كاربران ندارد.
شايد براي نخستين بار در كشور است كه 
هيچ كسي مسئوليت اختال و فيلترينگ 
يك پلتفــرم را قبول نمي كنــد و همه به 
نوعي از زير بار آن شانه خالي مي كنند و 

توپ را در زمين ديگري  مي اندازند.

معماي يك اختالل
مياد نوري، برنامه نويســي كه نســخه 
اندرويد كاب هاوس را كامل كرده است، 
در گفت وگو با همشهري ضمن بي اطاعي 
از علت اختــال پيش آمــده، مي گويد: 
»من هم به عنــوان برنامه نويس با همان 
اختالي روبه رو هســتم كه كاربران از آن 

و شكايت مي كنند.« آزمايش ها 
گزارش هاي همشهري 

حاكي از اين اســت كه ســيم كارت هاي 
بعضي از اپراتورهــا كه كاربران كمتري از 
خطوط آنها اســتفاده مي كنند، مشكل 
ندارند و كاربران ايــن اپراتورها مي توانند 

به كاب هاوس وصل شوند.
نــوري در اين مورد مي گويــد: »احتماال 
به علــت اينكــه بيشــترين كاربــران 
كاب هاوس از سيم كارت هاي ايرانسل و 
همراه اول استفاده مي كنند، اختال روي 
اين خطوط ايجاد شده است. البته كاربران 
اينترنت مخابرات هــم همين اختال را 

تأييد كرده اند.«
او ادامه مي دهد: »ايجاد اين اختال فني 

به اين خاطر است كه مسئوليت فيلترينگ 
متوجه شخص يا نهادي نشود.«

روز گذشته ياشار شاهين زاده، كارشناس 
امنيــت اطاعــات هــم در گفت وگو با 
همشهري به اين نكته اشــاره كرده بود 
كه »هنگامي كه يك سايت، اپليكيشن يا 
پلتفرم از سوي مسئوالن فيلتر مي شود، 
مقاومت عمــوم مردم را در پــي دارد. به 
همين علت، اين احتمــال وجود دارد كه 
از روش هــاي ديگري به جــز فيلترينگ 

استفاده شود.«
به گفته نــوري، »به نظر مي رســد كه در 
وب ســرويس اختال ايجاد شده است و 
اين اختال مي تواند به گونه اي باشــد كه 

يك اپليكيشن را دچار كندي كند.«
اين برنامه نويــس مي گويد: »تنها نهادي 
كه مي تواند در اين مورد اظهارنظر كند، 
شركت ارتباطات زيرساخت است، چراكه 
اين شركت آخرين نقطه براي بررسي همه 

موضوعات فني است.«

فشاري وارد نشده است
با اين حال، يكي از كارشناســان فناوري 
ارتباطات مي گويــد: »انصافا تا جايي كه 
اطــاع دارم، اپراتورها نه حكمي دريافت 

كرده اند و نه تحت فشار بوده اند.«
به گفتــه او، »وزير ارتباطــات و فناوري 
اطاعات هم اعــام كرده اســت كه ما 
در اليه DNS همراه اول دچار مشــكل 
هســتيم كه طبيعتا در اينترنت ورودي 
كشور هم مسئله اي وجود نداشته است.«

DNS يا »سامانه نام دامنه« يك سيستم 
سلسه مراتبي نامگذاري براي كامپيوترها، 
سرويس ها يا منابع ديگر است كه به شبكه 
اينترنت يا يك شــبكه خصوصي متصل 

هستند.
ايــن كارشــناس همچنيــن در مــورد 
خودســرانه عمل كــردن در اين موضوع 
مي گويــد: »مــا تاكنــون در موضــوع 
فيلترينــگ هيچ گاه با چنيــن موضوعي 
روبه رو نبوده ايــم. در مــورد فيلترينگ 
هميشــه فيلترينگ يــا از طريق كميته 
تعيين مصاديق مجرمانه يا از طريق مرجع 

قضايي صورت  گرفته است.« 

2 اپراتور مسلط كشور همچنان هر نوع اختال يا صدور دستور فيلترينگ كاب هاوس را رد مي كنند 
اما كاربران همچنان در اتصال به اين شبكه اجتماعي با اينترنت موبايل دچار مشكل هستند

دنيايــي كــه در آن 
زندگي مي كنيم انواع 
و اقســام بحران هــا را 
در طول حيات خــود تجربه كرده و در دهه ســوم قرن 
بيست ويكم ميادي اكنون در حال مواجه با نوع جديدي 
از بحران اســت كه از آن مي توانيم بــه صراحت با عنوان 
»كمبود تراشه« نام ببريم. كشــورهاي توسعه يافته اين 
روزها در نبرد اقتصادي با رقباي خود، براي توليد »نيمه 
هادي« برنامه ريزي هاي بسياري را در دست اقدام دارند. 
رقابت اين روزها بين چين، ژاپن، كره جنوبي، آمريكا و اروپا 
بر سر نيمه هادي و متعاقب آن تراشه است. نيمه  هادي ها 
در دنياي امروز نقشــي مهم ايفا مي كننــد و از آنها براي 
ساخت تراشــه اســتفاده مي شــود. بدين ترتيب تقريبا 
تمامي دستگاه هايي مانند گوشــي هاي همراه، تبلت ها، 
رايانه ها، راديوها و … به آنها وابسته اند. همچنين بايد به 
اين نكته اشاره كرد كه قطعات الكترونيكي در خودروهاي 
مدل2021حدود 40درصد از قيمت يك دستگاه را به خود 
اختصاص داده اند. اين درحالي اســت كه در سال2000 
اين مقدار تنها 18درصد بود. پس طبيعي اســت كه اين 
روزها براي توليد خودرو به تراشه هاي بيشتري نياز داشته 
باشــيم. از همين رو كمبود تراشــه در جهان بسياري از 
كارخانه هاي بزرگ را با مشكاتي بر سر راه توليد روبه رو 
كرده است. به همين دليل همه آنها به تكاپو افتاده اند تا 

از اين بحران در ميان بحران ويروس كرونا عبور كنند.

جلسه مهم در كاخ سفيد
يك مقام ارشــد در دولت اياالت متحــده اعام كرد كه 
حدود 20شركت بزرگ از جمله غول هاي خودروسازي 
كه نگران كمبود تراشــه نيمه هادي در جهان هســتند 
و صنعت شان دچار مشــكاتي از اين حيث شده است، 
مديران ارشــد خود را روز دوشــنبه )فــردا( به اجاس 
كاخ سفيد مي فرستند. به گزارش اكونوميك تايمز، اين 
ديدار در كاخ سفيد با عنوان »نشســت مديران اجرايي 
دربــاره انعطاف پذيــري نيمه هادي و زنجيــره تامين« 
برگزار مي شود و در آن جيك ســاليوان، مشاور امنيت 
ملي كاخ ســفيد و برايان ديس، مدير شــوراي اقتصاد 
ملي حضور خواهند داشــت. گروه صنايع خودروسازي 
آمريكا، دولت را تشويق كرده است تا به آنها كمك كنند 
و البته هشدار داده است كه كمبود جهاني تراشه ممكن 
است در سال جاري باعث كاهش توليد خودرو به ميزان 

يك ميليون و 280هزار دستگاه شود.

كاهش توليد در غول هاي خودروسازي 
روز پنجشنبه بود كه شــركت هاي جنرال موتورز و فورد 
موتور اعام كردند كه به دليل كمبود تراشــه نيمه هادي 
كه در دوره اي باعث رشد در صنعت جهاني خودرو شده 
بود، توليد بيشــتر خودرو را كاهش مي دهند. رويترز در 
اين خصوص نوشت كه جو بايدن، رئيس جمهوري آمريكا 
دست كم 50ميليارد دالر براي افزايش توليد نيمه هادي 
در اياالت متحده مي خواهد اما اين نيازهاي كوتاه مدت 
را برطرف نمي كند. جنيفر ساكي، سخنگوي كاخ سفيد 
در اين خصوص گفــت: »اين موردي اســت كه تمركز 
بسيار زيادي در باالترين ســطوح در سرتاسر دولت، بر 
رويش قرار دارد.« جنرال موتورز، بزرگ ترين خودروساز 
آمريكا اعام كرده است كه توليداتش را از دوشنبه )فردا( 
به مدت 2هفته در كارخانه مونتاژ اسپرينگ هيل كه در 
آن شاسي بلندهاي محبوب را توليد مي كند، قطع خواهد 
كرد. همچنين طبق برنامه اعام شده از سوي اين شركت، 

يك هفته نيز توليد شــورلت بليــزر در كارخانه راموس 
مكزيك و كارخانه لنسينگ دلتا تاون شيپ در ميشيگان 
قطع مي شود. فورد، دومين خودروساز بزرگ آمريكا نيز 
اعام كرد كه توليد هفته آينده كارخانه مونتاژ شيكاگو، 
كارخانه مونتاژ فلت راك و بخشي از كارخانه مونتاژ شهر 
كانزاس را لغو مي كند. همچنين كارخانه مونتاژ اوهايو نيز 

با زمانبندي كمتري كارش را انجام خواهد داد.

اوضاع در كره هم بحراني است
داستان كمبود تراشــه تنها مربوط به آمريكا نمي شود 
و كره اي ها هم كه در اين صنعت حتــي از چيني ها هم 
پيش تر بوده اند با مشــكات عديده اي روبه رو شده اند. 
شركت هيونداي موتور هم اعام كرده است كه به دليل 
كمبود تراشــه تصميم گرفته از روز دوشنبه در كارخانه 
»آسان« توليد را براي 2روز متوقف كند. طبق گفته آنها، 
تعليق به دليل »شرايط تأمين« قطعات نيمه هادي براي 
واحدهاي كنترل نيرو بوده است. اين شركت در بيانيه اي 
اعام كرد: »مــا از نزديك وضعيت را زيرنظــر داريم تا 
اقدامات سريع و الزم را براي بهينه سازي توليد متناسب 
با شــرايط عرضه انجام دهيم.« در كارخانه آسان ساالنه 

300هزار دستگاه خودرو توليد مي شود.

نگراني در بازار لوازم الكترونيك
بحران كمبود تراشه تنها مربوط به صنايع خودروسازي 
نيست و بسياري از غول هاي فناوري جهان را با معضات 
بسياري روبه رو كرده است. توليد لوازم الكترونيكي ازجمله 
انواع رايانه ها و گوشي هاي موبايل نيز تحت تأثير اين بحران 
قرار گرفته است. روزنامه »نيكي آسيا« هم در گزارشي از 
احتمال كاهش توليد مك بــوك و آي پد به دليل كمبود 
جهاني تراشه خبر داده است. به نوشته اين روزنامه ژاپني، 
اپل مجبور شده است توليد برخي از مدل هاي مك بوك و 
آي پد را به دليل كمبود تراشه به تعويق بيندازد. طبق گفته 
منابع ناشــناس، اين امر به طور خاص روي نصب قطعات 
روي مدار ساخته شــده دقيقا پيش از مونتاژ نهايي تأثير 
مي گذارد. گزارش هاي منتشر شده نشان مي دهند كه اپل 
بخش نامشخصي از سفارش  قطعات را از نيمه نخست، به 
نيمه دوم سال2021 به تأخير انداخته است. البته در اين 
ميان آيفون اگرچه تقاضاي بسيار بااليي دارد، اما اپل براي 
توليد آن با مشــكل خاصي روبه رو نيست و بحران تراشه 
ظاهرا روي اين محصول پرطرفدار اپل تأثيري نداشــته 
است. اگرچه گفته شــده كه توليد آن چندان هم بدون 
مشكل نبوده است و شايد در آينده با ادامه وضع موجود 

شاهد كاهش توليد در آن نيز باشيم.

حركت آرام و بي صدا
درحالي كه بحران جهاني تراشه غول هاي فناوري را نگران 
كرده اســت، از چين اما خبر خاصي به گوش نمي رسد. 
البته به هيچ عنــوان نمي توانيم بگوييم كــه اين بحران 
شامل حال آنها نشده است، اما بايد به اين نكته مهم اشاره 
كنيم كه چيني ها كه در اين صنعت از رقباي خود عقب تر 
هستند، برنامه هاي بسياري را براي سرعت بخشيدن به 
توليد نيمه هادي در دســت اقدام دارند. به عنوان نمونه، 
چند هفتــه پيش، اســتارت آپ »بايت دنــس« )مالك 
پيام رسان و شــبكه اجتماعي تيك تاك( گام هاي اوليه 
را براي توليد تراشــه هاي هوش مصنوعي )AI( برداشت 
كه اين مهم پيشــرفت قابل توجهي در تاش چين براي 
دستيابي به استقال بيشــتر در زمينه فناوري محسوب 

مي شود.

بحران جهاني تراشه
كاخ سفيد قرار است نشستي را با مديران فناوري جهان برگزار كند تا شايد راهكاري براي 

حل چالش كمبود تراشه پيدا شود

متهمگمناماختاللكالبهاوس

عمادالدين قاسمي پناه
خبر نگار

جهان استارت آپي

به سوي آينده

 استارت آپ استخراج طال 
از گجت هاي قديمي

گجت هايي كه دور مي اندازيم، مانند تلفن هاي همراه و رايانه ها، 
منبع غني از فلزات گرانبها هستند. به گزارش وب سايت وي فروم، 
طبق گزارش ســازمان جهاني نظارت بر زباله هاي الكترونيكي 
سازمان ملل، تنها در سال2020ميادي، 53ميليون و 600هزار 
تن زباله الكترونيكي در سراســر جهان توليد شده است اما فقط 
يك ششــم ارزش آن يعني چيــزي در حــدود 10ميليارد دالر 
به روشي كاما ســازگار با محيط زيســت بازيابي شده اند. حاال 
اگر بيشــتر از اين زباله هاي گرانبها بتــوان بازيافت و به صورت 
پايدار اســتفاده كرد، چه خواهد شد؟ اين چشم انداز استارت آپ 
نيوزيلندي »مينت اينوويشن« )Mint Innovation( به حساب 

مي آيد كه يك فراينــد بيوتكنولوژي كم هزينــه را براي بازيابي 
فلزات با ارزش از زباله هاي الكترونيكي ايجاد كرده اســت. ويل 
باركر، مدير اجرايي اين استارت آپ مي گويد:»تصورش را بكنيد 
كه طاي موجود در لپ تاپ قديمي شــما ممكن اســت روزي 
به عنوان انگشتري روي انگشت يك شخص ديگر قرار گيرد يا در 
دستگاه هاي جديد دوباره استفاده شود.« اين شركت با استفاده 
از ميكروب هاي طبيعــي و مواد شــيميايي ارزان قيمت، فلزات 
گرانبها را از ضايعات الكترونيكي خرد و پودر شده بازيابي مي كند. 
به عنوان مثــال تلفن همراه از 15درصد مس و ســاير تركيبات، 
3درصد آهن و 10درصد فلزات ديگر تشــكيل شــده است. اين 
استارت آپ به تازگي، 14ميليون دالر افزايش سرمايه داشته است 
تا بتواند نخســتين تصفيه خانه هاي خود را در سيدني استراليا و 
همچنين در نورث وست انگليس برپا كند. كارخانه سيدني قادر 
به پردازش حداكثر 3500تن زباله الكترونيكي در ســال خواهد 
بود. باركر مي گويــد: »در حالت ايده آل، اين فلزات به مشــاغل 
محلي مانند جواهرســازي ها و توليدكنندگان فروخته مي شوند 
و يك اقتصاد كاما چرخشي را ايجاد مي كنند.« كارشناسان در 
اين باره مي گويند اقتصاد چرخشي فرصت بي نظيري در بازار دارد 
كه ارزش آن تا سال2030 بالغ بر 4تريليون و 500ميليارد دالر 
خواهد بود. همچنين تخمين زده شــده است كه تا سال2040، 
ميزان انتشــار كربن از توليد و استفاده از وســايل الكترونيكي 
ازجمله دســتگاه هايي ماننــد رايانه هاي شــخصي، لپ تاپ ها، 
نمايشگرها، گوشي هاي هوشــمند و تبلت ها به 14درصد از كل 
انتشار خواهد رسيد. در سطح جهان، يك جامعه فقط با 20درصد 
زباله هاي الكترونيكي به طور متوسط ســر و كار دارد و اطاعات 
كمي در مورد آنچــه براي بقيه چه اتفاقــي مي افتد، وجود دارد 
كه البته در بيشتر موارد آنها سر از محل دفن زباله درمي آورند يا 

توسط كارگران غيررسمي در شرايط بد دفع مي شود.

آغاز چرخش پروانه بالگرد مريخي
بالگرد مريخي Ingenuity با نزديك شدن به زمان پرواز بي سابقه 
و هيجان انگيز خود در جو مريخ پروانه هــاي خود را به چرخش 
درآورده و در حال شارژ باتري هاي خود براي آغاز عملياتش است.

به گزارش اسپيس، احتماال پرواز اين بالگرد در جو مريخ، امروز رقم 

خواهد خورد و براي نخستين بار در تاريخ تحقيقات بشر، يك بالگرد 
در سياره سرخ به پرواز در خواهد آمد.

پرواز اين بالگرد بر فراز دهانه جيزرو خواهد بود و با آنكه 40ثانيه 
بيشتر طول نخواهد كشيد اما مي تواند دستاوردهاي بزرگي براي 

تحقيقات علمي بشر داشته باشد.
Ingenuity درواقع در شــكم مريخ نورد پشتكار جاسازي شده 
بود و همراه آن به فضا رفت تا در مكاشفات مريخ به پشتكار كمك 

كند.  
 بسياري نخستين پرواز بالگرد Ingenuity را در جو مريخ با لحظه 
تاريخي نخستين پرواز برادران رايت مقايسه مي كنند. سال هاست 
براي اين پرواز تاريخي برنامه ريزي شــده است. ميليون ها مايل 
دورتر از زمين و يك قرن بعدتر از لحظــه تاريخي برادران رايت، 
هلي كوپتر 2كيلوگرمي از بال هاي 1.2متري خود استفاده خواهد 
كرد تا در جو نــازك مريخي، به ارتفاع 3متري برســد و در پرواز 

30ثانيه اي خود، عكس بگيرد، دور بزند و به سطح مريخ بازگردد.
بدنه »نبوغ« تقريباً به اندازه يك توپ ســافت بال با 4پاي باريك 
است كه به آن چسبيده. 2مجموعه پره دارد كه هر كدام از يك سر 
تا سر ديگر حدود 120سانتي متر طول دارند و در جهت مخالف 
مي چرخند. وزن آن هم فقط 1800گرم است و در حالت ايستاده 

تقريباً 45سانتي متر طول دارد.
در طول نخستين پرواز اين هلي كوپتر، ميكروفون هاي كار گذاشته 
شــده در مريخ نورد تاش مي كنند همه صداهــا را ضبط كند. 
عكس ها و اطاعات از هلي كوپتر و مريخ نورد ساعت ها و روزهاي 
بعد به زمين ارسال خواهند شد و اين يعني پشتكار نخستين شاهد 

اين لحظه تاريخي است.

 Neuralink شــركت 
متعلق به ايان ماسك كه 
در زمينه اتصــال كامپيوتر 
به مغز فعاليــت مي كند، ويدئويي منتشــر كرده 
است كه در آن ادعا شــده يك ميمون با ذهن خود 
 بازي ويدئويــي Pong را انجام مي دهد. به گزارش

بي بي سي، آنطور كه در اين ويدئو نمايش داده شده 
است، سيگنال هاي مغزي ميمون از طريق دستگاه 
كاشته شــده در مغز به صورت بي سيم به كامپيوتر 

ارسال مي شود.
نورالينك فعاليت خود را روي ارتباط ذهني انسان با 
كامپيوتر متمركز كرده و در سال هاي اخير پيشرفت 

قابل توجهي در اين زمينه داشته است.
هدف شــركت ماسك اين اســت كه رابط كاربري 
درنهايت بتواند به افرادي كه داراي شرايط نامناسب 

و معلوليت هاي مختلف هستند امكان كنترل تلفن 
هوشمند يا كامپيوتر خود را از راه دور داشته باشند. 
به گفته يك متخصص فناوري، اين واقعيت كه هيچ 
سيمي در اين رابط استفاده نشده است، پيشرفت 
قابل توجهي نشان مي دهد، اما به هرحال داده هاي 

بيشتري براي تأييد آن مورد نياز است.
يك ميمون مــاكاك به نام پيجر، ابتــدا بازي هاي 
ويدئويي را با يك جوي استيك آموزش ديد و بابت 
آن هم يك ليوان اسموتي ميوه اي جايزه گرفت. طي 
اين فرايند، دستگاه Neuralink اطاعات مربوط 

به اينكه كدام ســلول هاي عصبي در حال تحريك 
هستند را براي كنترل حركت هاي خود ثبت كرد. 
سپس جوي استيك قطع شد و ميمون تنها با ذهن 

خود توانست بازي كامپيوتري را كنترل كند.
تعدادي از محققان اين سيستم در يك پست وباگ 
 BMI نوشــتند: ماموريت ما ســاخت يك سيستم
 )Brain Machine Interface( باليني ايمن و مؤثر
است كه بدون سيم و كاما قابل كاشت در مغز باشد. 
نخستين هدف ما اين است به افرادي كه دچار فلج 
اندام هستند، قدرت انجام امور ديجيتال را برگردانيم 

تا بتوانند از طريق متن راحت تر ارتباط برقرار كنند، 
كنجكاوي هاي خود را در فضاي وب جســت وجو 
كنند، خاقيت خــود را از طريق عكس و هنر بيان 

كنند و بازي هاي ويدئويي انجام دهند.
در ادامه اين پست آمده است: با استفاده از پيوندي 
براي خواندن ســيگنال هاي مغز كه مي تواند براي 
تحريك اعصاب و عضات بدن اســتفاده شــود، از 
اين سيستم مي توان به طور بالقوه براي بازگرداندن 
تحرك بدني نيز اســتفاده كرد. اما براي آن هدف 
فرايند بايد تصفيه شود. در آزمايش روي ميمون ها، 
ما رمزگشا را با نقشه برداري الگوهاي فعاليت عصبي 
به حركات واقعي جوي اســتيك مي ســنجيم يا 
به اصطاح كاليبره مي كنيم. با ايــن حال، در اين 
مقطع قادر به استفاده از اين سيستم براي افرادي 
با فلج اندام نيســتيم. اما ايان ماسك موفقيت در 
آزمايش روي ميمون ها را يك قدم بزرگ مي داند. 
 او در حســاب توييتر خود نوشــت: محصول اول
Neuralink ايــن امكان را به فــرد فلج مي دهد تا 
سريع تر از شــخصي كه از انگشــت خود استفاده 
مي كند، بــا يك تلفن هوشــمند كار كنــد. او در 
ادامه توييت خود نوشــت كه مرحلــه بعدي آنها 
توانمندسازي افراد قطع نخاع براي راه رفتن دوباره 
است. در واقع آرزوي بلندمدت ماسك اين است كه 
عصر شناخت فوق بشري را آغاز كند و با ايده اي كه 

هوش مصنوعي را باعث نابودي نسل بشر مي داند، 
مقابله كند.

»اندرو جكسون« استاد رابط هاي عصبي در دانشگاه 
نيوكاسل، در مورد اين آزمايش گفت: كنترل مغز 
نشانگرهاي كامپيوتر توسط ميمون ها اتفاق جديدي 
نيســت. اين نمايش در واقع روند توســعه يافته، 
تحقيقات خطي اســت كه مطالعات پيشــگام آن 
در اوايل ســال 2هزار اتفاق افتاد: درســت است، 
كنترل ميمون روي بازي در ويدئو چشمگير به نظر 
مي رســد، اما بدون ديدن انتشار مناسب داده هاي 
تيم تحقيقاتي، دشوار اســت بگوييم كه چگونه با 
شرايط پيشرفته فعلي مقايسه مي شود. با اين حال 
جكســون اين واقعيت را كه هيچ كابل يا سيمي از 
پوست ميمون عبور نمي كند و سيگنال هاي مغزي 
به صورت بي سيم ارسال مي شوند را ابتكاري جديد 

عنوان كرد.
او گفت: بي سيم بودن اين ارتباط از نظر من، هم يك 
پيشرفت محسوب مي شود و هم براي بهبود ايمني 
در كاربردهاي انساني مهم اســت، چراكه ارتباط 
سيم از طريق پوست يك مسير بالقوه براي عفونت 
است. از ســوي ديگر براي رفاه حال حيوانات مورد 
 استفاده در مطالعات علوم اعصاب مناسب است. تيم

Neuralink قطعــا در ايــن زمينــه پيشــرفت 
چشمگيري داشته است.

ارتباط ذهني ميمون ها با 
كامپيوتر

با ابتكار يكي از شركت هايي كه ايان ماسك بنيانگذار 
آن است، ميمون ها در آزمايشي موفق توانستند با 

ارسال بي سيم سيگنال هاي مغزي از طريق يك تراشه 
به كامپيوتر، بازي ويدئويي انجام دهند

كاربرانچهميگويند؟
به گفتــه  اگرچــه 
شاهين زاده،كارشــناس امنيــت 
اطالعات فيلتركردن يك ســايت، 
پلتفرم يا يك اپليكيشن با مقاومت 
عموم مردم روبه رو مي شود اما به نظر 
مي رسد كه اين بار ايجاد اختالل هم 
همين مقاومت، واكنش و اعتراض 
كاربران را در پي داشته است. از آنجا 
كه تاكنون هيچ نهادي مســئوليت 
اين اختــالل را نپذيرفته، بعضي از 
كاربران از اقدام خودسرانه مديران 
اپراتورهاي ايرانســل و همراه اول 

سخن مي گويند.
برخي هم به شوخي گفته اند، از آنجا 
كه 3نماينده جمهوريخواه آمريكا 
خواســتار حذف اكانت مسئوالن 
جمهوري اســالمي از كالب هاوس 
شده اند، خودمان پيش دستي كرديم 

تا كالب هاوس را فيلتر كنيم.
همچنين ســيدعلي مجتهد زاده، 
وكيل دادگستري درباره كالب هاوس 
گفتــه اســت: »اصل سياســت 
فيلترينگ را اشــتباه مي دانم، اما 
همين سياست اشــتباه در ايران 
ضوابطــي دارد كــه درخصوص 
كالب هاوس عمل نشده و اين يعني 
اخالل غيرقانوني در شــبكه. مواد 
736 تا 738قانون مجازات اسالمي 
آن را جرم دانسته و برايش مجازات 
تعيين كــرده. دادســتان محترم 

موظف به پيگيري قضايي است.« 

ساسان شادمان منفرد
خبر نگار

زهرا خلجي
خبر نگار
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كرونا در حال تاختن است و در اين میدان نبرد، اين بار 
به سراغ ابتالهای خانوادگی رفته است. آمارها حكايت 
از بزرگ شدن دايره مبتاليان در میان خانواده ها دارد؛ 
افرادی كه به صورت گروهی درگیر ويروس می شوند 
يا روی تخت های بیمارستان ها بستری می شوند يا در 
خانه ها قرنطینه. با آغاز پیك چهارم شیوع كرونا كه با 
ويروس انگلیسی سرعت انتقال و شدت بیماری زايی 
آن باال رفته، درگیری  اعضــای يك خانواده تغییرات 
محسوسی داشته به طوری كه مسعود مردانی، عضو 
كمیته علمی ســتاد ملی مقابله با كرونا می گويد كه 
عمده بیماران، به طور خانوادگی درگیر ويروس شده اند 
و اغلب هم گرفتار ويروس انگلیسی اند؛ درگیری های 
ريوی، نارســايی تنفسی ازجمله نشــانه های بالینی 
بیماران جديد است. ابتالهای خانوادگی حاال، سهم 
بیشتری از تخت های بیمارستانی را به خود اختصاص 
داده و خبرهايی كه از بیمارستان ها به گوش می رسد، 
حكايت از شلوغی مراكز درمانی و اشغال تخت ها دارد. 
بررسی ها نشان می دهد در ماه های اخیر، با صعودی 
شدن روند ابتال و رخنه كردن ويروس انگلیسی، انتقال 
گروهی ويــروس در دورهمی ها و مهمانی ها جدی تر 
از قبل اســت. قبال مســئول گروه آموزش دانشگاه 
علوم پزشكی شــهید بهشــتی گفته بوده 83درصد 
موارد انتقال كرونا از دورهمی های خانوادگی صورت 
می گیرد و حاال با پايان تعطیالت نوروز، اگرچه گفته 
می شود هنوز نتیجه تعطیالت روی آمارها مشخص 
نشــده، اما تا همین حاال هم مشــخص است كه در 
هفته های قبل از تعطیالت، میزان تجمعات خانوادگی 
افزايش قابل توجهی داشته. پیش از اين از ابتدای آذر، 
برای كنترل دورهمی های خانوادگی، ممنوعیت تردد 
از ساعت 9شب تا 4صبح اعمال شد و پس از مدتی به 

10شب تا 3صبح كاهش پیدا كرد.

مراجعه های گروهی با وضعیت وخیم تر 
 انتقال ويروس به صورت خانوادگی، آمارهای ابتال به 
كرونا را باال برده است. مینو محرز، عضو كمیته كشوری 
مقابله با كرونا به همشهری می گويد: »درپی سفرهای 
نوروزی و رعايت نكــردن موارد پیشــگیری، به ويژه 
شركت كردن در مهمانی ها و تجمعات، سرعت انتشار 
بیماری بسیار بیشتر شد، به طوری كه هم اكنون كار از 
بازی با رنگ ها برای تعیین وضعیت هر شهر، گذشته و 
شرايط فعلی، حتی از شهريور و مهر سال گذشته هم 
وخیم تر است.« به گفته او، در كنار ابتالی خانوادگی به 
اين ويروس، جوانان هم بیشتر از قبل درگیر می شوند 
و ابتالی خانوادگی هم نســبت به گذشــته شديدتر 
شده اســت؛ »با ابتالی يكی از اعضای خانواده، حتما 
شــخص بايد به مدت دو هفته ايزوله و قرنطینه شود. 
بقیه اعضای خانواده هم بايد تست بدهند چون ممكن 
است نشــانه های بیماری فقط در حد سرماخوردگی 
باشد، اما ســرعت انتقال به قدری زياد است كه گاهی 
فرصتی برای بررســی بیشــتر بیماری وجود ندارد.« 
به گفته او، كودكان در خانواده ها بیشتر به عنوان ناقل 
شناخته می شوند و معموال هم بدون عالمتند. اين افراد 
كم ســن، می توانند ويروس را به كل خانواده منتقل 
كنند. بنابراين هر نشــانه ای از بیمــاری در اين افراد 
ديده شد، بايد به سرعت به پزشك مراجعه كرد.  مريم، 
در تعطیالت نوروز همراه بــا ديگر اعضای خانواده اش 
مبتال به كرونا شــد. آنها در ســفر نوروزی به يكی از 
استان های غربی بودند كه درگیر ويروس شدند. پدر، 
مادر و همسر برادرش بیمار شدند و وضعیت مناسبی 
ندارند. مريم كه خود در وضعیت شــديد بیماری قرار 
دارد، با اينكه نتیجه تســت كرونايش، منفی شده، اما 
تمام نشانه های ابتال به كرونا را دارد. او می گويد زمانی 
كه به بیمارستان مراجعه كرده، افراد زيادی را ديده كه 
همراه با ساير اعضای خانواده شان آمده بودند، آنها با 
هم در جريان دورهمی های نوروزی، مبتال به ويروس 
شده بودند. محرز هم اينگونه ابتالها را تأيید می كند و 
می گويد كه بیماران بدحال تر از قبل شده اند. بدحال تر 
بودن بیماران هم يعنی افزايش میــزان مرگ و میر؛ 

متخصصــان مي گويند : شــاهد بســتری شــدن 
تعــداد زيادی پــدر و پســر، مــادر و دختر يــا تمام 
اعضــای يــك خانــواده به طــور همزمان هســتند

همشــهری از تغییــرات جديــد شــیوع كوويد-19 
در پیــك چهــارم كرونــا گــزارش می دهــد

درون خانوادگی و خارج از آن باشــد. در مقايسه موارد 
ابتال در سال جديد نسبت به سال قبل می توان گفت 
هم اكنون به دلیل افزايش گردش ويروس و ســرعت 
انتقال آن، شاهد ابتالی بیشــتر افراد به اين بیماری 
هستیم. همچنین از آغاز شــیوع بیماری كرونا داليل 
انتقال بیماری همین موارد بوده است كه مردم با شروع 
تعطیالت كمتر به آنها توجه داشتند. بنابراين طبیعی 
اســت با كاهش رعايت موارد پروتكل های بهداشتی 
و مدت زمان زياد مواجهه افراد خانواده با هم شــاهد 

افزايش ابتال به بیماری هستیم.

ویروس انگلیسی سرعت انتقال را باال برده
قاســم میری علی آبادی، معاون درمان دانشگاه علوم 
پزشــكی زاهدان هم در مورد داليل شــیوع بیشتر 
بیماری به ويژه در میان خانواده ها می گويد: »براساس 
تحقیقات قبلی، به نظر می رسد سرعت انتقال ويروس 
انگلیسی كه در ايران هم رايج شده بسیار بیشتر است. 
ضمن اينكه شركت در هر تجمعی هنگام نوروز چه در 
داخل خانواده ها يا بیرون از آن هم به اين انتقال بیشتر 
دامن زده.« به گفته او، در سیستان و بلوچستان قبل 
از سال جديد تعداد مبتاليان كمتر بود، اما هم اكنون 
تعداد مراجعه كنندگان سرپايی و بستری بیشتر شده، 
اما اين استان به نسبت بقیه استان ها وضعیت بهتری 
دارد؛ »مبتاليان خانوادگی بیماری كرونا هم نسبت 
به قبل بیشتر شده اند. مثال در بسیاری از موارد ديده 
شده كه تمام اعضا يا بیشــتر آنها به طور همزمان به 
بیماری كرونا مبتال شــده اند. البته زاهدان هنوز وارد 
پیك جديد نشده، اما از يك هفته قبل از سال جديد 
به دلیل رعايت نكردن موارد پیشــگیری و آزاد شدن 
سفرهای برون شهری به تدريج تعداد مبتاليان رو به 

افزايش بوده است.«

باالرفتن مراجعه زوج های درگیر بیماری
اردالن موسوی، پرستار بیمارســتان رازی رشت هم 
در مورد انتقال خانوادگی بیشــتر بیمــاری كرونا در 
ســال جديد می گويد: »باور اشــتباه افراد اين است 
كه حتما كســی می تواند ناقل بیماری كرونا باشد كه 
عالئم مشخصی داشته باشد و خارج از جمع خانواده و 
ناآشنا باشد، بنابراين به خصوص در تعطیالت نوروزی 
به مدت طوالنی در جمع های مختلــف خانوادگی يا 
غیرخانوادگی حاضر شدند، بدون اينكه به موارد مهم 
پیشــگیری از بیماری كرونا مثل استفاده از ماسك يا 
رعايت فاصله اجتماعی توجه داشته باشند.« او ادامه 
می دهد: »هم اكنون با توجه به اينكه ســرعت انتشار 
ويروس جديد هم بیشــتر شــده، در میان خانواده ها 
بیشتر شاهد انتقال آن در اعضای يك خانواده هستیم، 
قبل از نوروز هم با شــركت افراد در مراسم مختلف، 
مراسم مذهبی يا جشن ها باعث افزايش تعداد بیماران 
مبتال به كرونا بوديم.« براساس اعالم موسوی، تعداد 
زوج های در بیمارســتان های اســتان گیالن يا ديگر 
اعضای خانواده كه در بســیاری از موارد با همديگر يا 
به فاصله كمی به بیمارســتان مراجعه می كنند قبل 
از سال جديد هم زياد بوده، اما با شروع سال جديد با 
توجه به سرعت بیشتر انتقال بیماری، اين موارد بیشتر 
شده است. او می گويد: »برای پیشگیری از ابتال، افراد 
در داخل خانواده با هم روبوسی نكنند، دست ندهند و 
اگر يكی از اعضای آنها مبتال شد، حتما شرايط قرنطینه 
را رعايت كنند، اعضای خانواده درصورت امكان بايد تا 
دو هفته از پشت در با بیمار در ارتباط باشند يا كمترين 
میزان تماس را با او داشته باشند. خودشان هم به عنوان 
همراه بیمار بايد كمترين میــزان تردد در اجتماعات 
يا رفت وآمد با ديگران را داشته باشند و حتما ماسك 
بزنند.« به گفته او، با توجه بــه اينكه، در ايران كمتر از 
يك درصد افراد واكســینه شده اند، نمی توان همیشه 
مردم را مقصر دانســت، چرا كه اگر بــه جای اعمال 
محدوديت های شــبانه، جلوی مسافرت های نوروزی 
و تجمعات غیرضروری گرفته می شد شايد هم اكنون 

تعداد خانواده های مبتال بسیار كمتر بودند.

»شــرايطی بدتر از وضعیت فعلی، نمی توانست اتفاق 
بیفتد، هم اكنون، تمام عوامل شــدت گرفتن بیماری 
وجود دارد و از اين شديدتر هم می شود.« به گفته او، 
پیش از تعطیالت نوروز هم تعــداد مبتاليان در حال 
افزايش بود امــا تعطیالت، روند آن را ســريع تر كرد؛ 
»بهترين اقدامی كه پیش از شــروع تعطیالت می شد 
لحاظ كرد، برگزار نشدن تورهای مسافرتی و شركت 
نكردن افــراد در جمع های خانوادگی بــود كه به اين 
مسئله توجهی نشــد. هم اكنون تنها راه جلوگیری از 
انتشار بیماری، تزريق واكسن است. البته كسانی كه 
واكسن می زنند باز هم بايد ماسك بزنند و همه موارد 
ديگر را هم رعايت كنند.« او معتقد است در كنار همه 
اينها، بايد تمام مغازه ها تعطیل و رفت وآمدها ممنوع 
شود. مردم خودشــان بايد به فكر سالمت خودشان 
باشــند: »مردم نبايد در هیچ تجمعی شركت كنند، 
بهداشــت را رعايت كنند و دست هايشان را بشويند. 
البته راه انتقــال ويروس از طريق ســطوح و خوردن 
غذا نیست، اما توجه داشــته باشیم پس از هر تماسی 
با سطوح و قبل از دست زدن به صورت، دست ها حتما 
بايد شسته شود. الكل زدن های مكرر بدون رعايت ديگر 
موارد پیشگیری و خصوصا بودن افراد به مدت طوالنی 
در كنار همديگر فايده ای ندارد.« او می گويد افراد برای 

زنده ماندن بايد از ماسك استفاده كنند.

افزایش بســتری های خانوادگــی از یازدهم 
فروردین

وضعیت بستری در بیمارستان امام خمینی )ره( هم 
حكايت از ابتالی خانوادگی به كرونا دارد. محمدنظری 

اشتهاردی، سوپروايزر اورژانس بیمارستان امام خمینی 
هم به همشــهری می گويد: »با توجه به سرعت باالی 
انتشــار ويروس جديد و همچنین سرعت بروز عالئم 
آن، قابــل پیش بینی بود كه احتمــال ابتالی اعضای 
خانواده ها هم بیشتر شــود. هم اكنون و تقريبا از دهم 
يازدهم فروردين ماه شاهد بستری شدن تعداد زيادی 
از  اعضای يك خانواده يا همه آنها هستیم، البته قبال 
هم از اين موارد ديده می شد اما هم اكنون، تعداد اين 
مراجعه ها بیشتر شده. مثال اگر قبال 20درصد مراجعه 
كننده ها به بیمارستان امام خمینی)ره( اعضای يك 
خانواده بودند، حاال به 30درصد رسیده است.« به گفته 
او، يكی از داليل، باالرفتن ديد و بازديدهای خانوادگی و 
قرار گرفتن افراد به مدت طوالنی در كنار يكديگر است. 
البته از ابتدای شیوع بیماری كرونا، خانواده ها آموزش 
ديده بودند كه با ابتالی يك نفر از اعضای خانواده، بقیه 
افراد از او فاصله بگیرند اما در بسیاری موارد اين مسئله 
رعايت نمی شود؛ »با طوالنی شدن روند شیوع، احتیاط 
خانواده ها كمتر شده، بنابراين افراد با سرعت بیشتری 
مبتال می شوند.« او هم تأيید می كند كه تعداد جوانان 
مبتال نسبت به گذشته افزايش يافته است، مرگ ومیر 
آنها هم بدون ســابقه بیماری، باال رفته. اين موضوع 
می تواند به دلیل تــردد زياد آنها در ســطح جامعه و 
محل كار و بی توجهی به پروتكل های بهداشتی باشد. 
او می گويد در اوايل ســال، از هــر 3مراجعه كننده به 
بیمارستان امام خمینی يك نفر به ويروس جهش يافته 
مبتال بود، درصورتی كه اين میزان هم اكنون نیمی از 
افراد مراجعه كننده به بیمارستان را به خود اختصاص 
می دهد. در بســیاری از موارد هم شاهد بستری شدن 

تعداد زيادی پدر و پســر، مادر و دختر يا تمام اعضای 
يك خانواده به طور همزمان بوده ايم.

دورهمی های خانوادگــی عامل 55درصد ابتال 
در همدان

اوضاع در استان های ديگر هم به همین صورت است. 
منوچهر كرمی، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشكی 
همدان به نتیجه تحقیقاتی كه در اين زمینه انجام شده 
اشاره می كند و به همشهری می گويد: »نتايج بررسی ها 
در نیمــه اول فرورديــن، حكايت از افزايــش يكباره 
150مورد ابتال در اســتان همدان دارد كه اين مسئله 
نتیجه شركت در مراســم مختلف و ديد و بازديدهای 
نوروزی، برپايی مراسم عروسی و عزا، عامل 42درصد 
موارد ابتال به بیماری كوويد- 19 بوده است. همچنین 
تماس های درون خانواده يعنی كسانی كه از طريق يكی 
از اعضای خانواده بیمار شده اند هم 55درصد موارد ابتال 
و انتقال در شهر همدان را به خود اختصاص داده  است.« 
براساس اعالم او، شاخص سرايت بیماری هم در هفته 
پايانی سال 99 كه زير يك بود هم اكنون به 1.62صدم 
رسیده اســت. به گفته معاون بهداشتی دانشگاه علوم 
پزشــكی همدان قطعا افزايش قابلیت بیماری زايی و 
انتقال بیشــتر آن باعث باال رفتن درصد مثبت شدن 
تست های بیماری كرونا نســبت به گذشته است كه 
تقريبا 2برابر شده است. او می گويد در دوره تعطیالت، 
افراد در يك خانواده، زمان بیشتری در كنار يكديگرند، 
همین موضوع می تواند باعث افزايش ابتالی خانوادگی 
در سطح جامعه باشــد. به عالوه افزايش سفرها و ديد 
و بازديدها هم به همان نسبت می توانند عامل انتقال 

الگوی خانوادگی شیوع

یكتا فراهانی 
خبرنگار

سخنگوی ستاد ملی مقابله با كرونا خبر از موج سنگین 
كرونا در اغلب استان های كشور می دهد و می گويد بیشتر 
بیمارستان ها از بیماران پر شده است. به  گفته علیرضا 
رئیسی، استان هايی هستند كه تازه از موج قبلی رها شده  
بودند اما دوباره درگیر موج جديد بیماری شده اند. عوامل 
متعددی باعث شكل گیری اين موج جديد شد. قبل از 
سال تحويل در نیمه اســفندماه خريدهای شب عید و 
دورهمی، ديد و بازديد و... بود كه سبب شد در شاخص 
رعايت پروتكل ها افت داشتیم و اين عدد به زير 60درصد 
رســید. از طرف ديگر در تعطیالت نوروز ديد و بازديد، 
رفتن به كافه ها و رســتوران ها، تعدد مراســم پرتراكم 
مانند عروسی و عزا از عوامل شكل گیری موج بیماری 
بود. به گزارش ايسنا، او می گويد: »يك عامل بسیار مهم 
در گسترش ويروس نه تنها در ايران بلكه حتی در ساير 
كشورها، بحث وجود ويروس جهش يافته انگلیسی بود 
كه ديگر می توان گفت سوش غالب بیماری در كشور از 
اين نوع است و الگو و مدلی كه استان ها را درگیر بیماری 
می كند مؤيد اين موضوع است.« بر اساس اعالم او، در 
12استان شیب بســیار تندی از بیماری رخ داده است. 
استان های اردبیل، بوشــهر، خراسان جنوبی، خراسان 
شمالی، آذربايجان شــرقی، كرمان، لرستان، همدان، 
زنجان، مركزی، قم و فارس از اســتان هايی هستند كه 
شیب بسیار تند بیماری را تجربه می كنند: »در 11 استان 
ديگر هم شیب تند است اما نه به اندازه 12استان پیشین. 
در واقع اين استان ها هم وارد موج چهارم شده اند و شیب 
بیماری به تدريج تند می شود و بايد مراقب باشند زيرا 
روزهای سختی پیش رويشان قرار دارد. استان های ايالم، 
البرز، آذربايجان غربی، سمنان، تهران، خراسان رضوی، 
اصفهان، كردستان، چهارمحال و بختیاری، كرمانشاه و 
قزوين شیب تندی از بیماری دارند.« او می گويد 4استان 
در ابتدای موج هستند كه شايد بتوان را رعايت بیشتر، 
آنها را كمتر درگیر موج كرد؛ اين استان ها، يزد، كهگیلويه 
و بويراحمد، سیستان و بلوچستان و گلستان هستند. 
استان هرمزگان هم به همین شكل در ابتدای يك موج 
اســت. او درباره آخرين وضعیت رنگ بندی اســتان ها 
هم می گويد: »در مجموع 257شــهر قرمز، 129شهر 
نارنجی، 51شهر زرد و 11شهر آبی داريم و میزان رعايت 
پروتكل های بهداشتی هم به 56درصد رسیده كه بسیار 
عدد پايینی است.« به گفته او، در اين مرحله از اپیدمی 
مهم ترين كار اين است كه از حضور در جمع خودداری 
كرد؛ محل سربسته و فاقد تهويه مناسب احتمال انتقال 
ويروس را افزايش می دهد. رســتوران هايی كه افراد در 
آن غذا می خورند جای بسیار مهمی در انتقال بیماری 

هستند:
»اكنون در اطرافیان مان هم ديده ايم كه اگر يك نفر در 
يك خانواده مبتال شود، همه اطرافیان را هم درگیر كرده 
و يا يك نفر با عالئم خفیف وارد مهمانی شده و بیش از 

20نفر را به كرونا مبتال كرده است.«

موج سنگین كرونا در 
اغلب استان های كشور

خبر روز

بیماران خاص در صف انتظار واكسیناسیون كرونا ایستاده اند. 
با اینكه در روزهای گذشته به طور محدود در دو بیمارستان امام 
خمینی)ره( و طالقانی، واكسیناسیون این افراد آغاز شده، اما 
همچنان جمعیت باالیی از این  افراد، نگران ابتال به گونه جدید 
ویروس، در بالتكلیفی به سرمی برند. همه اینها در شرایطی 
است كه كرونای انگلیسی با سرعت انتقال باالتر، پیك چهارم 
شیوع را در كشور رقم زده است و روزانه باالی 20هزار نفر را 
مبتال می كند. محموله هایی كه تاكنون وارد كشور شده، كفاف 
نیاز گروه های در معرض خطر را نمی دهد، این در شرایطی است 
كه هنوز كادر درمان به عنــوان نیروهایی كه بیش از همه در 
معرض خطر ابتال به ویروس قرار دارند، به طور كامل واكسینه 
نشــده اند. 21بهمن ماه بود كه پس از ورود نخستین محموله 
واكسن به اندازه 20هزار دوز از روسیه، واكسیناسیون كادر 
درمان در بیمارستان امام خمینی )ره( شروع شد و با گذشت 
بیش از 60روز، دایره ایمن كردن آنها كامل نشده است. قرار بر 
این بود كه تزریق واكسن كرونا، با اولویت كادر درمان، سالمندان 
و گروه های پر خطر یعنی بیماران خاص مبتال به ســرطان، 

هموفیلی، تاالسمی، اوتیسم، ام اس و... انجام شود.

آغاز واكسیناسیون بیماران تاالسمی در خوزستان
پیش از تعطیالت نوروز، خبرهایی درباره شروع واكسیناسیون 
بیماران مبتال به تاالسمی در خوزستان، منتشر شد. یونس عرب 
كه عضو هیأت مدیره انجمن بیماران تاالسمی ایران است، این 

خبر را تأیید می كند و به همشــهری می گوید:» درخواست 
واكسیناسیون بیماران تاالسمی در كشور در پی اعالم انجمن 
تاالسمی ایران به وزیر بهداشت و ستاد ملی مبارزه با كرونای 
كشور از چندین ماه پیش شروع شد و در نهایت با اولویت قرار 
گرفتن این بیماران، تزریق واكســن و همچنین آماده كردن 
پروتكل های تزریق واكسن كرونا در استان خوزستان و بعضی 
دیگر از استان های پرخطری كه در محدوده قرمز رنگ قرار 
گرفته اند در دسترس بیماران تاالسمی قرار گرفت.« براساس 
اعالم او، در استان خوزستان از نزدیك به 20روز پیش، تزریق 
واكسن كرونا به بیماران تاالسمی آغاز شده و با توجه به میزان 
محدود توزیع واكسن كرونا در مراكز بهداشتی شهرستان ها، 
واكسیناسیون به ترتیب ســنی بیماران آغاز شده و تاكنون 
گزارشی در زمینه بروز واكنش افراد پس از تزریق واكسن هم 
مشاهده نشده است.« به گفته عرب، همانطور كه در فضاهای 
مجازی هم تردیدهای زیادی برای تزریق واكســن كرونا و 
كیفیت آن وجود دارد، بعضی بیماران هموفیلی هم در این زمینه 
تردید ها و ابهاماتی دارند، اما با توجه به محدودیت واكسن برای 
كشور و همچنین شرایط تحریم چنین نگرانی هایی بیهوده 
و بهتر است افراد برای تزریق واكسن هایی كه به طور محدود 
توسط ستاد ملی مبارزه با كرونا برای گروه های هدف درنظر 
گرفته شده تردید نداشته باشند. او می گوید:» مثال در شهری 
كه 200بیمار تاالسمی دارد حدود 40واكسن در اختیار بیماران 
قرار گرفته كه اعالم كرده اند با توجه به ســن و سال و میزان 

مشكالت دیگر آنها، توزیع واكسن به تدریج ادامه پیدا خواهد 
كرد.« براساس اعالم او، در استان خوزستان، 2هزار و 200بیمار 
مبتال به تاالسمی شناسایی شده كه بیشترین تعداد آنها هم در 
شهرهای اهواز، آبادان و دزفول قرار دارند. او می گوید هم اكنون 
حدود 10تا 15درصد بیماران تاالسمی تحت پوشش نوبت اول 
واكسن كرونای چینی قرار گرفته اند. عرب این را هم می گوید 
كه توزیع واكسن هنوز در استان های پرجمعیت و بزرگ دیگری 
مثل تهران برای این گروه، آغاز نشده   چرا كه گفته شده قرار 
است واكسیناسیون برای این افراد از استان های پرخطرتر و 

بحرانی تر آغاز شود.

بیماران هموفیلی از واكسن كرونا استقبال كنند
احمد قویدل، مدیرعامل ســابق و عضو هیأت مدیره كانون 
بیماران هموفیلی هم درباره تزریق واكسن كرونا به بیماران 
هموفیلی به همشهری می گوید:» بهتر است بیماران هموفیلی 
از تزریق هر نوع واكسن موجود و تأیید شده توسط ستاد ملی 
مبارزه با كرونا اســتقبال كنند و اسیر شایعه ها درخصوص 
كیفیت پایین واكسن ها نشوند. باید به این موضوع دقت شود 
كه درصد امنیت اعالم شده برای هر واكسن به معنای بی اثر 
بودن آن نیست، مثال اگر گفته می شود واكسنی تا 98درصد 
در برابر بیماری كرونا امنیت دارد، به معنای آن نیســت كه 
2درصد هم امكان خطر مرگ وجود دارد؛ بلكه به این معناست 
كه 2درصد هم امكان ابتال به بیماری وجود دارد. بنابراین مردم 

باید در هر شرایطی از ترزیق واكسن استقبال كنند.« به گفته 
او، واكسن های وارد شده یعنی چینی، هندی و روسی تفاوت 
كیفیت زیادی با هم ندارند، البته واكسن روسی براساس آنچه 
در بروشورهایش نوشته شده مناسب تزریق برای بیماران با 
مشكل انعقادی مثل هموفیلی ها نیست. اما بیماران مبتال به 
هموفیلی می توانند بدون تردید از 2واكسن دیگر استفاده 
كنند: »براساس نظر كارشناســان با توجه به اینكه تزریق 
عضالنی برای بیماران هموفیلی توصیه نمی شود بهتر است 
واكسن كرونا با ســوزن ریز و با زاویه 45درجه به آنها تزریق 
شود.« براساس اعالم قویدل، تزریق واكسن كرونا در استان های 
خوزستان، آذربایجان شرقی، زنجان، یزد و گلستان آغاز شده 
و به صورت بخشنامه عمومی به شهرهای مختلف ابالغ شده 
است و در تهران هم به صورت محدود میزانی واكسن در اختیار 
مراكز بیماران خاص ازجمله بیماران هموفیلی قرار گرفته است.

بیماران اوتیسم در فهرست تزریق واكسن كرونا
بیماران مبتال به اوتیسم هم در دایره گروه های پرخطر قرار 
می گیرند كه نیاز به واكسیناســیون دارند. ســعیده صالح 
غفاری، مدیرعامل انجمن خیریه طیف اوتیسم ایران درباره 
چگونگی تزریق واكسن كرونا به بیماران اوتیسم به همشهری 
می گوید: »با توجه به قرار گرفتن طیف اختالل اوتیســم در 
سرفصل بیماری های خاص و صعب العالج، این افراد به عنوان 
گروه های پرخطر نیاز به واكسیناسیون دارند، بنابراین هرگونه 
دستورالعمل در ارتباط با بیماری های خاص شامل این افراد 
هم می شود.« به گفته او، با توجه به دستورالعمل جدید وزارت 
بهداشت، شیوه نامه تزریق واكسن چینی سینافارم چینی كه 
در 2مرحله و به فاصله 28روز برای بیماران خاص درنظر گرفته 
شده شامل طیف اوتیسم هم می شود. او می گوید:»با توجه 
به آغاز  ماه جهانی آگاهی بخشی بیماری اوتیسم، با همكاری 

دانشــگاه علوم پزشكی ایران قرار شــد نخستین سری از 
واكسیناسیون بیماران خاص، طیف بیماران اوتیسم باشند. به 
این ترتیب دانشگاه علوم پزشكی ایران در سطح استان تهران 
قول تزریق واكسن سینافارم به افراد باالی 18سال را به انجمن 
اوتیسم ایران داد و قرار شد با توجه به تعداد مراكز بهداشتی 
كه چنین بیمارانی را تحت پوشش قرار می دهند انجمن اوتیسم 
ایران مركزی را برای تزریق واكسن به دانشگاه علوم پزشكی 
ایران معرفی كند.« او می گوید كه هم اكنون بیمارستان آتیه 
آمادگی خود را برای این كار اعالم كرده و كار تزریق واكسن 
به این بیماران از روز چهارشنبه 2هفته قبل آغاز شده است. 
به گفته غفاری، با توجه به دغدغه هایی كه هنوز برای تزریق 
واكسن در سطح جامعه وجود دارد در مرحله نخست استقبال 
زیادی از تزریق واكسن نشد، اما دانشگاه علوم پزشكی ایران 
اعالم آمادگی كرده هر زمان تعداد دیگری از افراد بزرگسال 
اوتیسم تمایل داشته باشند سهمیه تزریق واكسن برای آنها 

محفوظ خواهد ماند.   

بیماران دیابتی گروه های خاص شناخته نمی شوند
بیماران مبتال به دیابت، اما شرایط خاص تری دارند. از ابتدای 
شیوع ویروس، آنها به عنوان گروه های مهم در معرض خطر 
شناخته می شوند اما درگروه بیماران خاص قرار نمی گیرند. 
امیر كامران نیكوســخن، مدیرعامل انجمن دیابت ایران در 
این باره به همشهری می گوید:»با اینكه هزینه های دارویی و 
درمانی بیماری های خاص به عهده دولت است اما در ایران، این 
افراد در رده بندی بیماران خاص قرار نمی گیرند، درحالی كه 
تحقیقات در كشورهای مختلف نشان داده بیماران مبتال به 
دیابت یكی از بیشترین گروه های آسیب پذیری هستند كه خطر 
احتمال ابتال به كرونا و مرگ ومیر ناشی از آن را دارند.«  به گفته 

او، واكسیناسیون این گروه هنوز شروع نشده است.
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خاطره انگيزهاي پولساز 
يادآوري خاطرات نوستالژيك دهه 60 تا حدي براي بعضي از افراد جذابيت دارد 
كه حاضرند براي آن بهايي حتي گزاف پرداخت كنند. در اين بين كلكسيون دارها 
بيش از همه به دنبال پيدا كردن پازل هاي گمشــده خود از بين اشياي قديمي 
مي گردند تا مجموعه ناقص خود را در دهه هاي مختلف كامل كنند. استقبال از 
اشياي نوستالژيك دهه 60 تا حدي است كه بعضي از كارخانه ها اقدام به بازسازي 
اشياي اين دهه با هدف ايجاد جذابيت براي فروش كاالهاي خود كرده اند. به عنوان 
مثال صنايع شير ايران براي جذابيت در بازار فروش دوباره شيشه شيرهاي قديمي 
دهه 60 را روانه بازار كردند. با راه اندازي فروشگاه هاي اينترنتي و استقبال از اشياي 
نوستالژيك اين امكان فراهم شد تا هر كسي كه اشياي قديمي و كلكسيوني از اين 
دهه دارد آن را براي فروش و مزايده در اين فروشگاه ها عرضه كند. اگر سري به 

فروشگاه هاي مجازي بزنيد، اشياي نو، در حد نو، دست دوم و...

روزگار خواندنِ  دخل با خرج 
درگير با جنگ، بعد از انقالب، درحال تكثيــر جمعيت... دهه 60 يكي از 
عجيب ترين دهه ها براي اقتصاد ايران بود. در ابتداي سال 60، با قرار گرفتن 
ايران در شرايط جنگي و تجاوز عراق به استان هاي مرزي، ناگهان مهاجرت 
مرزنشينان به ساير استان ها و سريال كمبود كاالهاي اساسي شروع شد. 
بســتر ملتهب آن روزها - كه درك شــرايط آن براي آنها كه در دهه 90 
زيسته اند حتما ســخت نيست - بستر مناســبي براي سودجوياني كه با 
احتكار كاالهاي مورد نياز مردم شبكه توزيع را با مشكل مواجه مي كردند، 
فراهم كرد. كشور نيازمند برنامه گسترده اي براي اداره اقتصاد به خصوص 
تأمين مايحتاج و ارزاق عمومي شد و در ابتداي دهه 60 با دستور شوراي 
 عالي دفاع ستادهايي تحت عنوان بســيج خدمات عمومي در هر منطقه 

ايجاد شد كه وظيفه آن آمارگيري از جمعيت هر محله بود.

»بمب...«، »نفس« و ديگر هيچ
دهه90 سينماي ايران شاهد گرايشــي عمده در بازسازي يا ترسيم سيماي دهه 
60 بود. همانگونه كه بازار خوراكي ها با چيپس هاي قديمي و نوشابه هاي شيشه اي 
مشغوِل بازسازي يا خاطره بازي با بچه هاي آن نسل شده بود، بازار لوازم تحرير هم 
با عنوان »يادتونه« سعي در زنده كردن خاطرات و نوستالژي بازي داشت. سينما 
هم در همين بازار گرمي ها بود كه سعي كرد از قافله جا نماند و تصويرهاي زنده تري 
براي بينندگانش بسازد. خيِل عظيم بينندگاني كه از دهه 60 آمده بودند و همه آن 
كمبودها و فقدان ها را خاطره كرده و دوست داشتند. ساخت سال هايي كه چون روز 
برايمان روشن بود و شايد همين امر باعث مي شد نگاه دقيق تري به آثاري شود كه از 
اين روزگار و در آن بستر زماني روي پرده مي آمد. ساخت فضايي كه با فيلمنامه اي 
سنجيده و طراحي صحنه و لباسي دقيق مي توانست مخاطبان ميليوني دهه شصتي 

را به سينماها كشانده و فروش فيلم را از سقف ها بگذراند. 

هزينه بازگشت به دهه   60 سنگين است
موضوعي براي گپ و گفت با روانشناس: چرا دهه 60 برايمان 

جذاب است و از خاطرمان نمي رود؟
در سال هاي اخير نمادهاي مختلفي 
از دهه 60 در فضاي مجازي به چشم 
مي خورد. بسياري هر چيزي را كه 
بويي از دهه 60 دارد به عنوان نماد خاطره انگيزي از دهه 60 منتشــر 
مي كنند و افسوس آن دوران را مي خورند. انواع نوشت افزار دهه شصتي، 
خوراكي هاي دهه شصتي و كتاب هاي درسي دهه شصتي همگي نشان 
دهه 60 هستند كه با خود آه كشدار پر از حسرت مي آورند. همه و هر 
آن چيزي كه در آن دهه مردم دل خوشــي از آنها نداشتند امروز بُعد 
ديگري پيدا كرده و ارزشمند شده است. يادآوري اش حال خوشي به 
خيلي ها مي دهد طوري كه اكنون خود را فراموش مي كنند و در گذشته 
سير مي كنند اما اين احساس هاي زودگذر آني ناشي از حالت هاي رواني 
افراد و سرخوردگي در زمان حال آن هاست كه حال خوب را در دهه اي 
جست وجو مي كنند كه اگر به آنها مجوز بازگشت داده شود يا نمي روند يا 
مي خواهند تجهيزات و امكانات اكنون را با خود بار كنند و ببرند. با وجود 
اين تب دهه 60 و اين دهه نوستالژيك گستردگي وسيعي پيدا كرده و 
آدم هاي زيادي را به سوي خود كشيده، طوري كه بسياري از فروشگاه ها 
نيز لوازم دهه 60 را عرضه مي كنند و استقبال زيادي از آن مي شود. در 
اين باره با دكتر ساجده ودودي، روانشناس گفت وگويي انجام داده ايم و 

ميل به بازگشت به دهه 60 را بررسي كرده ايم.

چرا بــراي مردم دهــه 60 جذاب 
است و به دنبال يادآوري خاطرات آن روزها 

هستند؟
لزوما آدم ها به دنبال دهه 60 و به دنبال نوستالژي 
خاصي نيستند. آدم ها دنبال چيزي مي گردند كه 
اكنون در زمان حال برايشــان حسرت به همراه 
دارد. اين احساس ناشي از حسرت است كه آدم ها را وا مي دارد در گذشته خود 
به دنبال نقطه هايي بگردند كه فكر مي كنند اگر اكنون آنها را داشتند حتما 

نقاط روشني در زندگي شان بودند.
آدم ها با بازگشت به اين دهه به دنبال چه چيزي هستند؟

امكان دارد هر كدام از ما به دنبال مورد متفاوتــي بگرديم. عده اي به دنبال 
روابط گرم و صميمي هستند. بعضي دنبال ســادگي و افردي هم با تفكر و 
هدف خاص خود به  دنبال چيزي مي گردنــد. اغلب افراد فكر مي كنند حال 
بدي كه اكنون دچارش هستند، به دليل چيزي در گذشته بوده كه تغيير كرده 
است. اما واقعا اگر از اين افراد بخواهيم به اتفاقات، نوع فرهنگ، شيوه زندگي 
و همه مسائل دهه 60 دقت بيشتري داشته باشند و واقع بينانه به آن دهه نگاه 
كنند باز هم دلشان مي خواهد به آن دهه بازگردند؟ به  نظر من بسياري از اين 
افراد پاسخ منفي مي دهند و واقعا دلشان نمي خواهد كه به آن زمان برگردند.
افرادي كه نگاهشان به گذشته اســت به دنبال چه چيزي 

مي گردند؟
اين افراد دنبال چيزهايــي مي گردند كه هم اكنــون آن را ندارند و آن را در 
گذشته جســت وجو مي كنند و نگاهشان پر از حســرت است. و اين مسئله 
است كه آن نوستالژي را دلنشين مي كند. ياد و خاطره آن گذشته براي آنها 
دلنشين مي شود و به آنها آرامش خاطر مي دهد. البته از طرفي هم آنها را دچار 
يك نگراني مي كند و فكر مي كنند آن روابط گرم و صميمي به دليل سادگي 
آن دوران و افراد آن دوران بوده اســت. اما در واقع اين يك باور غلط است و 

ما اكنون نيز مي توانيم روابط گرم و صميمي ايجاد كنيم البته اگر بخواهيم.
چگونه مي شود اين احساس وابستگي به گذشته و دهه اي را 

كه جذاب تر به نظر مي آيد، كنترل كرد؟
اگر بخواهيم اين احساس حسرت را كنترل كنيم بايد خود را مديريت كنيم. 
البته گاهي كنترل آن از دستمان خارج مي شود. ما به خاطر اينكه خودمان 
احساس گناهي را تجربه نكنيم و بار مســئوليت را متحمل نشويم كه تمام 
زندگي مان را فضاي مجازي پر كرده است، تمام مسئوليت را متوجه شرايط 
روز مي كنيم. به جاي اين همه احساس هاي متفاوت تنها كافي است بالغانه 

مسئوليت را خود بر عهده بگيريم.
آيا درست است كه بسياري آرامش را در دهه گذشته و دهه 

60 دنبال كنند؟
باورغلطي است كه بخواهيم آرامش را در آن زمان جست وجو كنيم. زيرا آن 
آرامش خيالي كه اكنون در فضاي مجازي گســترده شده است در آن زمان 
هم خيلي يافت نمي شد. براي به دست آوردن هر چيزي بايد هزينه كنيم و 
بهايش را بپردازيم. اگر ما بخواهيم به آن آرامش برگرديم آيا مي توانيم هزينه 
رفاه و آسايشي را كه اكنون داريم، پرداخت كنيم؟ اگر كرونا در دهه 60 بروز 
مي كرد چه اتفاقي مي افتاد؟ خيلي از امكانات را نداشتيم، بستر فضاي مجازي 
را نداشتيم، خريد آنالين نداشــتيم. ممكن بود آدم هاي خيلي بيشتري از 
دست بروند و موجب مي شد ســختي خيلي بيشتري را متحمل شويم. فكر 
مي كنم كه هزينه برگشتن به دهه 60 خيلي سنگين تر از چيزي است كه ما 
فكرش را مي كنيم. ما مي توانيم آن آرامش را، آن سادگي را و همه  چيزهايي كه 
يادآوري مي شود و حس خوب مي دهد، با چهارچوب بندي درست و احساس 
مسئوليت بيشتر، با برنامه ريزي هاي بهتر و اولويت بندي هاي صحيح تر اكنون 
براي خود ايجاد كنيم، بدون اينكه بخواهيم به آن بي امكاناتي و سطح پايين 

رفاه و ناآگاهي دهه 60 برگرديم.
افراد با انتشار تصاوير و ويدئوهاي دهه 60 در فضاي مجازي 

به دنبال چه چيزي هستند؟
گاهي مغز ما انتخاب مي كند به مســائلي كه براي ما احســاس ناراحتي و 
كمبود دارد بپردازيم. اگر من آدمي هستم كه روابط ضعيفي دارم، از تنهايي 
و بي كسي رنج مي برم، نمي توانم روابط سالمي را تجربه كنم و خلئي را درون 
خود احساس مي كنم، سعي مي كنم اين احساس خأل را با بازگشت به گذشته 
و دهه به نظر جذاب 60 پر كنم. و اين حس كه آن موقع بهتر بود و اگر اكنون 
ما تنها هستيم، به خاطر تكنولوژي، به خاطر ترافيك يا به داليل مختلف زمان 
حال و به خاطر شرايط اين زمانه است و شروع يك احساس ناامني در وجود 
آدم هاست. درحالي كه مسئله درون من و ناامني در وجود من است كه اين 
احساس را ايجاد مي كند و لزوما برگشتن به گذشته من را شادتر نمي كند؛ 
مثل كسي كه فكر مي كند اگر مهاجرت كند آدم شادتري مي شود. اگر ناامني 
و شاد نبودن در وجود من باشد فرقي نمي كند كه من در كدام جغرافيا و بازه 

زماني زندگي كنم.

گپ

فتانه احدي 
اقتصاددان
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این شماره

شايد بد نباشد به اين فكر كنيم، همه ستاره هايي كه حاال كم فروغ 
يا خاموش شده اند يا به آسمان ديگري كوچ كرده اند، اگر بودند، چه 
مي شد؟ حتما آسمان پر ســتاره و زيباتري داشتيم. در اين گزارش 
قرار است به ماندگارترين چهره ها و برنامه هايي بپردازيم كه در دهه 60، ما را جلوي دوربين تلويزيون 
ميخكوب خودشان مي كردند تا از زمان جا بمانيم. در گذر كوتاهي به جست وجوي اين خواهيم پرداخت 

كه حاال آن ستاره ها كجا هستند؟ 

روي خِط خبر
ايران شــاقول از بانوان گوينده خبر تلويزيون بود. او 
پس از مدتي بي خبري، در ســال 95 در 64سالگي 
درگذشت. در اين جمع خبري قاســم افشار نيز از 
گويندگان باسابقه خبر شبكه يك صدا و سيما بود. 
او كه از ابتداي انقــالب ۱۳5۷ گوينده اصلي اخبار 
سياســي در اين تلويزيون به حساب مي آمد، پس از 
انتخابات رياست جمهوري ۱۳۸۸ ديگر در تلويزيون 
ظاهر نشد و در ارديبهشــت ۱۳9۷ در همين انزوا 
درگذشت. محمدرضا حياتي از ديگر گويندگان اين 
جمع خبري، تير ۱۳94 بازنشسته شد اما با موافقت 
رئيس سازمان صدا و ســيما به گويندگي ادامه داد. 
حياتي نيز پس از مصاحبه اي از صدا و ســيما كنار 
گذاشته شــد. او اكنون مجري تلويزيون اينترنتي 
روستا تي وي است. حسن ســلطاني ديگر فرد اين 
گروه كه در ســال ۱۳5۸ وارد بخش صدا و سيماي 
ايران شده بود تا سال ۱۳۷9 در شبكه دو گوينده خبر 
بود و سپس به شبكه خبر ايران رفت و در سال هاي 
۱۳۸۱ تا ۱۳۸۳ در واحد اطالعات و اخبار ســازمان 
صدا و سيماي ايران مشــغول به كار شد. سلطاني از 
سال ۱۳۸۳ تا ۱۳90 بخش گفت وگوهاي سياسي 
شبكه خبر ايران را اجرا كرد. اما فؤاد بابان پس از ۳5 
سال خواندن خبر به طور رسمي از اين كار خداحافظي 
كرد. او كارخانه اي خريداري كرد و سال هاســت در 

شمال كشور به كارآفريني مشغول است.

مسابقه؛ از هفتگي تا محلي
وقتي تلويزيون دوكاناله ايران مجموعا 20ساعت هم 
در روز برنامه نداشت، مسابقه جذاب »يك مسابقه، 
سي سؤال«، »مســابقه و جدول« شادروان حسين 
باغي در كنار »نام ها و نشــانه ها« با اجراي زنده ياد 
رضا معيني و »مســابقه علمي« كرامت اهلل مهربان، 
»جدول تصويري« شــادروان كمال الحق ســالمي 
و بعدها »مســابقه هفته« با اجراي مرحوم منوچهر 
نوذري مجموعه اي از مسابقه هاي بسيار پربيننده و 
آموزنده اي بودند كه دانســته هاي نوجوان آن روزها 
از آن مايه مي گرفت. مسابقه هفته اواخر دهه 60 با 
اجراي منوچهر نوذري شايد از موفق ترين برنامه هاي 
تلويزيوني به شمار بيايد. مرحوم نوذري در موفقيت 
اين برنامه نقــش مهمي ايفا كرد و هنــوز اجراي او 
كالس درسي براي مجري هاي تازه به حساب مي آيد. 
حسين باغي پس از اين مسابقات تنها صدا شد و به كار 

دوبله پرداخت و در سال ۱۳۸9 درگذشت.
»از مدرسه تا مدرسه« مجيد قناد، »هشيار و بيدار« 
عليرضا خمســه و مرحوم محســن يوسف بيگ و 

»مسابقه محله« مسعود روشــن پژوه از مسابقات 
خاطره ساز كودكي هاي ما هستند كه هنوز مجريان 

آنها در برنامه هايي با صدا و سيما فعاليت مي كنند.

سريال و برنامه سازان
حميد تمجيدي 

از آن دســته كارگردان هايي بود كه در سال هاي 
دهه 60 كارهاي او با اقبال زيادي از سمت مخاطب 
همراه بود؛ كارهايي مثل »عقيق« در سال ۱۳6۸يا 
سريال پليسي »مزد ترس« در سال ۱۳۷۱ كه مزد 
ترس به خاطر استقبال باالي بيننده ها سري دومش 
هم بعدها با نام »بازي با مرگ« ساخته شد. آخرين 
ساخته تمجيدي فيلم سينمايي»شب بي پايان« 

است كه در سينماها به نمايش درنيامد.

اسداهلل نيك نژاد
»پاييز صحرا« از نخســتين آثار تلويزيوني با ژانر 
ملودرام بود كه جذابيــت خودش را براي مخاطب 
در روابط پرتنش عروس و مادر شوهر حفظ مي كرد. 
اين سريال تلويزيوني در ســال ۱۳65 پخش و در 
ســال ۱۳92 با كيفيتي جديد در شبكه آي فيلم 
بازنشر شد. او سال هاست در آمريكا فعاليت مي كند.

داوود ميرباقري
سريال »رعنا« اواسط دهه 60 با بازي  رؤيا تيموريان، 
بهزاد فراهاني و پرويز پرستويي از محبوب ترين كارهاي 
خانوادگي به حســاب مي آمد. اما ميرباقري بيشتر با 
ساخت ســريال هاي مذهبي اش شــناخته مي شود. 
آثاري چون »امام علي«، »مسافر ري«، »معصوميت 
ازدســت رفته« و »مختارنامه« كه با وجود پخش در 

سال۱۳۸9 بارها از تلويزيون ايران پخش شده است.

مرضيه برومند
نوستالژي  دهه هاي 60 و ۷0 تلويزيون ايران با اين 
نام گره خورده است. آثار برومند از تأثيرگذارترين 
برنامه هاي تلويزيوني ايران است. »آرايشگاه زيبا«، 
»خونه مادربزرگه« و »مدرسه موش ها« و... . با اين 
حال برومند از آن دســته كارگردان هايي است كه 
كارش را در تلويزيون ادامه نداد، اما حيات هنري اش 

به شكل هاي مختلفي همچنان ادامه دارد.

داريوش فرهنگ
»سلطان و شــبان« سريالي اســت كه هنوز بعد 
از ســال ها براي بســياري محبوب است. كارهاي 
داريوش فرهنگ در تلويزيون فقط به اين مجموعه 

ختم نمي شــود و بعد از آن مي شــود به كارهايي 
مثل»تولدي ديگر«، »طلسم شدگان« و»راه شب« 
اشاره كرد. سريال نوروزي »همه خانواده من« در 
ســال ۱۳92 آخرين كار اين كارگردان است كه 
مورد اقبال بينندگان نبود. فرهنگ چند سال است 
به عنوان بازيگر در تلويزيون فعاليت مي كند. آخرين 
حضورش نيز ســريال »گاندو 2« بود كه به تازگي 

پخش شد.

بيژن بيرنگ
در كنار گروه هاي محدود برنامه ساز صدا و سيما در 
ســال هاي بعد از انقالب، بيرنگ برنامه هاي طنز و 
كودك ساخت. »چاق و الغر« از سريال هاي محبوب 
تلويزيوني كــودكان در دهــه 60 محصول همان 
دوران است. بيرنگ و مســعود رسام در سال هاي 
دهه ۷0 با ســاخت دو مجموعه طنــز تلويزيوني 
»همسران« و »خانه سبز« )مجموعه تلويزيوني( به 
شهرت رسيدند. بيرنگ سال گذشته در مصاحبه اي 
گفته است: »مي گويند مغز آدم از سن ۷0 سالگي 
تازه راه مي افتــد و من هم هر وقت كار باشــد به 
سمتش مي دوم. هر وقت نازمان را كشيدند حتما 

كار مي كنيم«.

برنامه كودك؛ از مجري تا سرگرمي
گيتي خامنه

گيتي خامنه از مجري هــاي محبوب تلويزيون در 
دهه 60 بود و در برنامه هاي گروه كودك و نوجوان 
صدا و سيما اجرا مي كرد. او ۱5 سال در سازمان صدا 
و سيما فعاليت كرد و سپس به خارج از ايران رفت. 
مقطعي در يكي از مدارس كاليفرنياي شمالي، هنر 
و زبان فارسي تدريس  كرد. سال ۱۳۸9 دوباره به 
ايران بازگشت. پس از بازگشــت، در شبكه تهران 
برنامه »بچه هاي ديروز« را اجرا كرد كه به خاطرات 
كودكان دهــه 60 اختصاص داشــت. خامنه در 
فروردين ۱۳95، پس از 20 ســال، دوباره مجري  

كودك در شبكه پويا شد.

الهه رضايي
در دهه 60 به عنوان مجري برنامه كودكان توانست 
به اوج معروفيت برســد. رضايي در ســال ۱۳۷۸ 
اجراي برنامه كودك را كنار گذاشت. پس از آن در 
برنامه هاي بزرگساالن مجري شد. پس از گذشت 
سال ها، او در ســال ۱۳۸9، در برنامه اي با عنوان 
»بچه هاي ديروز«، كه كارتون ها و برنامه هاي قديمي 
را به منظور تجديد خاطره پخش مي كرد، به اجراي 

برنامه پرداخت.

علي كوچولو
نام ســريالي به كارگرداني شــهال اعتدالي، جواد 
ميرميران و اميرحســين قهرايي بود كه در دهه60 
از تلويزيون پخش مي شــد. راوي شادروان فهيمه 
راستكار بود و اميد آهنگر بازيگر كودك و فرزانه كابلي 

وقتي تلويزيون 
دوكاناله ايران 

مجموعا 20ساعت 
هم در روز برنامه 
نداشت، مسابقه 

جذاب »يك 
مسابقه، سي 

سؤال«، »مسابقه 
و جدول« حسين 

باغي در كنار »نام ها 
و نشانه ها« با اجراي 
زنده ياد رضا معيني 
و »مسابقه علمي« 
كرامت اهلل مهربان، 
»جدول تصويري« 
كمال الحق سالمي 

و بعدها »مسابقه 
هفته« با اجراي 
مرحوم منوچهر 

نوذري مجموعه اي 
از مسابقه هاي 

بسيار پربيننده و 
آموزنده اي بودند 

كه دانسته هاي 
نوجوان آن روزها از 

آن مايه مي گرفت

بازيگر نقش مادر بود. مرحوم بابك بيات موسيقي آن 
را ساخته بود. اميد آهنگر تا سال۸۸ در تلويزيون فعال 
بود و پس از آن كارگرداني را ادامه داد. فرزانه كابلي 
نيز هم اكنون سال هاست با همسرش، هادي مرزبان، 

روي صحنه تئاتر فعاليت مي كند.

قصه هاي مجيد 
مجموعــه اي تلويزيوني بــه كارگرداني كيومرث 
پوراحمد محصول ۱۳69 است كه براساس كتابي 
با همين نام )قصه هاي مجيد( از هوشــنگ مرادي 
كرماني ساخته شد. كاراكترهاي اصلي اين كتاب 
و مجموعــه مجيد و بي بي هســتند. پروين دخت 
يزدانيــان در ســال ۱۳9۱درگذشــت و مهدي 
باقربيگي )مجيد( كه تا سال ۱۳94 به شكل جسته 
و گريخته در تلويزيون ديده مي شد ولي نتوانسته بود 
موفقيت مجيد قصه ها را تكرار كند، در سال۱۳92 
با شركت در انتخابات شوراي اسالمي شهر اصفهان 
توانست به عنوان نفر دوم به شوراي شهر راه يابد. اما 
جهانبخش سلطاني ناظم بداخالق و جدي قصه ها 
سال گذشــته نيز در »كاميون« مســعود اطيابي 

جلوي دوربين رفته است.

محله  برو بيا
اين مجموعه  ۱2 قســمتي، عالئــم راهنمايي و 
رانندگي را به صورت طنز به بچه هــا ياد مي داد و 
پنجشنبه ها از كانال دو پخش مي شد. مرحوم رضا 
ژيان در نقش آقاي تابلــوكار، اكبر عبدي در نقش 
حسن بچه  شكموي محل، حميد جبلي در نقش 
مجتبي، آتيال پسياني در نقش بچه  نق زن محله و 
فردوس كاوياني در نقش سركار بودند كه هيچ يك 

ديگر با تلويزيون همكاري نمي كنند.

محله  بهداشت
با موفقيت »محله برو بيا« در سال ۱۳62، داريوش 
مودبيان و حسين فردرو اين بار »محله بهداشت« 
را با محور پيام هاي بهداشتي و بازيگران بيشتر در 
سال ۱۳6۳ كارگرداني كردند. زنده ياد مسعود رسام 
تهيه كننده و بيژن بيرنگ نويسنده آن بود. بازيگران 
محله  بهداشت مرحوم حسين محب اهري، محمود 
جعفري، حميد جبلي، زنده ياد حسين پناهي، اكبر 
عبدي، مجيد كرباليي، آتيال پسياني، امير چوپان، 
فاطمه نقوي، اكبر رحمتي، رضا رويگري، مرتضي 

ضرابي، زنده ياد رضا ژيان و فردوس كاوياني بودند.

باز مدرسم دير شد 
ســريال خاطره انگيز و به يادماندني پسري به نام 
محســن )اكبر عبدي( كه هر روز به داليلي دير به 
مدرسه مي رسيد. اين سريال در سال۱۳62 ساخته 
شد و براي خيلي از بزرگســاالن يادآور خاطرات 
كودكي شان بود. اكبر عبدي، مجيد رزاز و شادروان 
مهين شهابي، اسماعيل داورفر و عنايت اهلل شفيعي 

بازيگران آن بودند.

پيشوپسازبرفكها
ستاره هاي دهه 60 تلويزيون در كدام آسمان جا ماندند؟

زهرا رستگارمقدم
روزنامه نگار
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این شماره

ج  وزگار خواندن  دخل با خر ر
هر كيلو ميوه، گوشت، مرغ، تخم مرغ در دهه 60 چقدر قيمت داشتند و با حداقل دستمزد چه مي شد خريد؟ 

درگير با جنگ، بعد از انقالب، درحال تكثير جمعيت... دهه60 
يكي از عجيب ترين دهه ها براي اقتصاد ايران بود. در ابتداي 
ســال 60، با قرار گرفتن ايران در شــرايط جنگي و تجاوز 
عراق به استان هاي مرزي، ناگهان مهاجرت مرزنشينان به 
ساير استان ها و سريال كمبود كاالهاي اساسي شروع شد. 
بســتر ملتهب آن روزها – كه درك شرايط آن براي آنها كه 

در دهه 90 زيسته اند حتما ســخت نيست – بستر مناسبي 
براي ســودجوياني كه با احتكار كاالهاي مــورد نياز مردم 
شبكه توزيع را با مشكل مواجه مي كردند، فراهم كرد. كشور 
نيازمند برنامه گسترده اي براي اداره اقتصاد به خصوص تأمين 
مايحتاج و ارزاق عمومي شــد و در ابتداي دهه 60 با دستور 
شوراي  عالي دفاع ســتادهايي تحت عنوان بسيج خدمات 
عمومي در هر منطقه ايجاد شــد كه وظيفه آن آمارگيري از 
جمعيت هر محله، جلب همكاري پزشــكان و پرستاران و 
تهيه و توزيع كارت هاي ارزاق عمومي بود. نتيجه تشــكيل 

ستاد بسيج اقتصادي و ستادهاي بسيج خدمات پديد آمدن 
كوپن و دفترچه هاي بسيج اقتصادي بود تا از اين طريق ضمن 
كوتاه شدن دست سودجويان اقالم ضروري مردم به مساوات 
به دست آنها برسد؛ توزيع كوپن بعد از جنگ تا سال 72 در 
9مرحله ادامه پيدا كرد و همين موضوع ســبب شد كه در 
بررســي تاريخي قيمت اين اقالم، همواره با دو يا حتي چند 
نرخ مواجه باشيم. نرخ تورم پيش از شروع دهه 60 و در سال 
1359به گواه گزارش هاي بانك مركزي حدودا 11درصد بود 
كه با شروع جنگ و در نخستين سال اين دهه به 22.8درصد 

رسيد و در كمتر از دو سال، تقريبا دوبرابر شد. ركورد بعدي 
تورم در اين دهه مربوط به سال 67 است كه در آن نرخ تورم 
به 28درصد رســيد. پرونده دهه 60 اما با وجود همه باال و 
پايين هايي كه پشت سر گذاشته شد با نرخ تك رقمي 9درصد 
بسته شد. بررسي آرشــيوهاي روزنامه ها در سال هايي كه 
اقتصاد ما به كوپن وابسته بود و مردم در يك تصوير دوباره 
تكرار شده در اين ســال ها، براي خريد مرغ و گوشت صف 
مي كشيدند، نشــان مي دهد كه ثبات با همه اين اوصاف از 
امروز بيشتر و تهيه كاالهاي اساسي براي آحاد مردم آسان تر 

بود. براي مثال در سال 66 يك كارگر با همه حقوق يك ماه 
خود مي توانسته 114سيخ كباب كوبيده 20توماني خريداري 
كند و اين در حالي است كه در سال 99 اگر حداقل دستمزد 
را حدود 2ميليون تومان و هر سيخ كباب كوبيده را 30هزار 
تومان درنظر بگيريم يك كارگر تنها مي تواند 67سيخ كوبيده 
با حقوق يك ماه خود تهيه كند. اين را هم بگوييم كه تومان در 
اين گزارش به فراخور شرايط آن همان تومان واقعي است نه 
توماني كه امروز بر سر زبان مان افتاده است و سه صفر در آن 

به قرينه تورم و سهولت در مكالمه حذف مي شود.

سميرا مصطفي نژاد- آوين آزادي
روزنامه نگار

ميوه كيلويی 14تا 80تومان
از مراسم خريد ميوه در دهه 60 اگر خاطره خوش پاكت هاي كاغذي كه بوي ميوه 
را در خود مي مکيدند  براي كودكان آن دوره باقي مانده باشد، براي پدر و مادرها 
ســختي تهيه ميوه و گراني هاي بازار ميوه فراموش نشدني است. در آن سال ها، 
معيشت مردم به واسطه درگيري در جنگ و تحوالتي كه پس از انقالب در كشور 
ايجاد شده بود، چنگي به دل نمي زد. ميوه هم در دسته اقالم كوپني كه با قيمتي 
مناسب تر به دست مردم مي رســيد قرار نداشــت. روزنامه اطالعات در گزارش 
فروردين سال 62 خود نرخ ميوه هاي روز را اينگونه ثبت كرده است: نارنگي كيلويي 

60تا 85تومان، پرتقال كيلويي 30تومان، سيب كيلويي 14تا 18تومان. در همين 
گزارش با گاليه از گراني ميوه به واسطه احتکار سودجويان، قيمت مركبات در سر باغ 

يا جاليز هر تن 3تا 5هزار تومان اعالم شده است.

ول نيسان پاتر
مونتاژ اين خودرو در ايران از ســال 1364و واگذاري آن از ســال 
1366آغاز شــد. چهره متفاوت اين خودرو نسبت به خودروهاي 
سواري ديگري كه در كشــور وجود داشت، باعث شد با استقبال 
زيادي مواجه شــود. كارخانــه پارس خودرو در ســال 66 براي 
پيش فروش پاترول 500هزار تومان از 6هزار متقاضي اين خودرو 
دريافت كرد اما تا ســال 70خبري از تحويــل پاترول ها و تعيين 

قيمت آن نشد و شركت در ازاي پاترول،  به متقاضيان وانت فروخت. 
براساس قيمت ديگر خودروهاي خارجي در آن دوران، مي توان قيمت 

تمام شده اين خودرو در سال 66 را درحدود 2ميليون تومان تخمين زد.

وكی 1000، 38هزار تومان سوز
در ســال1360 متقاضيان خريد موتورســيکلت دنده اي ياماها  
125بايــد 8هزار تومــان چك بانکــي بــراي پيش خريد اين 
موتور تحويل فروشــنده مي دادند. اما موتورســيکلت ياماها 
125محبوب ترين موتورسيکلتي نبود كه در دهه 60 در كشور 
خريداري مي شد. اوايل دهه 60 سوزوكي 1000موتورسيکلت 

محبوب ديگري بود كه 38هزار تومان قيمت داشت.

شير هر بطری دو تومان
شــير و توزيع آن در دهه 60 براي خود ماجرايي بود. 
شيشــه ها به امانت دســت مردم مي ماندند تا فردا 
جمع آوري شده و شست وشــو داده شوند. خبري 
از بســته هاي تتراپك و مقوايي نبود. كمبود شير 
باعث شــده بود گروه هايي خاص مانند سالمندان 
و خانواده هايي كه نوزاد داشتند كارت شير دريافت 
كنند و توزيع شير در صف و با ارائه اين كارت ها انجام 
مي شد. متوسط قيمت شــير در آن زمان دو تومان در 

ازاي هر بطري بود.

غ تخم مر
تا پيش از آغاز بحران تخم مــرغ در اواخر دهه 60 و 
اوايل دهه 70، تخم مرغ كه در ليست اقالم اساسي 
كوپني قرار داشــت، با قيمت كيلويي 178ريال در 
دســترس مردم قرار مي گرفت. در ميانه دهه 60 و 
در سال 66، هر شــانه تخم مرغ به حدود 40تومان 
رسيده بود؛ يك فرد در سال مورد بحث مي توانست 

با هزار تومان 25شانه تخم مرغ بخرد.

پنير دانماركی و بلغاری 
پنير جزو كاالهاي اساســي بود كه در اين دهه با استفاده از كوپن توزيع مي شد. 
اما ميزان تقاضا براي پنير با توليد همخواني نداشت و مقامات كشور مجبور به 
واردات پنير دانماركي شدند. قيمت پنير با كوپن كيلويي 20تومان بود اما در 
آخرين ماه هاي اين دهه حدود قيمت پنير كيلويي 30تومان بوده است. پنير 
بلغاري كه در اين دهه از طريق كوپن توزيع مي شد هم حدودا كيلويي 13تومان 
قيمت داشته است. كره محصول كوپني ديگري در ليست 10قلم كاالي اساسي 
كوپني بود كه در آن سال باقيمت كيلويي 37تومان به فروش مي رسيد و مانند 
ديگر اقالم مردم براي دريافت آن بايد در صف مي ايســتادند. كره هاي مارگارين 
وارداتي هم بدون كوپن توزيع مي شــدند اما به خاطر طعم شور آن چندان مشتري 

نداشتند.

دهه كمبود لوازم التحرير 
در سال1363 نزديك به 10ميليون دانش آموز قرار بود راهي كالس هاي درس شوند و 
همزمان،  خانواده ها با بحران كمبود و گراني لوازم التحرير و كتاب هاي درســي مواجه 
بودند. چند دســتگي قيمت ها در بازار موضوع ديگري بود كه خانواده ها را به دردسر 
انداخته بود. خودكار بيك 8ريالي بيش از 3تومان فروخته مي شد. مداد 3ريالي به قيمت 
دو تومان و تراش 4ريالي به قيمت 3 تومان به فروش مي رســيد. قيمت مداد پاك كن 
خارجي 170تومان و پاك كن ايراني 8ريال بود. دفتر 40برگ 1.8تومان قيمت داشت و 
قيمت دفترچه هاي 60برگ و 100برگ هم به ترتيب متناسب با افزايش تعداد صفحات 
باالتر از اين بوده است. همچنين دانش آموزان در اين سال براي دسترسي به كتاب درسي 
بايد 100تومان پرداخت مي كردند تا كارت نوبت دريافت كتاب را دريافت كنند. كارتي كه به 

هيچ وجه تضميني براي دريافت به موقع كتاب هاي درسي نبود.

صف خريد گوشت كوپنی 
در سال هاي 1360تا 1369، قيمت گوشت گوسفند با استخوان به طور متوسط 10برابر شد. افزايش نسبي كمتر قيمت گوشت را نسبت 
به قيمت ساير كاالها در اين دوران مي توان ناشي از تعيين قيمت پايين تر نرخ دالر نسبت به قيمت واقعي آن از جانب بانك مركزي 
و هزينه كردن دالرهاي يارانه اي )كه در آن زمان دالر رقابتي هم ناميده مي شد( در واردات بي رويه دانست. در ابتداي سال 1360، 
قيمت يك كيلو گوشت با كوپن 70تومن و بدون كوپن حدود 250تومان بود كه در پايان اين دهه تا كيلويي 700تومان هم رسيده 
بود و قيمت آن در آستانه آزادسازي قرار داشت. اقتصاد ايران در اين دهه رنگ كوپن را به  خود ديده و داستان هاي تکراري در دل آن 
نهفته است. صف هاي خريد مرغ و گوشت كه نمونه هاي آن را در دهه 90 باز ديديم، در آن دهه هم تکرار شده است. روزنامه كيهان 
در سال 61 با يکي از حاضران در صف گوشت مصاحبه كرده و مرد گفته است: »قبال هر 10روز يك چارك گوشت به ما مي دادند ولي 
حاال يك كيلو مي دهند، ولي مشکل اين است كه در يك محله 10روز يك بار گوشت توزيع مي كنند و در محله ديگر هر 15روز يك بار«.

گفتني است كه هر سيخ كباب كوبيده در سال 1366، 20تومان قيمت داشت و به اين ترتيب با هر هزار تومان امکان خريد 50سيخ 
كباب كوبيده براي يك فرد فراهم بود و اين در حالي است كه حداقل دستمزد در سال 66 در هر ماه دو هزار و 280تومان بود؛ يك كارگر 

مي توانست در آن روزگار با حقوق ماهانه خود 114سيخ كوبيده براي خود بخرد.

پيكان دولوكس،  59هزار تومان
پيکان بدون شك يکي از رايج ترين خودروهاي دهه 60شمسي در كشور بوده است. قديمي تر ها قيمت پيکان 
را در اين دهه درحدود 50هزار تومان به ياد مي آورند. روزنامه هاي سال 60 در گزارش هاي خود قيمت مدل 
دولوكس اين خودرو را 59هزار و 735تومان و قيمت مدل كارلوكس آن را 52هزار و 227تومان اعالم كرده اند. 
متقاضيان خريد خودرو از شركت ايران ناسيونال سابق كه پيکان يکي از محصوالتش بود، بايد چك بانکي به 
مبلغ 30هزار تومان تهيه مي كردند. در سال 63پيکان در بازار آزاد داراي 200هزار تومان ارزش كاذب بود و 
همين موضوع باعث شد نگاه مردم به اين خودرو سرمايه اي شود. قيمت پيکان در اواخر دهه 60 به 700هزار 
تومان رسيد. در آن زمان پژو 405 كه به تازگي وارد ايران شده بود يك ميليون و 500هزار تومان قيمت داشت.

رنو5 خودروي اسپورت، جمع و جور و محبوب دهه 60 كه طراحي اش در مقابل پيکان ساده، شاهکاري هنري 
به نظر مي آمد. اين خودرو از ســال 1355 وارد كشور شد. اين خودروي چهار ســيلندر به همراه خودروي پيکان 

در دهه   60 به صورت قرعه كشــي و درصورت داشتن شرايطي خاص، شــبيه به قرعه كشي هاي كنوني شركت هاي 
خودروسازي داخلي به فروش مي رسيد. در اوايل دهه 60 قيمت دولتي رنو 5 درحدود 70هزار تومان و نرخ آن در بازار آزاد 

140تا 150هزار تومان بوده است.

غ كوپنی؛ كيلويی 25تومان  مر
مراجعه به آرشيو روزنامه  اطالعات نشان مي دهد كه در سال 1360 هر كارگر در ايران مي توانسته با حقوق 
يك ماه خود، 95كيلوگرم مرغ غيركوپني بخرد. اگر همين كارگر يك سال بعد يعني در سال1361، به 
اندازه كافي كوپن داشت مي توانست 300كيلوگرم مرغ در يك ماه تهيه كند براساس اطالعيه وزارت 

كشاورزي در آن زمان در روزنامه اطالعات، )در اواخر سال60( 
در مراكز توزيع بين 23تا 25تومان اعالم شده بود. در سال هاي 
64و   65 اما مردم با كمبود گوشت سفيد و قرمز شديد مواجه 
شده بودند و قيمت ها مدام باال مي رفت تا جايي كه متوسط 
قيمت گوشت پرندگان براساس اعالم گزارش بانك مركزي 

در سال 63 به 31تومان هم رسيد.



مصطفي كيايي
داستان فيلم مربوط به اواسط دهه ۶۰ و اوج دوران جنگ 
ايران و عراق است. فيلم قصه مردي ۵۰ ساله در تهران را 
روايت مي كند كه مشغول قاچاق نوارهاي لس آنجلسي و 
فيلم هاي ويدئويي است. او در اثر يك اتفاق مي فهمد كه 
توموري در سرش رشد كرده و تا 2 ماه ديگر بيشتر زنده 

نيست. همين باعث مي شود، تصميم بگيرد كه به جنگ برود.
* همان نماي اول كه دوربين از داخل كمد ديواري نوارهاي كاست، سليم )مهدي 
هاشمي( را نشان مي دهد كه با سيگاري بر لب، مشغول زمزمه »سفر كردم كه از 
يادم بري ديدم نمي شه« معين است، دهه ۶۰ مي آيد جلوي چشم مان. به طوري 
كه شايد اصال نيازي به آن نوشته »تهران-13۶7« هم نبود كه روي تصوير نقش 
مي بندد. طراحي صحنه و لباس فرامرز بادرامپور، به خوبي فيلمنامه و دقت نظر 

مصطفي كيايي را در ترسيم فضاي دهه ۶۰ تكميل مي كند.
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دهه 60
این شماره

بهترينبازسازیدهه60
درنظرسنجي از 10منتقد سينما، فيلم »بمب يك عاشقانه« با چهار رأي و »نفس« با 
سه رأي بيشترين آرا را به خود اختصاص دادند. اين فيلم ها به نظر اين منتقدان بهترين 

بازسازي ها را از دهه 60 ارائه كرده اند.

احمد طالبي نژاد
بمب يك عاشقانه و 

نهنگ عنبر
هر دو فيلم بــه دور از 
شيفتگي، نفرت از آن 
دهــه را در همه ابعادش بيــان كرده اند. يکي 
در قالــب ملودرامي اجتماعي تلــخ )بمب...( 
و ديگري در طنز و مطايبه. دهــه 60 يکي از 
بدترين دهه هاي پس از انقــاب بود. آنها كه 
دوســتش دارند خيلي از مســائل را نديده و 

نشنيده اند.

شاهين امين
بمب يك عاشقانه

اگــر چــه فيلم هــاي 
كمدي در بازســازي 
60 موفق تــر  دهــه 
بوده اند. اما اگر فضاي شــهري و جدي تري را 
در اين بازسازي ها مدنظر قرار دهيم، با توجه 
به وجه پارادوكسيکال اين دهه، هر فيلم اشاره 
كوتاهي به اتفاقات عجيــب آن روزها كرده و 
مقايســه اين فيلم ها با هم كار دشواري است. 
مثا »ماجراي نيمروز« كه فيلمي سياســي 
است، توانســته روابط و فضاي شهري را هم 
درست ترسيم كند. اما به نظرم بمب... در اين 
بازســازي خصوصا در بخش مدرسه موفق تر 

ظاهر شده است.

مهرزاد دانش
نفس

چون بي اغراق است.

سعيد مروتي
نهنگ عنبر

ايــن فيلــم تصويــر 
قابل قبول تــري از دهه 
60 ارائــه مي كنــد. 
در بازســازي اين دهه، »ماجــراي نيمروز« 
)محمدحســين مهدويان 1396( به شــکل 
جاه طلبانه اي موفق است ولي آنچه به نهنگ 
عنبر اعتبار مي بخشد، نه آكساسوار و طراحي 
صحنه كه موفقيت در ترسيم فضاي اجتماعي 
اين دهــه، از منظر طبقه متوســط شــهري 
است. اهميت بازســازي دهه 60 در طراحي 
كوچه و خيابان خاصه نمي شــود و مهم تر از 
هر چيزي شيوه زيســت و حال و هواي خاص 
اين دوره است. كمدي ســامان مقدم در حد 
مقدور و ممکن، تصوير دهــه 60 را از منظري 
كه با گفتمان رسمي متفاوت است به نمايش 
مي گذارد. بدون نــگاه ايدئولوژيــك و بدون 
جهت گيري هاي مرسوم كه نتيجه اش موفقيت 
در گيشه و موجي از كمدي هاي مشابه شد كه 
از محدوديت هاي اجتماعي اين دهه محملي 

براي خنداندن تماشاگر يافتند.

نيوشا صدر
نفس

شايد اين انتخاب بيشتر 
انتخابي شــخصي به 
شمار بيايد. با توجه به 
اينکه دوره خردسالي و كودكي خودم در اين 
دهه سپري شد، سينه به سينه بودن تك تك 
لحظات زندگي با مرگ را به خوبي به خاطر دارم. 
لحظه فرو افتادن بمب و متوقف شدن همه  چيز، 
همان حسي است كه در هر بمباران بارها و بارها 
وحشت آن را تجربه كرده ام؛ وحشتي كه هنوز 

با من است.

شاهين شجري كهن
مــا در بازســازي دهه  
60 درهيچ اثري موفق 
نبوده ايم. زيــرا عمده 
تاش سازندگان فيلم ها 
در حذف لوله هاي گاز و آنتن ماهواره ها و اضافه 
كردن يك كيوســك تلفن همگاني يا پيکان 
مدل 58 در قاب بوده است. روح حاكم بر اين 
دهه از ماجراي نيمروز گرفته تا بمب... و... شايد 
هر يك به وجهي در ايــن فيلم ها بازتاب داده 
شده باشد، اما فضاي حاكم بر آن كه بسيار يگانه 
بود در هيچ فيلمي منعکس نشــده است. آن 
خاموشي هاي طوالني، آن رنگ زدايي از شهر و 
حذف موسيقي، در عين آرمانگرايي، حماسي 
بودن و روح معنوي مردم همه در كنار هم در 

هيچ اثري به درستي منعکس نشده است.

كيوان امجديان
بمب...

اساســا اگــر بخواهيم 
بهترين فيلم هاي اين 
دهه را انتخــاب كنيم 
ليست نهايي متفاوت خواهد بود. اما با اين نگاه 
كه كدام فيلم ها منطقي تر بــه بازنمايي دهه 
60 پرداخته اند انتخاب فيلمي چون ماجراي 
نيمروز نيســت. اين فيلم اگرچــه با تاش بر 

مستند نمايي قصد دارد طوري نشان دهد كه 
گويي فيلمي از توليدات دهه 60 را مي بينيم، 
اما در نهايت تنها موفق مي شــود به شــکلي 
ســطحي و كم رمق فاصله ما را با دهه 60 كم 
كند. آنچه از آن ايام ارائه مي دهد تصويري گنگ 
و محو از آن زمان است كه در آن به نوع پوشش 
و نماي كلي از سر در مغازه ها بسنده مي شود. 
گمان مي كنم فيلم هايي مثــل نفس، بمب و 
ناگهان درخــت در اين مورد مشــخص نگاه 
دقيق تري دارند و بيش از بقيه به روح و فضاي 
غالب دهه 60 نزديك مي شــوند. از ميان اين 
سه فيلم بمب توانسته است با نمايش جزئيات 
دقيق تر و منطقي تري از ظواهر به همراه ارائه 
تصويري منطبق تر بر واقعيت از حال و هواي 
بخشــي از مردم آن روزگار بــه بازنمايي يك 

تصوير نسبتا واقعي از آن دهه بپردازد.

آرش خوشخو
ماجراي نيمروز

به خاطــر موفقيتــش 
در ترســيم فضــاي 
آشــوب زده تهران در 
سال هاي 59و 60. نه در جزئيات كه در حس 
و حال. البته سريال »وضعيت سفيد« از حميد 
نعمت اهلل را هم نبايد ناديده گرفته شود كه در 

ترسيم دهه 60 عالي عمل كرد.

بهزاد عشقي
متأسفانه با هيچ كدام از 
اين فيلم ها نتوانسته ام 
ارتبــاط برقــرار كنم. 
سازندگان اين فيلم ها 
يا به شکل آوازه گرانه به سراغ گذشته رفته اند يا 
اينکه درك واقع بينانه اي از مناسبات آن دوران 
نداشته اند. شــما اين فيلم ها را خارج از حوزه 
فرهنگي ما به تماشــاگران برون مرزي نشان 
دهيد يا در همين ســرزمين براي نسل هاي 
جديد اكــران كنيد، هيچ كــدام نمي توانند با 
آدم ها و رويدادهاي اين آثار ارتباط برقرار كنند. 
اين فيلم ها بيشــتر براي خوشــايند مخاطب 

خودي و تماشاگران همدل ساخته مي شوند.

شيوا مقانلو
نفس

زيرا اليه هاي بيشتري 
از جامعــه را نمايــش 
داده. فيلمنامه از متن 
داســتاني برگرفته شــده. كارگرداني قوي و 
فيلمي به يادماندني است، ضمن اينکه شيريني 
و طنزي در ايــن فيلم وجــود دارد كه به آن 

دختربچه برمي گردد.
كارگردان ايــن فيلم ها معمــوال در دهه 60، 
دوران كودكي يا آغاز دوره نوجواني را سپري 
كرده اند، پس طبيعي است كه مثل اكثر آدم ها 
نسبت به ســال هاي كودكي )فارغ از كيفيت 
و سطح زيســتي و خوب و بد زندگي( حسي 
نوستالژيك داشته باشــند. يعني، به نظرم اگر 
ايشــان در هر دهه ديگري از تاريخ اجتماعي 
ايران هم كودكي را سپري مي كردند، باز نگاهي 
توأم با حس حسرت و فراغ، زيبا و در عين حال 
اندوهناك، ممکن بود بر آثارشان حاكم شود. 
دهه 60 با توجه به نبود شبکه جهاني اينترنت 
و موبايل و ســاير وســايل مؤثر در ارتباطات 
وســيع جهاني، دهه عجيــب و خاصي ازنظر 
ارتباط آدم ها با يکديگر - به خصوص ارتباط با 
جنس مخالف -  در تاريخ ايران است. حاال كه 
با اطمينان از جايگاه امروزي و با ديدي مداراگر 
و نوســتالوژيك به آن ســال ها برمي گرديم، 
راحت تر مي توانيم رگه هاي عاشقانه يا طنز در 
آثار سينمايي مربوط به آن دهه را بگنجانيم. 
البته فيلمسازاني كه بدوا با رويکرد سياسي و 
ايدئولوژيك و جهت بررسي هاي مستندگونه به 
سراغ آن دهه مي روند، طبعا نگاه شان متفاوت و 
با نوعي تاريخ نگاري اجتماعي و سياسي همراه 
است تا به واكاوي مســائل سياسي و تاريخي 

جامعه بپردازند.

جواد طوسي
بمب يك عاشقانه

فــارغ از هـــــر نگاه 
مصلحت انديشـــــانه 
و حســـــاب گرانه و 
سياســت زده، به يك دوره ملتهــب تاريخي 
نه چندان دور فاش بك مي زند و عشــق را در 
كانون بحران و اضطراب به نمايش مي گذارد. 
در سايه روشِن اين نگاه معادي، نوستالژي بار 
معنايي متعادل خود را پيدا مي كند و در برابر 
تندباد حوادث و موقعيت مضطرب آدم ها سقف 
و ظرفيت مشــخص و متقاعد كننده اي دارد. 
پيمان معادي در شرايطي كه تلخي و اندوه و 
نظاره كردن يك شرايط مهاجم و پُر تشويش 
دامنگير يك محله و آدم هايش و فراتر از آن يك 
دوره تاريخي شده است، گويي با بغض پيشنهاد 
عشــق مي دهد و با اين حس و بارقه عاطفي 
مي خواهد پيوندي ميان نســل ها ايجاد كند و 
ســردي و دل مردگي و فاصله ها را به نقطه اي 

تفاهم آميز مبدل كند.

»بمب...«،»نفس«وديگرهيچ
در دهه گذشته، كدام فيلم ها توانستند دهه 60 را به درستي بازسازي كنند؟

دهه۹۰ سينماي ايران شاهد گرايشي عمده در بازسازي يا 
ترسيم سيماي دهه ۶۰ بود. همانگونه كه بازار خوراكي ها با 
چيپس هاي قديمي و نوشابه هاي شيشه اي مشغوِل بازسازي 

يا خاطره بازي با بچه هاي آن نسل شــده بود، بازار لوازم 
تحرير هم با عنوان »يادتونه« سعي در زنده كردن خاطرات 
و نوستالژي بازي داشت. سينما هم در همين بازار گرمي ها 
بود كه سعي كرد از قافله جا نماند و تصويرهاي زنده تري 
براي بينندگانش بسازد؛ خيِل عظيم بينندگاني كه از دهه 
۶۰ آمده بودند و همه آن كمبودها و فقدان ها را خاطره كرده 

و دوست داشتند. ساخت سال هايي كه چون روز برايمان 
روشن بود و شايد همين امر باعث مي شد نگاه دقيق تري به 
آثاري شود كه از اين روزگار و در آن بستر زماني روي پرده 
مي آمد. ساخت فضايي كه با فيلمنامه اي سنجيده و طراحي 
صحنه و لباسي دقيق مي توانست مخاطبان ميليوني دهه 
شصتي را به سينماها كشانده و فروش فيلم را از سقف ها 

بگذراند. در اين گزارش با انتخاب ده فيلم از دهه۹۰ كه سعي 
در بازسازي فضاهاي اجتماعي، سياسي، فرهنگي سه دهه 
پيش از خود داشته اند، از علي رستگار، خبرنگار سينما و 
منتقد خواسته ايم فضاهاي دهه شصتي اين فيلم ها را مرور 
كرده و از منتقدان سينما خواسته ايم موفق ترين نمونه اين 

بازسازي ها را انتخاب كنند.

نگار حسينخانی
روزنامه نگار

واكاویيكدهه
در10فيلم

بازسازي هاي سينمايي دهه 90از دهه60 به قلم يك 
منتقد و روزنامه نگار سينما 

علي رستگار، در اين گزارش 1۰فيلم منتخب را كه در دهه ۹۰ به 
بازسازي فضاي دهه ۶۰ پرداخته اند، بررسي كرده است. نظرات او 

در اين گزارش با عالمت ستاره مشخص شده است.

نرگس آبيار
داستان اين فيلم روايت زندگي 4كودك به نام هاي بهار، نادر، كمال 
و مريم است كه به همراه پدرشــان غفور و مادربزرگ خود زندگي 
مي كنند. دنياي اين بچه ها، دنيايي پر از روياهاي كودكانه در دهه ۵۰ 
و اوايل دهه ۶۰ است كه قرار است رنگ حقيقت به  خود بگيرد. آبيار 
در ارائه تصاوير بسيار دست و دل باز عمل كرده است. اين فيلم در 
جشنواره فيلم فجر جايزه بهترين بازيگر نقش اول زن را براي پانته آ 
پناهي ها و بهترين بازيگر نقش مكمل زن را براي شبنم مقدمي به 

ارمغان آورد.

1394نفس

محمدحسين مهدويان
فيلم به ترورهاي سال 13۶۰ به دست منافقين)مجاهدين  
خلق( مي پردازد. »ماجراي نيمروز« جايزه بهترين فيلم 
جشنواره و بهترين فيلم از نگاه تماشاگران و بهترين 

طراحي صحنه و لباس را دريافت كرد.
* شايد ماجراي نيمروز موفق ترين فيلم سينمايي دهه ۹۰ در 
ترسيم فضاي دهه ۶۰ باشد. محمدحسين مهدويان و گروهش با دقت و تمركزي كم نظير، 
حال و هواي سال هاي اول انقالب را به باورپذيرترين شكل ممكن به مخاطب منتقل كردند 
و آن كليشه هاي رايج در فضاي فيلم هاي سياسي و انقالبي را به چالش طلبيدند. شروع 
فيلم با گرين هاي روي تصوير و تايپ حروف با فونت ماشين تحرير )همراه شنيدن صداي 
تايپ(، مخاطب امروزي را براي حضور در دهه ۶۰ آماده مي كند و بالفاصله با نخســتين 
تصوير با نوشته )تهران 3۰خرداد 13۶۰(، تماشاگر انگار در حال تماشاي فيلم مستندي از 
آن دوران است. شلوغي خيابان انقالب و حركت ماشين ها و رفت وآمد مردم و تبليغات و 
تجمع گروه هاي مختلف سياسي با انواع و اقسام المان هاي دهه شصتي و سال هاي آغازين 
و ملتهب انقالب، حاصل خالقيت و تالش هاي بهزاد جعفري طاري )طراح صحنه و لباس( و 
گروهش است. هادي بهروز به عنوان مدير فيلمبرداري، محسن دارسنج به عنوان طراح گريم 
و حبيب خزايي فر به عنوان آهنگساز هم نقش مهمي در فضاسازي درخشان دهه ۶۰ دارند.

1395ماجراینيمروز

پيمان معادي
در سال هاي جنگ و اوج بمباران هاي تهران، روزگار با 

ترس مي گذرد.
* آن تراولينگ اوليه و حركت ميترا )ليال حاتمي( در دل يكي 
از خيابان هاي تهران در دهه ۶۰، زيادي شــيك و شاعرانه و 
عاشقانه به نظر مي رسد؛ باوجود اينكه تقريبا همه نشانه هاي 
آن سال هاي جنگ همچون سنگر، چسب هاي پهن روي شيشه مغازه ها براي جلوگيري از 
شكستن موقع بمباران، صندوق هاي زرد نوشابه، ماشين هاي قديمي مثل ژيان، چرخ فلك 
كوچك، باجه تلفن هاي زرد قديمي، صندوق پستي زرد و... بي كم و كاست ديده مي شود، 
اما انگار پيمان معادي، نخواسته چندان به سمت فضاي رئاليستي برود. شايد موسيقي 
الني كاريندرو هم نقش مهمي در اين خوانش متفاوت فضاي دهه ۶۰ داشته باشد. اين 
وضعيت در فضاهاي ديگر همچون مدرسه و خانه هم وجود دارد و طراحي صحنه محسن 

شاه ابراهيمي و طراحي لباس سارا خالدي، در تناسب با حال و هواي عاشقانه اثر است.

1396بمبيكعاشقانه

ابوالحسن داوودي
رضا نيازي )رضا عطاران( كه با دوستش منصور )جواد 
عزتي( به كيف قاپي مشغولند از طريق مادرش متوجه 
مي شود كه دختر صاحب كارش الهام )سارا بهرامي( 
فردي پولدار نذر كرده  اســت كه با يك جانباز ازدواج 
كند. اين فيلم در پنجمين هفته اكران توانست عنوان 

پرفروش ترين فيلم تاريخ سينماي ايران را به دست آورد.
* تركيب رضا عطاران و قصه اي كمــدي در دل دهه ۶۰ كه در »نهنگ عنبر« و »نهنگ 
عنبر2؛ سلكشن رؤيا« مورد استفاده قرار گرفت و در ارتباط با مخاطبان و در گيشه جواب 
داد، در »هزارپا« بيشتر به كار آمد و با همراهي جواد عزتي در مقطعي به پرفروش ترين 
فيلم تاريخ سينماي ايران تبديل شد. بعدا »مطرب« هم با بهره گيري تقريبي از همين 
فرمول – روايت قصه اي با صحنه هاي بامزه در سال هاي دهه ۵۰و ۶۰- اكران شد و هزارپا 
را به رده دوم پرفروش ترين ها فرستاد. كامياب امين عشايري كه با چند فيلم توانايي اش 

را در بازسازي دهه ۶۰ نشان داده، در هزارپا هم طراح صحنه و لباس است.

1397هزارپا

صفي يزدانيان
در اين فيلم فرهاد زندگي خود را از كودكي تا ۵۰ سالگي 

براي روانكاو تعريف مي كند.
* توقعاتي كه صفي يزدانيان با فيلم كالت »در دنياي تو 
ساعت چند است؟« ايجاد كرد، در فيلم دومش برآورده 
نشد. هرقدر كه ذوق و خالقيت او و گروهش براي ترسيم 
يك رشت رؤيايي و خيال انگيز و اروپايي طور در فيلم اول به بار نشست، در »ناگهان 
درخت«، ناكام ماند. باوجود تالش هاي ايرج رامين فر، از استادان طراحي صحنه 
و لباس كه در فضاسازي دهه ۶۰ موفق عمل كرده، اما شخصيت پردازي نه چندان 
پرقوام كاراكترها، چندپارگي خود قصه و وجود يك جو سياسي به عنوان وصله اي 

ناجور در فيلم، ناگهان درخت را به يك اثر دهه ۶۰ تصنعي بدل كرده است.

1397ناگهاندرخت

منير قيدي
»وياليي ها« قصه خانواده هاي فرماندهان سپاه و ارتش 
در سال 13۶۵ است. عزيز زن ۵۰ ساله اي است كه همراه 

نوه هايش وارد مجموعه ويالها مي شود.
* آن ماشــين هايس كه حضور هر باره اش در فيلم، تن و بدن 
زنان و خانواده هاي رزمندگان در آن مجتمع مســكوني واقع 
در انديمشك را مي لرزاند و حامل خبر شــهادت رزمنده اي است، نقش مهمي در تداعي 
دهه ۶۰ دارد؛ چه هايس ها و چه ماشين هاي ديگري كه خبررسان وداع ها بودند. استفاده 
از عكس هاي شخصيت هاي واقعي در پايان فيلم با همراهي آهنگ »ياران چه غريبانه« 
كويتي پور، هم حكم يك محكم كاري براي القاي حال و هواي سال هاي جنگ را دارد. طراحي 
صحنه مهدي موسوي و طراحي لباس مه لقا ناقد، از عوامل مؤثر در فضاسازي دهه ۶۰ است.

1395وياليیها

هاتف عليمرداني
داستان اين فيلم در دهه ۶۰ مي گذرد و زندگي اجتماعي 

مردم در آن سال ها را روايت مي كند.
* حجله شهيد و آواي »هيهات من الذله« با صداي آهنگران 
و بعدتر شنيدن صداي شهيد آويني هنگام روايت مجموعه 
»روايت فتح« و آژير بمباران، در همان اوايل فيلم، صداي 
دهه ۶۰ را به گوش مخاطبان فيلم در دهه ۹۰ مي رساند. يكي از كارهاي مثبت در طراحي 
صحنه آباجان، پوشاندن علمك گاز خانه با ترفند شاخه هاي درخت آويزان از ديوار 
است. وقتي حتي علمك هاي گاز در بعضي فيلم و سريال هاي سال هاي پيش از انقالب 
هم خودنمايي مي كند، اهميت همين كار كوچك، بيشتر به چشم مي آيد. كامياب امين 

عشايري به عنوان طراح صحنه و لباس فيلم، نقش مهمي در ترسيم اين فضا دارد.

1395آباجان

نرگس آبيار
فيلم درباره انتظار مادران دهه ۶۰ است.

* با وجود اينكه بعضي روســتاها در اين سال ها متاثر از 
سرعت مدرنيته، پيش مي روند و همگام با شهرنشين ها از 
تغيير و تحوالت استقبال مي كنند و از هويت بكر و اصيل 
خود دور مي شــوند، با اين حال هنوز مي توان فضاهايي 
يافت كه چندان از دهه ۶۰ دور نيســتند يا اين قابليت را دارند كه با تغييراتي، آن 
سال ها را تداعي كنند. لوكيشن روستايي »شيار 143« در كرمان، مستعد داستاني 
در دل دهه ۶۰ بود كه با روايت نرگــس آبيار و طراحي صحنه و لباس كامياب امين 
عشايري، به شكل باورپذيري پيش روي مخاطب قرار مي گيرد. سكانس هاي مركز 
تلفن روستايي با بازي شيرين يداهلل شادماني، از صحنه هاي تيپيكال دهه ۶۰ است.

1391شيار143

سامان مقدم
ارژنگ صنوبر )رضا عطاران(، مردي ۵۰ ساله، در زندگي 
خود دچار تجربه هاي متفاوت و ســخت عاشــقانه اي 
مي شــود. فروش اين فيلم پس از 8۰ روز نمايش، از مرز 
۶ ميليارد تومان گذشت و ركورددار فروش و تعداد روز 

اكران شد.
* فيلم بعد از مقدمه اوليه اي كه نوشابه اي براي دهه ۵۰ باز مي كند، دهه ۶۰ را در هيبت 
ارژنگ صنوبر )رضا عطاران( به تصوير مي كشد. دوربين راه رفتن او را در حركتي 
آهسته نشان مي دهد؛ تركيب پشت مو، كتاني سفيد و آن دم پاي شلوار برگردان 
شده، كت جين و كيف سامسونت، يادآور تيپ بعضي جوان هاي دهه ۶۰ است. تيپ 
و گريم  رؤيا با آن مانتوي گل و گشاد اپل دار هم انبوه دختران آن دهه را نمايندگي 
مي كند. طراحي صحنه محسن نصراللهي، طراحي لباس گلناز گلشن، طراحي گريم 
سعيد ملكان و موسيقي امير توسلي، نقش مهمي در بازسازي كميك دهه ۶۰ دارند.

1393نهنگعنبر



داشتن شغل دولتي آرزوي خيلي ها بود
گپ و گفت با حميد حاج اسماعيلي، كارشناس بازار كار، درباره مشاغل 

پرطرفدار و درآمد مردم در دهه 60

دهه 60، سخت گذشت. در خاطر خيلي 
از دهه شصتي ها، جنگ و صف هاي نفت و 
نان و اقالم كوپني مانده است. ركود و تورم 
جزو الينفك اقتصاد ايران در سال هاي 60 بود؛ رشد اقتصادي در اين دهه 
منفي، و تورم به باالي 20درصد هم مي رسيد. افزون بر تبعات تغيير نظام و 
جنگ، متولدين سال هاي 60 در شرايطي چشم شان به اين دنيا باز شد كه 
كمتر برنامه اي در زمينه كنترل جمعيت صورت گرفت. موج عظيم جمعيتي 
در اين دهه، در حالي كشــور را گرفت كه كمتــر برنامه ريزي اي در زمينه 
امكانات تحصيلي و آينده شغلي و نيازهاي اقتصادي آنها لحاظ شده بود و 
هنوز كه هنوز است جمع قابل توجهي از دهه شصتي ها كه امسال چهل ساله 
شده اند يا در آستانه چهل سالگي هستند، بي كار و بي يار و بي خانه و كاشانه 

مانده اند. اما چطور پدران و مادران ما با بحران هاي 
اين دهه كنار آمدند و ما را بــزرگ كردند؟ وضع 
كار و كاســبي هاي آن زمان چطور بود؟ در ادامه 
نگاهي انداخته ايم به مشــاغل دهه 60 و با حميد 
حاج اسماعيلي، كارشــناس بازار كار، وضع شغلي 

اين دهه را با اوضاع كنوني مقايسه كرده ايم.

انتظارها برآورده نشد
كارشناس بازار كار بر اين باور اســت كه با وجود تغيير شرايط كنوني نسبت به 
دهه 60، بازار كار اوضاعش با آن سال ها تفاوت چنداني ندارد و همچنان سنتي 
مانده. علتش اين اســت كه جهت بازار كار، متأثر از وابستگي همه بخش ها به 
درآمدهاي نفتي، از ســمت بخش خدماتي به ســمت توليد تغيير نكرد. تغيير 
مهمي كــه در ســال هاي  60رخ داد، تحول بخش آموزش عالي بود. توســعه 
دانشــگاه ها و ظهور مراكز غيرانتفاعي و رشته هاي دانشــگاهي جديد فضاي 
بخش آموزشــي ايران را متحول كرد. رشته هاي فني و مهندسي و كشاورزي و 
همچنين رشته هاي علوم پزشكي به شدت گسترش يافتند تا پاسخگوي نيازهاي 
جامعه باشند كه بحران جنگ را پشــت سر مي گذاشت و وارد دوران سازندگي 
مي شد. اما نشد آنچه انتظارش مي رفت و سيل عظيم دانشجويان فارغ التحصيل 
پشت در بسته بازار كار ماندند و بازار كار و بخش هاي صنعتي متناسب با تعداد 
فارغ التحصيالن توســعه نيافت. حاج اســماعيلي در ادامه بيان مي كند: حتي 
در بخش كشاورزي با وجود اينكه بخشي از شــيوه هاي توليد مكانيزه شد، اما 
شيوه هاي سنتي كماكان غالب ماند و آنگونه نشد كه تحصيل كردگان دانشگاهي 
بتوانند ورود كنند و در اين بخش تحول آفرين شــوند. در اين ميان، همچنان 
بخش خدمات به تناسب افزايش جمعيت و رشــد مصرف گسترش پيدا كرد و 
بسياري از دانش آموختگان رشته هاي فني و مهندسي و كشاورزي به ناچار جذب 

اين بخش و بخش هاي نامرتبط ديگر شدند.

در جست وجوي شغل  دولتي
براي اطالع از متوسط درآمدها در دهه 60 با چند حقوق بگير كه بيشترشان 
در مشاغل دولتي مشغول به كار بوده اند، صحبت كرده ايم كه آمار زير به دست 
آمد: حقوق يك تعميركار خــودرو 2500تومان بوده؛ يــك كارمند وزارت 
مســكن، 2500-2700تومان در  ماه حقوق مي گرفته؛ كارمنــد اداره برق 
2500-3000تومان؛ كارمند شــهرداري 3500تومان؛ يك معلم با توجه به 
سابقه و رتبه آموزشــي بين 3000تا 5000تومان؛ و كارگر شركت زغال هم 
1500-1700تومان حقوق مي گرفته اســت. از مشــاغل پردرآمد آن زمان 
پزشكي بوده است. درآمد پزشــكان به مراتب چندين برابر مشاغل باال بوده، 
مثاًل حقوق رئيس يك بيمارستان دولتي 60هزار تومان بوده است. كارشناس 
بازار كار درباره مشــاغل پرطرفدار دهه 60 مي گويد: عمده كساني كه در اين 
دهه در سن اشــتغال بودند، حقوق بگير دولتي بودند. شغل دولتي با خودش 
اعتبار اجتماعي و امنيت درآمدي داشت. كساني كه در اين سال ها وارد شغل 
دولتي مي شدند هم حقوق به نسبت خوبي مي گرفتند و هم آينده روشن تري 

پيش رويشان بود.
 بخش خصوصي آن زمان به شــكل امروزي فعال نبود. بعد از مشاغل دولتي، 
دومين گروهي كه در جامعه اعتبار داشتند، كاسب ها بودند. بخش روستايي هم 
از محل كار كشاورزي و كارهاي خانگي و توليدات سنتي و بومي امرار معاش 
مي كردند. آن زمان مشاغل دامداري و دامپروري و  كشاورزي جمعيت بزرگي از 
روستاييان را تحت پوشش خود داشتند، اما به تدريج با آغاز مهاجرت به شهرها، 
جمعيت روستايي رو به كاهش گذاشــت و تغييرات اقليمي هم مزيد بر علت 
شد. از طرفي با ورود پديده هاي مدرن به جامعه، ديگر نيازهاي روستاييان در 
روستا برآورده نمي شد. در اين شرايط به جاي سرمايه گذاري در روستاها، در 
سايه غفلت مسئوالن مهاجرت گسترده به شــهرها بحران زا شد و بسياري از 

بحران هاي امروز پيامد رشد بي رويه شهرنشيني است.
تغيير ديگري كه بيشتر اواخر دهه 60 در بازار كار رخ داد، گسترش فعاليت 
در حوزه ساخت وساز بود. كارشــناس بازار كار در اين باره مي گويد: كمبود 
مسكن در دهه   60 نمايان شــد و تورم اين بخش افزايش يافت. به تبع اين 
شرايط، كســاني كه وارد فعاليت هاي ساختماني شــدند، سودهاي كالني 
به دست آوردند و اين شغل در دهه 70و 80 نيز سودآوري خود را حفظ كرد. 
ثمره اين اوضاع، رشد پديده داللي و واسطه گري و ايجاد شكاف عميق بين 
آنها و بقيه جامعه بوده كه هنوز هم دولت نتوانسته اين شكاف را كاهش دهد.

خانواده ها كم توقع بودند
اما چطور چنين حقوق هايي كفاف مخارج خانواده هاي پرجمعيت آن سال ها 
را مي داد؟ حاج اسماعيلي معتقد است كه علت مهمش، كم توقعي خانواده ها 
بود و خيلي از مردم به دليل توقعات پاييني كه داشــتند، با دســتمزدهاي 
پايين مشغول كار مي شدند. آن سال ها با وجود اينكه شرايط جنگ حاكم بود 
و امكانات رفاهي بسيار كم بود، صبر و حوصله ها بيشتر بود. نوع نيازها هم 
خيلي كمتر از امروز بود و اينها باعث مي شد كه اداره زندگي راحت تر باشد و 
مشكالت زيادي در بازار كار نمايان نشود. از طرفي، سن كار هم پايين بود. 
اما امروز جوانان تا سن 27-28سالگي مشغول تحصيل هستند. بعد از آن 
چند سال در جست وجوي كار، بيكار مي مانند و حتي تا چهل سالگي شغل 

مناسبي پيدا نمي كنند!
تفاوت ديگري كه كارشــناس بازار كار به آن اشاره مي كند، حضور خانم ها در 
بازار كار است. در گذشته، نگاه سنتي حاكم بود و تكليفي روي دوش زنان نبود 
كه حتما وارد بازار كار شوند. اما امروز در پي ارتقاي سطح تحصيالت، باالرفتن 
سن ازدواج و افزايش هزينه ها، زنان پا به پاي مردان در بازار كار مشاركت دارند. 
باز متأسفانه به تناسب اين تغيير، شرايط آنگونه فراهم نشد كه خانم ها متناسب 
با توانايي و مهارت خود، به فعاليت اقتصادي بپردازند. حاج اسماعيلي در پايان با 
اشاره به اوضاع نابسامان بازار كار در شرايط كنوني، معتقد است تغيير رويه ها در 
بازار كار و شرايط اجتماعي در كوتاه مدت ميسر نيست و بزرگ ترين موضوعي 
كه مي تواند به بازار كار شوك وارد كند و حتي مشاغل جديدي را توسعه دهد، 
تغيير شرايط از راه تعامالت سياســي و حذف تحريم هاست، تا با بهبود وضع 

اقتصادي و افزايش توان اقتصادي مردم، بازار نيز رونق بگيرد.

مرضيه ثمره حسيني
روزنامه نگار
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»متولدين دهه 6۰ در هر مقطعي وارد 
شدند با مشكل مواجه شديم، از زمان 
ورود به دبستان تا دبيرستان و دانشگاه 
و االن هم بحث اشــتغال و در آينده موضوع سالمندي كه بايد مورد 
توجه جدي قرار گيرد«؛ اين جمالت اسحاق جهانگيري در سال 96 
هر چند پس از مدتي كوتاه با تغيير موضع معاون اول رئيس جمهور 

همراه شد اما يك واقعيت را گوشزد  كرد، اينكه جامعه دهه 6۰ مختصات خود را داشت و مشكالت 
رشديافته در اين جامعه نيز مختص به آن دوران هستند. دهه 6۰ با سال هاي پس از انقالب و روزهاي 
دلهره آور جنگ گره خورد و همين موضوع موجب شد تا بسياري از كنش هاي جامعه دهه 6۰ متأثر 
از ارزش ها و هنجارهاي متولد شده در آن دوران باشند و دوراني كه بسياري از مسئوالن با تكيه 
بر نگاه آرمانگرايانه و ارزشي بايد و نبايدهاي جامعه را تعيين مي كردند. محدوديت ها و ترس هاي 
دهه 6۰ در كنار حضور پررنگ همبستگي اجتماعي و اتحاد، جامعه اي با مختصات خاص خود را رقم 
زدند، جامعه اي كه حاصل آن در متولدين دهه 6۰ متبلور شد و هنوز با وجود گذشت چند دهه براي 
تحليل تاريخي بسياري از موضوعات به دهه 6۰ رجوع مي شود. بسياري از افرادي كه دهه 6۰ را تجربه 
كرده اند، از همدلي و زندگي بر مدار مدارا به عنوان مهم ترين شاخص آن دوران ياد مي كنند؛ تجربه اي 
كه به واسطه رشد فردگرايي و منفعت طلبي در سه دهه اخير فرصت كمتري براي بروز و ظهور پيدا 
كرده است. براي بررسي ويژگي هاي جامعه دهه 6۰ با كامل دلپسند، جامعه شناس صحبت كرده ايم 

و او نيز به عنوان يك متولد دهه 6۰ از تفاوت هاي اين دهه با سه دهه اخير گفت.

 دهه 6۰ در تحليل هاي مختلف 
سياســي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 
مورد توجه قرار مي گيرد، اين اتفاق، نشان 
از اهميت اين دهه دارد. از نظر شما جامعه 
دهه 6۰ دچه ويژگي هايي را به نام خود ثبت 

كرده است؟
يك سري ويژگي هاي دهه 60 موجب شده است 
تا اين دهه از دهه هاي بعدي متمايز شود و حتي 

متولدين اين دهه بر سر زبان ها بيفتند.
بدون شــك زماني كه در مورد نسل صحبت 
مي كنيم، بايد بدانيم كه از نظر جمعيت شناسي 
يك بازه زماني سي ساله درنظر گرفته مي شود. 
دهه 60 نماد يك نسل اســت كه در آن دوران 
يكي از بزرگ ترين انقالب هاي قرن بيستم رخ 
داد و تجربه پس از انقالب با توجه به ويژگي هاي 
اين اتفاق تاريخي و همچنين تبعات سياسي، 
 اقتصادي و فرهنگي، در جايــگاه خاصي قرار 

گرفت.
دهه 60 در كنار تجربه نتايج انقالب با روزهاي 
جنگ درگير بود، اين اتفاقات موجب شدند تا 
شرايط زيسته جامعه ايران با تغيير و تحوالت 

جدي روبه رو شــود، ناگفته نماند كه با وجود 
گذشت سه دهه از روزگار جنگ، ما هنوز شاهد 
هستيم كه اقتصاد و جامعه ما از جنگ و اتفاقات 

ناشي از آن تأثير مي پذيرد.
زمانــي كه جنــگ رخ مي دهد، همبســتگي 
اجتماعي در جامعه روند صعودي پيدا مي كند؛ 
اين شــرايط در ايران نيز نمايان شــد و تجربه 
نســلي ما در دهه 60 نشــان دهنده افزايش 
همبســتگي اجتماعي، مشــاركت همه گير 

سياسي، فرهنگي و اجتماعي بود.
در اين ميــان نبايد فراموش كرد كه شــرايط 
جنگ، متعصب ســازي  فرهنگ عامه و جامعه 
ايراني را به همراه آورد، به همين دليل ما در دهه 
60 شــاهد محدوديت ها و كمبودهاي جدي 
معيشتي بوديم و اين محدوديت ها موجب شد تا 
نسلي با ويژگي هاي خاص اين دهه شكل بگيرد.

جامعه دهه 60 بــا يك موج جمعيتي عظيمي 
همراه شد و اين تغيير بر ســبك زندگي افراد 
جامعه و حتي سياستگذاري ها كالن اثر گذاشت 
و رد اين تغيير جمعيتي بر دهه هاي 70، 80و 

90 نيز مشهود است.

 سه دهه اخير چه تفاوتي با دهه 
6۰ دارند؟

در اين ســه دهه ما يك انقــالب تكنولو ژيك 
رســانه اي را تجربه كرديم، از نظر سياسي نيز 
شاهد تغييراتي در قالب اصالحات بوديم و در 
سال هاي اخير در حال تجربه انقالب شفافيت 
هســتيم. تمام اين تغييرات موجب شــده اند 
تا روابط افراد از ســطوح جمعي به فردگرايي 
شديد تغيير كنند و حتي بسياري از ارزش ها و 
آرمان هاي شكل گرفته در دهه 60 جايگاهي در 
زندگي افراد در دهه هاي 70، 80و 90 نداشته 

باشند.
من به عنوان يك متولد دهه 60 زماني كه خود 
را از منظر اجتماعي، سياســي، اقتصادي و... با 
متولدين دهه هاي بعدي مقايسه مي كنم به اين 
نتيجه مي رسم كه تجربه نسلي مشترك دهه 
60 از منظر معرفتي، تفاوت بسياري با متولدين 
دهه هاي بعدي دارد. بهتر است بگويم كه دهه 
60 حامل تغييرات گسترده اي بود و بر همين 
اساس تجربياتي را به جامعه خود تحميل كرد 
كه نمونه  آن را در دهه هاي بعد، كمتر به چشم 

مي خورد.

 چه دليلي وجــود دارد كه دهه 
6۰ همواره بر سر زبان هاست، بسياري نگاه 
نوستالژي به آن دوران دارند اما كمتر كسي 

از دهه 5۰ چنين تفسيري دارد؟
حس نوســتالژي براســاس خاطره جمعي و 
مشترك شكل مي گيرد. در دهه هاي اخير چه 
رويدادي وجود دارد كه بتوان آن را در دســته 
خاطره جمعي جاي داد؟ متأســفانه ما با افت 
شديد سرمايه اجتماعي در ايران مواجه هستيم 
و بايد از خود پرسيد كه چه رويدادي مي تواند 
جامعه ايراني را حول يك موضوع مشترك جمع 
كند و موجب ايجاد همبستگي اجتماعي شود؟

جامعه دهه 60 با وجــود آنكه از نظر اقتصادي 
به شدت تحت فشار بود اما با تكيه بر همبستگي 
اجتماعي شــكل گرفته در آن دهه توانســت 
زندگي مبتني بر اميد را براي خود رقم بزند اما در 

سه دهه اخير شاهد هستيم كه با رشد تكنولوژي 
و شــدت گرفتن عاطفه گرايي فــردي، نه تنها 
خبري از آن اتحاد جمعي و جمع گرايي نيست 
بلكه نســل جديد در يك بي تفاوتي اجتماعي 
و خانوادگي روزگار مي گذرانــد. در واقع تبلور 
جمع گرايي،  اميــد به آينده و اتحــاد دهه 60 
موجب شد تا از منظر اجتماعي اين دهه يك سر 

و گردن باالتر از ساير دهه ها قرار بگيرد.
نسل جديد زندگي خود را مبتني بر خوشگذراني 
فردي پي يريزي مي كنــد، موضوعي به عنوان 
هويت جمعــي در زندگي روزمره اين نســل 
جايگاهي ندارد و بر اين اساس دهه به معناي آن 

تجربه نسلي مشترك شكل نگرفت.
ناگفته نماند كه بســياري از هراس هاي ناشي 
از محدوديت ها، مختص به دهه 60 هستند و 
كمتر فردي در جامعه دهه 70، 80و 90 تصوري 
از هراس استفاده و حمل ويدئو و  ساز دارد، چرا 
كه ارزش ها و همچنين دسترسي به تكنولوژي 

در دهه هاي بعد تغيير كردند.

 اگــر بخواهيم از آســيب هاي 
اجتماعي دهه 6۰ صحبت كنيم، بايد به چه 

مواردي اشاره كرد؟
موج جمعيتي دهه نقــش تعيين كننده اي در 
مسير تمام آسيب هاي اجتماعي به دنبال داشت، 
به عبارت ديگر دهه 60 موجــي از افراد را روانه 
جامعه كرد كه با كمبود شديد تمام فرصت هاي 

اجتماعي همراه بود.

 فــارغ از بحــث متولدين دهه 
6۰، اگر بخواهيم تنهــا به جامعه آن دوران 

و آســيب هاي اجتماعي اش بپردازيم، چه 
تحليلي داريد؟

دهه 60 متأثر از انقالب بود، بر همين اســاس 
تغييــر شــديدي در نگرش هــاي فرهنگي و 
اجتماعي رخ داد و بــه همين دليل نگرش ها و 
ارزش هاي جامعه ايراني در بازه زماني كوتاهي 
با تغييرات صفر و صدي همراه شد. اين تغييرات 
سريع در حوزه هاي فردگرايي، ميهن پرستي، 
مذهب و... رخ داد و بر همين اســاس شــاهد 
كاهش سرمايه اجتماعي در پايان دهه 60 بوديم 
و اين روند در دهه هاي بعد نيز شدت بيشتري 

به خود گرفت.
بايد قبول كنيم كه جامعه ما در دهه هاي اخير 
با يك بي هنجاري شديد اجتماعي مواجه است 
و برون داد آن در دهه هاي بعدي بيشتر نمايان 

مي شود.

 در واقع مي توان گفت كه جامعه 
دهه 6۰ كه نماد روحيه جمعي و اتحاد بود، در 
دهه هاي بعدي به سمت فردگرايي و تمايل به 

حفظ منافع فردي حركت كرده است؟
بدون شك يكي از برون دادهاي تغيير جامعه 
پس از دهه 60، رشــد فردگرايي بوده است. 
زيمل نيز در قامت يك جامعه شناس نزديك 
به 120سال پيش در رابطه با جامعه آمريكايي 
هشــدار داده بود كه پول تبديل به يك اصل 
اساسي در جامعه شده اســت و اين اتفاق بر 
روابط خانوادگــي، فردي، اجتماعــي و... اثر 
مي گذارد. متأسفانه بايد بگوييم كه اين تحليل 
هم اكنــون در جامعه ايراني پــس از دهه60 

مشهود است.

همبستگي اجتماعي جاي خود را به فردگرايي داد
گپ و گفت با كامل دلپسند، جامعه شناس درباره دهه 60و مقايسه آن با دهه هاي ديگر بعد از انقالب

نورا عباسي
روزنامه نگار

برگ آخر

اشياي قديمي، كلكسيوني و نوستالژيك دهه60 با چه قيمت هايي به فروش مي رسند؟ 

خاطره انگيزهای پولساز 

يادآوري خاطرات نوســتالژيك دهه 6۰ تا حدي 
براي بعضــي از افراد جذابيــت دارد كه حاضرند 
براي آن بهايي حتي گــزاف پرداخت كنند. در اين 
بين كلكســيون دارها بيش از همه به دنبال پيدا 
كردن پازل هاي گمشده خود از بين اشياي قديمي 
مي گردند تا مجموعه ناقص خــود را در دهه هاي 
مختلف كامل كنند. استقبال از اشياي نوستالژيك 
دهه 6۰ تا حدي است كه بعضي از كارخانه ها اقدام به 
بازسازي اشياي اين دهه با هدف ايجاد جذاب براي 
فروش كاالهاي خود كرده اند. به عنوان مثال صنايع 
شــير ايران براي جذابيت در بازار فروش دوباره 
شيشه شيرهاي قديمي دهه 6۰ را روانه بازار كردند. 
با راه اندازي فروشــگاه هاي اينترنتي و استقبال از 
اشياي نوستالژيك اين امكان فراهم شد تا هر كسي 
كه اشياي قديمي و كلكسيوني از اين دهه دارد آن را 
براي فروش و مزايده در اين فروشگاه ها عرضه كند. 
اگر سري به فروشگاه هاي مجازي بزنيد، اشياي نو، 
در حد نو، دست دوم و معيوب زيادي از دهه 6۰ را 
خواهيد ديد كه با قيمت هاي پيشنهادي متفاوتي 
براي فروش گذاشته شده اند. در ادامه به بعضي از 

آنها اشاره مي كنيم.

خديجه نوروزي
روزنامه نگار

بطريهايدستدوملوازمالتحرير

كوپن

بليتوتمبر

عكسوكارتپستال

چراغروشناييوگرمايشي

دفترهاي قديمي 40، 60 و 100برگ با قيمت 20تا 500هزار 
تومان، جامدادي با قيمت 10تا يك ميليــون تومان، پاك كن 
4تا 320هزار تومان، آبرنگ قديمي با قيمت 900تا يك ميليون 
تومان، پرگارهاي قديمي 16تا 600هزار تومان، چسپ دوقلو با 
قيمت 9تا 145هزار تومان، برنامه هفتگي قديمي با قيمت 16تا 
300هزار تومان، مداد با قيمت 4هزار تا يك ميليون و 700هزار 
تومان، كاربن قديمي با قيمت 63هزار تا 460، حروف برگردان 
قديمي با قيمت 2تا 58هزار تومان و تراش قديمي با قيمت 3تا 
4ميليون و 100هزار تومان برخي از لوازم التحرير قيمت گذاري 

شده دهه 60 در فروشگاه هاي اينترنتي است.
دفتر قديمي نوستالژي 40برگ نو، ست لوازم التحرير دهه 60، 
12عددمركب كمياب دهه 60 )بعد ازگذشت تقريبا 40سال هنوز 
بيش از80درصد جوهرش هست( با قيمت پايه 80هزار تومان، 
استمپ قديمي ارتلين ژاپني دهه 60و50 با قيمت پايه 70هزار 
تومان، بسته مدادهاي پاك كن دار HERO آنتيك 12عددي 
دهه 60 با قيمــت پايه 75هزار تومان، محيط و مســاحت ياب 
قديمي دهه 60 هاچ زنبورعســل با قيمت پايه 50هزار تومان، 

دفترچه يادداشت والت ديسني 2 توليد دهه 60شمسي 48برگ 
نو با قيمت پايه 106هزار تومان، يك بسته گچ تخته سياه گرد 
10ســانتي دهه 60 با قيمت پايه 144هــزار تومان، مجموعه 
قديمي نقاشي ســري 9عددي دهه 60 با قيمت پايه 478هزار 
تومان، سري 4عددي تراش هاي فانتزي دهه 60 با قيمت پايه 
46هزار تومان، دفتر 100برگ نوستالژي قديم با قيمت 110هزار 
تومان، خودنويس پاندا قديمي دهه 60 با قيمت پايه يك ميليون 
و 130هزار تومان، ماژيك قديمي فرانسوي نوستالژيك دهه 60 
با قيمت پايه اي 56هزار تومــان، منگنه قديمي ژاپني با قيمت 
پايه اي 50هزار تومان، يك عدد پرگار صنعتي داخل سنج آلماني 
Elora دهه 60 با قيمت پايه 265هــزار تومان، انواع پاك كن 
قديمي پليكان آلماني، تفنگي، نوستالژيك كفش ملي، سكه اي، 
فيالن و... با قيمت 6تا 50هزار تومان برخي از لوازم التحريرهاي 
به مزايده گذاشته شده در فروشگاه هاي اينترنتي هستند. البته 
برخي از كتاب هاي منتشر شده هم در اين زمينه وجود دارد كه 
مي توان به كتاب »خاطرات دهه 60« )نوســتالژي( اثر محمد 

شهبازي، نشر داريوش با قيمت 8800تومان اشاره كرد.

يكي از نوستالژيك هاي جذاب دهه  60 كه يادآور خاطرات 
زيادي براي افراد زيســته در آن دوران اســت بطري ها 
و ظروف شيشــه اي اســت. بطري هاي قديمي نوشابه 
زمزم بسياري از افراد را به ياد مراسم و جشن هاي تولد و 
عروسي يا حتي عزا مي اندازد كه در بسياري از عكس هاي 
خانوادگي و دورهمي به يادگار مانده اســت. بطري شير 
پاستوريزه هم يادبود خاطرات دهه 60 است كه در بسياري 
از فيلم هاي قديمي به يادگار مانده از آن زمان وجود دارد و 
به نوعي تبديل به نماد آن دوران شده است. اين بطري ها 
در فروشــگاه هاي اينترنتي با قيمت هاي پيشــنهادي 
متفاوتي گذاشته است. در اين فروشگاه ها بطري قديمي 
نوشــابه زمزم از دو مدل مختلف هر عدد 65تا 89هزار 
تومان، بطري نوشابه كوالپ 25هزار تومان، بطري كافي 
كوال هر كدام 80هزار تومان، بطري شير پاستوريزه 60تا 
80هزار تومان و بطري ماست متعلق به شركت سهامي 
صنايع شــير ايران با عكس گاو قرمز رنگ هر عدد 44 تا 

70هزار تومان قيمت گذاري شده است.

صف هاي طوالني براي خريد مايحتاج عمومي حتما در 
قاب خاطره بسياري از زيستگان دهه   60 نقش بسته است 
و نام كوپن به خوبي تمام تصاوير اين صف ها را به تصوير 
مي كشد. اين برگه هاي نوستالژيك هم با قيمت هاي 20تا 
يك ميليون و 500هزار تومان در فروشگاه هاي اينترنتي 
به فروش مي رسند. دفترچه كوپن نوستالژي دهه  60با 
قيمت 238هزار تومان، كد168كوپن كپسول نفت سفيد 
با قيمت 24هزار تومان، دفترچه ارزاق عمومي سال  63با 
دارا بودن صدها كوپن با قيمت 81هزار تومان و كامل ترين 
مجموعه كوپن شــامل 127عدد با قيمت يك ميليون و 

450هزار تومان چند نمونه از قيمت هاست.

بليت ها و تمبرهاي دهه 60 نيز براي آن دسته از افرادي 
كه از اتوبوس هاي درون شهري اســتفاده مي كردند يا 
افرادي كه براي تماشاي فيلم هاي سينمايي و تئاتر در 
صف گيشه فروش مي ايستادند و سر در سينما را در طول 
انتظار نظاره بودند، هــواداران فوتبال يا آنهايي كه اهل 
نامه نگاري و خريد تمبر بودند بسيار نوستالژيك است. 
بليت اتوبوس قديمي با قيمت هايي بين 25تا 200هزار 
تومان و تمبرهاي دهه  60از 2 تا 990هزار تومان و بليت 
استاديوم فوتبال 49هزار تومان قيمت گذاري شده است.

نوجوانان و جوانان دهه شــصتي عاشــق جمع كردن 
عكس ها و كارت پستال هاي اسطوره هايشان بودند و كمتر 
خانه اي را در آن دهه مي توان پيدا كرد كه ديوارهايش 
مزين به تصاوير كارت پســتالي قهرمانان و ورزشكاران 
نبوده باشد. در فروشگاه هاي مجازي عكس هاي قديمي، 
كارت پســتال و نقاشــي هاي قديمي، عكس آدامس، 
پوستر قديمي، آلبوم عكس، قاب و تابلوي قديمي زيادي 
مي توان يافت كه براي فروش گذاشته شده و قيمت هاي 

متفاوتي از 20هزار تومان به باال دارد.

دهه شصتي ها زمستان هاي اين دوران را با عالءالدين 
مي شناســند و شــب هاي تاريكش را با چراغ توري و 
زنبوري هايش. بسياري از مادربزرگ هاي ما روي اين 
چراغ ها غذا بار مي گذاشــتند و اين وسايل گرمايشي 
بدجور با خاطرات قديمي دهه شــصتي ها گره خورده 
است. چراغ عالءالدين عالي نسب از 150هزار تا 6يك 
ميليون و 500هزار تومان، چراغ توري و زنبوري قديمي 
بين 480هزار تا 8ميليــون تومان و چراغ خوراك پزي 
قديمي و گاز پيك نيكي از 120هزار تا 5ميليون تومان 

قيمت گذاري شده است.

دهه 60
اين شماره
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 ۴ نقد به عملکرد صداوسيما؛
 از ضعف گزارشگران تا  کارگردانی تصاوير
 و تالش برای ديده شدن به هر قيمتی

AFC دعواي ایران با     
    سوریان: چنین اشتباهي در انتظار یك پیروزي بزرگ

 از نوري بعید بود
نايب رئيس فدراسيون كشتي اعتقاد دارد كسب 

سهميه 87 كيلوگرم   در بلغارستان به مراتب 
سخت تر از قزاقستان خواهد بود

    باز هم دردسر آسیایي؟
ممكن است ستاره هاي پرسپوليس با درخشش 

در ليگ قهرمانان مشتري پيدا كنند

    آقایي هم كرونا گرفت
پس از فرزاد فرجي، پرسپوليس مدافع چپش  را هم 

به دليل كرونا در تهران جا گذاشت
شايعات مي گويد ممكن است فوتبال ايران بتواند ميزباني مرحله 

انتخابي جام جهاني را از بحرين  پس بگيرد، اما مشاور حقوقي 
فدراسيون تأكيد مي كند كه تضميني نيست 

20 18 18



18
2 3 0 2 3 6 0 يكشنبه  22فروردين1400       شـماره  28192

برخــي از نزديكان به مديريت ارشــد فدراســيون 
 AFC فوتبال معتقدند شــكايت اين فدراسيون از
به دليل دادن ميزباني مرحله انتخابي جام جهاني به 
بحرين، نتيجه خواهد داد. آنها خوش بينند كه با اين 
شكايت، ميزباني 4بازي مقابل عراق، بحرين، كامبوج 
و هنگ كنگ به ايران داده شود. كنفدراسيون فوتبال 
آســيا، چند هفته پيش اعالم كرد كه به دليل شيوع 
ويروس كرونا، ادامــه بازي هاي انتخابي جام جهاني 
در اين قاره، به شــكل متمركز برگزار مي شود. اين 
كنفدراسيون در تصميمي جنجالي، بحرين را ميزبان 
بازي هاي برگشت گروهC انتخابي جام جهاني معرفي 
كرد. مقامات فدراســيون فوتبال ايــران معتقدند، 
تصميم AFC ناعادالنه بوده و اســتناداتش مبناي 

قانوني ندارد. آيا براي نخستين بار فوتبال ايران از يك 
دعواي حقوقي بزرگ در مراجــع بين المللي، پيروز 

بيرون مي آيد؟
ســايت »البوابه« عراق، مدعي شــد كه شــكايت 
فدراسيون ايران عليه كنفدراســيون فوتبال آسيا، 
ممكن است تاريخ بازي هاي انتخابي جام جهاني در 
گروهC را به  تعويق بيندازد. بر اســاس اعالم قبلي، 
ايــن بازي ها خرداد مــاه انجام خواهد شــد. ديروز 
 ،AFC برخي منابع اعــالم كردند كه نماينــدگان
 Cورزشگاه هاي بحرين براي ميزباني بازی هاي گروه
را تأييد كرده اند. اين در حالي است كه گفته مي شود 
ممكن است مقامات كنفدراسيون از ايران بخواهند 
از تصميم خود عقب نشيني كنند و از ايران بخواهند 

دعوا را بيرون از دادگاه حل وفصل كند.
غالمرضا رفيعي، مشاور حقوقي فدراسيون فوتبال 
ايران، به ايســنا مي گويد AFC هنوز مستنداتش 
را بــه دادگاه بين المللي ورزش ارائه نداده اســت: 
»كنفدراسيون فوتبال آســيا عالوه بر دو روز مهلت 
قانوني، يك روز ديگر براي پاســخگويي درخواست 
كرده بود. احتماال آنها پاســخ خود را تا پايان ساعت 
اداري جمعه داده  باشند اما هم اكنون در تعطيالت 
پايان هفته )شــنبه و يكشنبه( به ســر مي بريم و 
دوشنبه مشخص خواهد شد كه AFC با درخواست 

ايران موافقت كرده است يا خير.«
برخي معتقدند ورود فدراســيون فوتبــال ايران به 
اين دعوا تصميم درســتي نبوده اســت. آنها از يك 

طرف به سابقه پرونده هاي حقوقي فوتبال ايران در 
دادگاه هاي بين المللي اشــاره مي كننــد و از طرف 
ديگر نگران هستند كه كنفدراسيون فوتبال آسيا، از 
اين پس به فكر انتقام از فوتبال ايران بيفتد. رفيعي 
اين نگراني ها را جدي نمي داند: »بر اســاس اسناد و 
مدارك ارائه شده، رأي AFC را عادالنه نمي دانيم و 
مشكل ديگري با اين كنفدراسيون نداريم. طرح دعوا 
در اساسنامه اين كنفدراسيون پيش بيني شده كه اگر 
يك فدراسيون و كنفدراسيون اختالفي داشته باشد 
حل و فصل اين موضوع در صالحيت دادگاه داوري 
ورزش است. هر رأيي هم صادر شود، مورد قبول دو 
طرف اســت.« او در عين حال تأكيد مي كند هيچ 
تضميني وجود ندارد كه ايران برنده اين پرونده باشد.

  دعواي ايران با AFC ؛ در انتظار يك پيروزي بزرگ

  اعتراض تاج يا خبرسازي رفقا؟

  شايعات مي گويد ممكن است فوتبال ايران بتواند ميزباني مرحله انتخابي جام جهاني را از بحرين پس بگيرد، اما مشاور حقوقي فدراسيون تأكيد مي كند كه تضميني نيست 

نكته بازي

آماربازي

االن كمالوند هيچ كاره است؟

انصافا قهر نبوديد؟

گل بزن، دوست پيدا كن

پيــروز قربانــي دو بار تا آســتانه 
عضويت در كادر فني اســتقالل 
پيش رفت و هر دو بــار انصراف 
داد. جالــب اينجاســت كه او هر 
دو مرتبــه مدعي شــده وظايف و 
حوزه اختيارات تعيين شده برايش در 
استقالل در حد او نبوده و به همين دليل قيد قبول پيشنهاد 
را زده است. قرباني يك بار اين حرف را زمان استراماچوني زد 
و يك بار هم االن كه دعوت مجيدي را رد كرده اســت. روشن 
نيست پيروز به عنوان دستيار خواهان چه سطحي از اختيارات 
است. حاال مي گوييم استراماچوني خارجي بود و دستيار ايراني 
را به عنوان دكور مي خواست، فرهاد مجيدي كه با وجود همه 
اختالفات قبلي به او پيشــنهاد همكاري داد؛ چرا اين بار هم 
جواب قرباني همان بود؟ يعني االن فــراز كمالوند به عنوان 

دستيار در استقالل هيچ كاره است؟

اصوال هيچ دو آدم مشــهوري در 
فوتبال ايران پيدا نمي شوند كه 
بعد از يك جنــگ و جدل با هم 
صلح كنند و اين جمله را به كار 
نبرند: »ما با هــم قهر نبوديم كه 
بخواهيم آشتي كنيم.« االن هم علي 
دايي همين جمله را در مورد رابطه اش با علي كريمي به كار 
برده است. آنها در ماجراي خاكســپاري مهرداد ميناوند، 
آشتي غم انگيزي با هم داشتند. خود بنده خدا مهرداد گفته 
بود آرزوي بزرگش آشتي اين دو نفر اســت. االن اما دايي 
مي گويد ما با هم قهر نبوديم. مردم حافظه دارند علي آقا؛ 
همين خود شما نبودي كه روي آنتن برنامه نود شعر معروف 
»كبوتر با كبوتر« را خوانديد و گفتيد با علي كريمي هيچ 
رفاقتي نداريد؟ ايشان هم لطف كردند و شما را خودخواه و 

منفعت طلب خواندند. به جا آورديد؟

مهدي عبدي كــه بهترين موقعيت 
فصل پرســپوليس را خراب كرد و 
2امتياز بازي با پديده را سوزاند، 
حاال از شماتت ها ناراحت شده و 
استوري گذاشته: »فهميدم دوستان 
زيادي ندارم، فقــط آدم هاي زيادي را 
مي شناســم.« خب كه چي مثال؟ االن انتظار داري دوستان 
زيادت به خاطر چندين هفته گل نزدن دور ســرت بچرخند؟ 
اين فوتبال است، فيلم هندي كه نيســت. رونالدو با آن همه 
عظمتش، درحالي كه هميــن االن آقاي گل ســري آ ايتاليا 
است به خاطر اينكه افول كرده زير تيغ رفته و دارند پدرش را 
درمي آورند. برايش ساعت شني خداحافظي و جدايي از يووه راه 
انداخته اند. بعد شما انتظار داري گل نزني و حلوا حلوايت كنند؟ 
رفقاي آدم به زندگي شخصي او مربوط هستند، هواداران هم 

بازيكن را با ثمربخشي اش قضاوت مي كنند. به همين راحتي.

برنامه  بازي ها

چهارشنبه- 25فروردين

جمعه- 27فروردين

شنبه- 28فروردين

دوشنبه - 30فروردين

سه شنبه - 31فروردين

چهارشنبه - يك ارديبهشت

پرسپوليس - الوحده امارات

استقالل - االهلي عربستان

الريان قطر - پرسپوليس

الشرطه عراق - استقالل

نيروهوايي عراق - تراكتور

پرسپوليس - گوا هند

الدحيل قطر - استقالل

تراكتور - الشارجه امارات

پاختاكور ازبكستان - تراكتور
19:00

00:45

21:30

22:30

00:45

19:30

21:30

22:15

19:30

ليگ قهرمانان آسيا - گروهي

متريكا

درحالي كه ليگ برتر بــه هفته پنجم از 

نيم فصل دوم رسيده، 5تيم هنوز در اين 05
نيم فصل به پيروزي نرســيده اند. در دور 
رفت و تا پايان هفته پنجــم 3تيم هنوز 
برنده نشده بودند كه مس رفسنجان در هفته ششم برنده شد و كار 2 
تيم ديگر به هفته هاي 13و 15كشيد. مس رفسنجان در دور برگشت 
هم مثل دور رفت شروع خوبي نداشته و االن يكي از 5تيمي است كه 
هنوز در نيم فصل دوم پيروز نشــده اند. حاصل كار مس رفسنجان در 
5بازي ابتــداي فصل 2مســاوي و 3باخت بــود. اين تيــم از 4بازي 
ابتدايي اش در نيم فصل دوم نيز به 3مســاوي و يك باخت رســيده و 
همچنان به دنبال نخســتين پيروزي است. مس امروز به مصاف سايپا 
مي رود و خود سايپا هم يكي از 5تيمي است كه در نيم فصل دوم هيچ 

بردي ندارد.

 تيم آلومينيوم امــروز در حالي ميهمان 

ماشين سازي اســت كه بهترين پيروزي 04
اين فصلش را مقابل همين تيم به دست 
آورده اســت. بــازي رفــت آلومينيوم و 
ماشين سازي در حالي در اراك برگزار شد كه هيچ كدام از 2 تيم هنوز 
هيچ بردي در ليگ نداشتند و به ترتيب با 2و يك امتياز در قعر جدول 
قرار داشتند. در آن بازي آلومينيوم 4بر يك پيروز شد و روند صعودش 
به رتبه هاي باالتر را از همان مسابقه آغاز كرد. اما ماشين سازي در قعر 
جدول ماند و هم اكنون هم با فقط يك پيروزي در رتبه آخر قرار دارد. 
آلومينيوم با برد 4بر يك مقابل ماشين ســازي و باخت 6بر يك مقابل 
ســپاهان در جدول بردهاي پرگل اين فصل هم به عنوان برنده و هم 

به عنوان بازنده حضور دارد.

 2 تيم سايپا و مس رفســنجان امروز در 

حالي مقابــل هم قــرار مي گيرند كه در 03
3هفته اخير هيچ كدام هيچ گلي نزده اند. 
سايپا كه از ابتداي نيم فصل دوم هيچ گلي 
نزده و آخرين گلش را مهرداد حيدري در آخرين هفته از دور رفت زده 
است. مس رفسنجان اما در نخستين هفته از دور برگشت به استقالل 
گل زد و در آخرين حضور محمود فكري روي نيمكت آبي ها با اين تيم 
يك-يك مســاوي كرد. از آن به بعد رفســنجاني ها 345دقيقه را در 
حســرت گل ســپري كرده اند و ممكن اســت اين بار از ركورد قبلي 
خودشان هم عبور كنند. اين تيم با 492دقيقه گل نزدن در ابتداي فصل 
ركورددار ليگ بيستم است و نفت آبادان و ســايپا به ترتيب با 475و 

443دقيقه در آستانه عبور از اين ركورد هستند.

از آنجا كه انتخاب دراگان اســكوچيچ به عنوان 
سرمربي تيم ملي از همان ابتدا با اما و اگرهايي 
همراه بود و برخي با آن مخالفت كردند، پيشنهاد 
حضور كريم باقــري در اين تيم مطرح شــد تا 

به اصطالح وزن نيمكت افزايــش بيابد. قرار بود 
باقري به كادر فني اضافه شود؛ ولو اگر به عنوان 
مربي، مثل پرسپوليس عمال كارهاي سرپرستي 
را انجام بدهد و تيم را جمع وجور كند. آن زمان 

 كشــمكش زيادي بر ســر حضور يا عدم حضور 
آقا كريم در تيم ملــي وجود داشــت، اما بعدا 
مخالفت باشــگاه پرسپوليس، شــيوع كرونا و 
تعطيلي مســابقات ملي باعث شــد همه  چيز 
فراموش شود. حاال اما در فدراسيون جديد فردي 
مثل مجتبي خورشيدي به عنوان سرپرست تيم 
ملي معرفي شده كه با هيچ متر و معياري برازنده 
و متناســب اين سمت نيســت. از او زياد انتقاد 

شده و خودش هم همچنان با اعتماد به نفس باال 
مشغول دفاع از اين انتخاب است. حرف و حديث 
و پشت پرده هم تا دل تان بخواهد هست. ما اما به 
هيچ كدام از اينها كاري نداريم. پرسش اينجاست 
كه رسيدن از كريم باقري به مجتبي خورشيدي 
اسمش چيســت؟ حتي اطالق تعبير »سقوط« 
به چنين وضعيتي، بيش از حد مهربانانه به نظر 

مي رسد. خداوند به فرياد تيم ملي ايران برسد.

  از كريم باقري به خورشيدي
  حتي اسمش »سقوط« هم نيست

كاروان پرسپوليس باالخره بعد از كش وقوس هاي فراوان براي حضور در بازي هاي 
گروه پنجم آسيا به سوي هند پرواز كرد. پرسپوليسي ها كه براي اخذ ويزاي هند 
سختي فراواني كشيده بودند، براي پرواز به اين كشــور نيز با مشكالتي روبه رو 
شدند كه درنهايت اين مشكالت عصر ديروز حل شــد. كاروان پرسپوليس قرار 
بود صبح ديروز فرودگاه امام خميني را با يك پرواز چارتر به سمت جزيره گوا در 
هند ترك كند اما مشكل هماهنگي با فرودگاه گوا مانع از اين موضوع شد تا پرواز 
سرخپوشان با تأخير مواجه شود. مشكلي كه براي سرخپوشان به وجود آمد، از 
سمت هندي ها بود. فرودگاه شهر گوا در اختيار نيروي دريايي هند قرار دارد و اين 
نيرو تا عصر ديروز اجازه فرود پرسپوليسي ها را در فرودگاه گوا صادر نكرده بود. اين 
اتفاق باعث اعتراض مسئوالن پرسپوليس هم شد و ابراهيم شكوري عنوان كرد: 
»ما نمي دانيم اصال چطور اين امكانات تأييد شده و به هندي ها ميزباني داده اند. ما 
به كشوري مي رويم كه شرايط بسيار ويژه اي دارد. هند مانند قطر، امارات و حتي 
ايران نيست و شرايط متفاوتي دارد.« معاون اجرايي پرسپوليس ساعاتي بعد اعالم 
كرد: »بعد از پيگيري بي وقفه مديريت باشگاه، باالخره مشكل سفر به كشور هند 
حل شد و مجوز پرواز به دستمان رسيد.« او ضمن تشكر از وزارت امور خارجه و 
سفارت ايران در هند خبر داد با مساعدت آنها شرايط براي پرواز پرسپوليسي ها 

در عصر روز شنبه مهيا شده است.

پرواز پردردسر سرخ ها به هند

انتظار مي رفت شرايط تمديد قرارداد چند بازيكن مهم 
پرســپوليس، ازجمله احمد نوراللهي و محمدحسين 
كنعاني زادگان پيش از اعزام تيم به ليگ قهرمانان آسيا 
فراهم شود اما نهايتا اين اتفاق رخ نداد. حاال مدافع و 
هافبك سرخ ها كه هر دو هم كليدي هستند، در حالي 
راهي هندوســتان مي شــوند كه درخشش احتمالي 
آنها در اين مســابقات مي تواند چشــم باشگاه هاي 
مختلف عربــي و غيرعربي را بگيرد و شــانس ادامه 
حضور اين نفــرات در پرســپوليس را كاهش بدهد. 
شبيه اين اتفاق فصل گذشــته هم رخ داد و بازيكني 
مثل شــجاع خليل زاده با ارائه عملكرد بســيار خوب 
در ليگ قهرمانــان مدنظر الريان قطر قــرار گرفت. 
پيشــنهاد الريان به او آنقدر وسوســه كننده بود كه 
خليل زاده حتي بــراي برگزاري بــازي فينال هم در 
جمع سرخپوشان باقي نماند و آن جدايي جنجالي را 

رقم زد. بشار رسن هم ديگر بازيكني بود كه با عملكرد 
خوبش در اين مسابقات مشتري پيدا كرد؛ هرچند او 
برخالف شجاع تا پايان فينال آســيا به حضورش در 

پرسپوليس ادامه داد.
حاال هم ممكن است دقيقا همين قصه براي نوراللهي 
و كنعانــي زادگان تكرار شــود. هــر دو بازيكن جزو 
خوب هاي پرسپوليس هستند و هر دو هم فعال براي 
تمديد قرارداد همكاري نكرده اند. قطعا اگر تا پيش از 
اعزام تيم مسئله حل مي شد به ســود باشگاه بود، اما 
حاال آنها وارد ويترين ليگ قهرمانان مي شوند و اوضاع 
تغيير خواهد كرد. حتي اگر نهايتا جدايي از پرسپوليس 
اتفاق نيفتد، درخشش احمد و حسين در اين بازي ها 
قيمت آنها را افزايش خواهد داد. هرچند همين حاال 
هم از اعداد عجيب و غريبي به عنوان رقم پيشنهادي 

اين دو بازيكن ياد مي شود.

باز هم دردسر آسيايي؟
ممكن است ستاره هاي پرسپوليس با درخشش در ليگ قهرمانان مشتري پيدا كنند

آقايي هم كرونا گرفت
پس از فرزاد فرجي كه با مثبت شدن تست كرونايش 
شانس سفر همراه كاروان پرســپوليس به هند را از 
دست داد، روز گذشــته خبر رسيد سعيد آقايي هم 
كرونا گرفته و از كاروان قرمز ها جا مانده است. عليرضا 
حقيقت، پزشــك پرســپوليس درخصوص مثبت  
اعالم شدن تســت مدافع چپ قرمز ها مي گويد: »با 
توجه به حساسيت موضوع پيش از بازي با نساجي هم 
تست كرونا از همه اعضاي تيم گرفته شد كه نتيجه 
تمام تســت ها منفي بود. در نخستين تمرين بعد از 
بازي با نساجي مجددا از همه اعضاي تيم تست گرفته 
شد كه با توجه به مثبت شدن تست سعيد آقايي، او از 
جمعه شب به قرنطينه رفته و هم اكنون زيرنظر كادر 

پزشكي مراحل درمان خود را طي مي كند.«

فوتبال ايران

ليگ برتر ايران)جام خليج فارس( -فصل بيستم

امتياز تفاضل گل گل خورده گل زده باخت مساوی برد بازي ها تيم رتبه
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187562120126گل گهرسيرجان7
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25-196761414مس رفسنجان9
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يکشنبه 22 فروردين 1400

دوشنبه 23 فروردين 1400

مس رفسنجان-سايپا

ماشين سازی-آلومينيوم

سپاهان-نفت  مسجدسليمان

پديده - ذوب آهن

پيكان-گل گهر

17:00

17:30

18:30
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18:50

ليگ برتر-  هفته  بيستم 

در حالي كه گفته مي شــد مهدي تاج در طول جلســه كميته اجرايیAFC اعتراض ايران نسبت به 
ميزباني بحرين را به اطالع دبيركل كنفدراســيون فوتبال آسيا رســانده، اما شواهد نشان مي دهد 
اين اتفاق رخ نداده و صرفا يك خبرسازي براي تطهير نايب رئيس ايراني AFC بوده است. از زماني 
كه خبر ميزباني بحرين منتشر شد، بســياري از اهالي فوتبال به انتقاد از مهدي تاج پرداختند كه 
به عنوان نايب رئيس AFC هيچ تالشي براي احقاق حق ايران انجام نداده است. تا اينكه در روزهای 
گذشته و بعد از برگزاری جلسه كميته اجرايی  AFC عنوان شد مهدی تاج در اين جلسه به موضوع 
ميزبانی بحرين اعتراض كرده است. عكسي هم از تاج منتشر شده كه او را خارج از جلسه كميته 
اجرايي در حال صحبت با دبيركلAFC  نشان مي دهد. اما با توجه به اينكه موضوع ميزباني بحرين 
اصال در دستور جلسه كميته اجرايي نبوده و طرح موضوعاتي خارج از دستور جلسه نيز غيرممكن 
است، چنين خبري از اساس نادرست به نظر مي رسد. روز گذشته ايسنا از قول غالمرضا رفيعی، 
مشاور حقوقي فدراسيون فوتبال نوشت: »موضوع اعتراض ايران به ميزبانی بحرين در مسابقات 
مقدماتی جام جهانی اصال در دستوركار هيات رئيسه نبوده است. زمانی كه موضوعی در دستور 
كار جلسه نباشد، طرح برخی از موارد با توجه به اعالم رسمی  AFC ادعايی خالف واقع و فريب 
افكار عمومی است. اعتراض نماينده ايرانی عضو هيات رئيسه AFC آن هم زمانی كه موضوع در 

دستور جلسه نبود، بسيار ديرهنگام بوده و نمی دانم چه نتيجه ای داشته است.«
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ديروز همه مسابقات فوتبال در جهان 
تحت تأثير و زير سايه ال كالسيكو 
بود. امروز امــا بازي هاي مهم تري 
برگزار مي شــود. قبل از بررســي 
بازي هاي امروز و امشب به يك نكته 
آماري هم اشاره كنيم درباره تك بازي 
جمعه شب در ليگ برتر. آداما ترائوره، بازيكن عضالني و تنومند 
ولورهمپتون كه فقط به منچسترسيتي بلد است گل بزند، در 
بازي با فوالم سرانجام پس از 48مسابقه پياپي موفق به گلزني 
شد. اين بيست وهشتمين اقدام او به زدن ضربه به سمت دروازه 

حريفان در اين فصل بود.

   سري آ
رقابت هاي سري آ نه براي قهرماني بلكه براي سهميه فصل آينده 
ليگ قهرمانان اروپا داغ شده است. با توجه به افت يوونتوس در 
اين فصل و اوج گيري اينتر با كونته و همچنين پوست اندازي 
ميالن، بايد از همين حاال اينترميــالن را قهرمان ليگ بدانيم. 
قهرماني هاي پي درپي يوونتوس يك دهه پيش توسط آنتونيو 
كونته پايه گذاري شد و همين مربي قصد دارد اين نوار قهرماني 
را كه خودش درســت كرده بود پاره كند. حاال خطر از دست 
دادن سهميه ليگ قهرمانان براي يووه هم حس مي شود. باشگاه 
توريني كه كريستيانو رونالدو را براي باطل كردن طلسم ناكامي 
در ليگ قهرمانان از رئال مادريد خريده بود ممكن اســت در 
ليگ قهرمانان اصال حاضر هم نباشد. يووه و رونالدو براي كسب 
سهميه بايد با رقبايي مثل ميالن، آتاالنتا و ناپولي و حتي التزيو 
كه فاصله كمي با هم دارند رقابت كننــد. مقام نايب قهرماني 
هم در دســترس اســت. البته روي كاغذ قهرمانــي هم قابل 
دستيابي است و اگر معجزه اي رخ دهد اختالف 12 امتيازي با 
صدرنشين در 9بازي آينده قابل جبران است. يووه ساعت17:30 
و يك ساعت ونيم بعد از آغاز ديدار اينتر- كالياري به مصاف جنوا 
مي رود. ديگر امتيازي براي از دســت دادن باقي نمانده است. 
جدال امشب فيورنتينا- آتاالنتا و ســمپدوريا- ناپولي هم در 
تعيين سرنوشت يووه اثرگذار است. درصورت به دست نيامدن 

سهميه، رونالدو رفتني خواهد بود.

  ليگ برتر
آرسنال با آرتتا در ادامه روند بد اخيرش در نتيجه گيري ساعت 
22:30 امشب به مصاف شفيلد ته جدولي مي رود؛ همان تيمي 
كه منچستريونايتد را برد و اين تيم را از كورس قهرماني عقب 
انداخت. آرسنال كه بهترين قرعه را در يك چهارم پاياني ليگ 
اروپا به دست آورده بود، نتوانســت از پس اسالويا پراگ برآيد. 
تيم اهل چــك در 2 دور قبلي ابتدا با 2 تيم بريتانيايي لســتر 
و گالســكو رنجرز مســاوي كرده بود و در بازي برگشت آنها 
را 2 بر صفر شكست داده بود. شايد آرســنال سومين قرباني 
بريتانيايي اين تيم باشد. جدال وستهام و لستر هم نقش مهمي 
در تعيين تيم هاي حاضر در رقابت هاي اروپايي در فصل آينده 
دارد. لســتر مدعي ليگ قهرمانان و وســتهام مدعي سهميه 
ليگ اروپاست. اما مهم ترين بازي ديدار ساعت 20 امشب بين 
تاتنهام و منچستريونايتد اســت. مورينيو در رويارويي هايش 
با منچستريونايتد 10 برد، 9تســاوي و تنها 4 باخت به دست 
آورده است و در تقابل با اوله گونار سولسشائر 2برد، يك تساوي 

و يك باخت.

نقل قول فوتبال ايران

نقل قول فوتبال جهان

پيش بازي

والدانو:  سرمربي و بازيكن و مدير ورزشي اسبق رئال مادريد: وقتي 
برنابئو آماده شود، آنفيلد در برابرش زمين تمريني خواهد بود.

پپ گوارديوال:   سرمربي سيتي: بيلســا جام نمي برد؟ اگر 
منچسترسيتي را به او بدهيد، اين كار را مي كند.

آرسن ونگر: سرمربي سابق آرسنال كه هم اكنون در فيفا كار مي كند: 
سيستم آفسايد خودكار براي سال2022 آماده خواهد شد.

جنتلمن روي نيمكت

تلویزیون علیه فوتبال
۴ نقد به عملكرد صداوسيما  از ضعف گزارشگران تا  كارگردانی تصاوير

 و تالش برای ديده شدن به هر قيمتی

الپورتا در دوره جديد رياست در باشگاه بارسلونا مثل 
دوره اول دستش باز نيست. او بارسا را با 70 ميليون 
يورو بدهي ترك كرد اما حاال اين رقم بدهي به 15برابر 
افزايش يافته است. او مي خواهد هر طور شده از طريق 
وام بانكي كالن و فروش نام ورزشــگاه نوكمپ، يك 
ســتاره بزرگ براي تيم بخرد و همزمان مسي را هم 
راضي به تمديد قرارداد مادام العمر كند، ســتاره اي 
كه در آخرين قراردادش كه تا تابســتان اعتبار دارد 
در طول 4 ســال 555ميليون يورو دستمزد گرفته 
اســت. نام هاي بزرگي مثل اريك هالند، هري كين 
و الئوتارو مارتينس پيرامون نقل وانتقاالت بارســا به 
گوش مي رســد اما خريد هر كدام از آنها بين 100تا 
180ميليون يورو براي باشــگاه هزينه دربردارد. اين 
در حالي است كه بازيكنان ارزان اما سرشناس مورد 
نظر رونالد كومان در حال فاصله گرفتن از سبد خريد 

باشگاه هستند.
ممفيس ديپاي كه بارتومئو مي توانســت با 5ميليون 
يورو او را بخرد، ممكن است از يوونتوس يا تيم ديگري 
ســر درآورد. رابطان بارســلونا به او پيغام داده اند كه 
بايد دستمزد درخواســتي اش را كاهش دهد. همين 
قضيه درباره جورجينيو واينالدوم هم صدق مي كند. 
هافبك ليورپول هم مثل مهاجم هموطنش در ليون 
-ممفيس- در پايــان فصل بازيكن آزاد مي شــود و 
انتقالش هزينه اي براي بارسا ندارد اما به او گفته شده 
كه دستمزد پيشنهادي سالي 8 ميليون يورويي اش 
قابل پرداخت نيســت. براي هميــن واينالدوم هم از 
تركيب فصل آينده دور شــده اســت. ضمــن اينكه 
بارسايي ها با تماشاي عملكرد اين بازيكن در بازي رفت 
مقابل رئال مادريد به اين نتيجه رسيده اند كه اضافه 
شدن او كمكي به تقويت تيم نمي كند. در اين پست 
يك پديده جديد هم دارند بــه نام ماريبا كه به تازگي 
به ليست تيم بزرگساالن اضافه شده و خريد واينالدوم 
پابه سن گذاشته مي تواند جلوي ظهور و پيشرفت اين 
پديده را بگيرد. حتي به اريك گارسيا، مدافع اسپانيايي 
منچسترسيتي هم كه محصول خود الماسيا و باشگاه 
كاتالونيايي است و جذب او به نظر مي رسيد قطعي و 
ساده باشد، در حال خروج از ليست خريد است. اين 
مدافع ملي پوش در پايان فصل آزاد مي شود و مي تواند 
رايگان به بارســا برگردد اما به او هم پيغام داده شده 
كه بايد حقوق درخواستي اش را به نصف كاهش دهد. 
همين باعث ايجاد ترديدهايي نزد اين بازيكن شــده 

است. درباره آگوئرو هم شرايط مشابه است؛ باشگاه از 
عهده حقوق او هم برنمي آيد و شايد اين مهاجم به طور 
رايگان به پاري ســن ژرمن يا يوونتوس يا آرســنال يا 

حتي رئال مادريد بپيوندد.
الپورتا مي خواهد در انتهاي فصل مثل تابســتاني كه 
گذشــت و بارتومئو موفق شد از شــر حقوق نجومي 
بازيكناني مثل ويدال، سوارس و راكيتيچ خالص شود، 
چند ستاره گران قيمت خود را بفروشد يا قراردادشان 
را فسخ كند. يكي از اينها كوتينيو است كه بيشتر فصل 
را مصدوم بوده و 2 سال به بايرن مونيخ قرض داده شد 
تا حقوقش توسط باشگاهي ديگر پرداخت شود و اگر به 
تعداد بازي هاي او در تركيب بارسا اضافه شود، باشگاه 
بايد مدام به ليورپول در قبال آپشــن هاي قراردادش 
پول پرداخت كند. اما بعيد اســت براي بازيكني كه 
باالي 160ميليون يورو برايش هزينه شده، مشتري 
دست ودلبازي پيدا شود. شايد الپورتا مجبور شود او را 
هم با قيمتي بسيار نازل به فروش برساند. بازيكن ديگر 
در آستانه خروج كســي نيست جز اومتيتي كه بعد از 
قهرماني جهان با تيم ملي فرانســه هرگز روي خوش 
نديد و مدت ها مصدوم بــود. كومان عالقه اي به بازي 
دادن به او ندارد اما كمتر تيمي حاضر است دستمزد 
بــاالي او را بپردازد. شــايد اومتيتي قرضــي جدا يا 
خودش مجبور شود به تيم خواهانش در حقوق ساالنه 
تخفيف 50 درصدي بدهد. شــما اگر باشگاه بزرگ و 
متمولي باشــيد حاضريد پولي براي خريد بازيكناني 
مثل بريتويت يا جونيور فيرپو يا پيانيچ بدهيد؟ بعيد 
است بارسا بتواند پول قابل توجهي از محل فروش اين 
بازيكنان به دست آورد اما جدايي آنها مي تواند به خزانه 
باشــگاه كمك كند. تنها بازيكناني كه ممكن است از 
طريق فروش شان بودجه اي تامين شود سرخي روبرتو 
و عثمان دمبله هستند. روبرتو را زماني گوارديوال براي 
منچسترسيتي مي خواست اما بارسا مخالفت كرد و پپ 
در همان پست كانسلو را خريد. دمبله هم براي تمديد 
شرط گذاشته كه حقوقش باال برود كه اين امكان پذير 
نيست. شايد از راه فروش او مبلغي باالي 50ميليون 
يورو نصيب بارسا شود كه خيلي كمتر از نصف هزينه 
خريدش از دورتموند است. احتماال الپورتا بايد يك بار 
ديگر تيم را براساس بازيكنان جوان الماسيا و تركيب 
تيم »ب« بازسازي كند؛ درست مثل كاري كه در دوره 
اولش كرد و با راهنمايي يوهان كرويف كبير توانست با 

پپ گوارديوال بهترين بارساي تاريخ را بسازد.

گــزارشـــگر بـــازي 
پرسپوليس و نساجي در 
هفته بيستم ليگ برتر را 
مي شناختيد؟ از عملكردش راضي بوديد؟ اسمش مجيد عابدي 
اســت و گويا از برنامه »آقاي گزارشگر« به سطح كار در تلويزيون 
رسيده. نه اينكه خيلي روي اعصاب بوده باشد، اما عملكردش هرگز 
طوري نبود كه به جذابيت هاي مسابقه اضافه كند. كشوري با 80 
ميليون جمعيت كه شــايد يك چهارم آنها بــه فوتبال عالقه مند 
باشند، چرا نبايد 4 تا گزارشگر درجه يك داشته باشد كه مو به تن 
مخاطب سيخ كنند؟ تلويزيون ايران خوب اداره نمي شود و يكي از 
آشكارترين مصاديق اين داستان هم، بالهايي است كه اين مجموعه 
بر ســر فوتبال نازل مي كند. همزيستي فوتبال و تلويزيون نه تنها 
مسالمت آميز نيست، بلكه آغشته به تحكم، زيانبار و مخل اعصاب 

و روان مخاطبان است.

  حق پخش؟ بي خيال
اين يك قصه مكرر گفته شده است.بدون اغراق اگر صداوسيما حق 
واقعي فوتبال بابت پخش مسابقات اين رشته ورزشي را بپردازد، 
باشگاه هاي محبوب و سرشــناس ما مطلقا بدهي و مشكل مالي 
نخواهند داشت و مي توانند بهترين تيم ها را ببندند. همه اين سال ها 
هم جدل بر سر دريافت حق پخش بي نتيجه بوده و كار را رسانده 

به جايي كه حاال مجلس شوراي اسالمي صداوسيما را مكلف كرده 
براي سال 1400مبلغ 45ميليارد تومان در اختيار وزارت ورزش 
قرار بدهد. 45ميليارد تومان براي كل فدراسيون هاي ورزشي؛ اين 
حتي »صدقه« هم نيست، گرچه در وصول همين مقدار هم ترديد 
داريم! با 45ميليارد فوق فوقش مي شود 2 تا مهدي شيري و يك 
سياوش يزداني خريد. كاش آقايان يك بار با حساب و كتاب روشن 
اعالم مي كردند فقط از پخش داربي تهران چه تعداد بيننده جذب 
مي كنند، چقدر آگهي مي گيرند و چه اندازه سود مي برند. در اين 

صورت چه مخ هايي كه سوت نمي كشيد.

  داغي به نام گزارشگري
دل تان براي صداي عادل فردوسي پور و مزدك ميرزايي تنگ شده؟ 
مشكل خودتان اســت. از پرحرفي هاي مالل آور جواد خياباني به 
ستوه آمده ايد؟ اين هم مشكل خودتان است. دل تان غنج مي زند 
يك بار ديگر يك گزارشگر وسط يك مسابقه حساس بگويد: »چيه 
اين فوتبال؟ تمام تنم داره مي لرزه«؟ جواب مان همان 2 پاســخ 
قبلي است. در اين كشور مشكل از فرســتنده نيست، از گيرنده 
است. اگر هم دوست نداريد، جمع كنيد برويد. يك دوره با ساليق 
بازتر مديريتي در همين صداوسيما نسلي از گزارشگران باكيفيت 
مثل عادل و مــزدك، خياباني )فرمت اورجينــال و قديمي اش، 
نه گزارشگر تمام شــده فعلي(، پيمان يوسفي و بعدتر محمدرضا 

احمدي وارد حرفه گزارشگري شدند. االن اما سال هاست كه اين 
زمين سترون محصول نمي دهد. حاال بگذريم از اينكه ستاره هاي 
قبلي را راندند، چرا خبري از اســتعدادهاي جديد نيست؟ چرا در 
اين كشور پرجمعيت فوتبال دوســت يك گزارشگر جوان در حد 
مزدك نداريم؟ اين نمي تواند از تنگ نظري مســئوالن در جذب 
اســتعدادهاي جديد باشــد؟ اينكه آنها مطيع بودن نيروها را به 
تخصص شان ترجيح مي دهند؟ ابايي نداريم از اينكه اعتراف كنيم 
گاهي با فلسفه فرار از چانه گرم گزارشگران داخلي، براي تماشاي 
مسابقات به شبكه هاي ماهواره اي پناه مي بريم. اينجاست كه حتي 
حسرت برخي گزارشگران همزبان تاجيك و افغان را مي خوريم. نه 
اينكه خيلي خوب باشند، اما فقط خود بازي را گزارش مي كنند، 
پرت و پال نمي گويند و به زبــان آوردن جمالت غيرمرتبط به آنها 

تحميل نمي شود.

  مقر گردهمايي بي استعدادها
كاش مشكل پخش تلويزيوني مسابقات فوتبال فقط از گزارشگران 
ضعيف و بي كيفيت بود. گاهي به نظر مي رسد با اراده اي قطعي و با 
سختگيري تمام، بي اســتعدادترين آدم ها را دستچين كرده اند و 
در بخش هاي فني پخش بازي ها گنجانده اند. حسرت به دل مان 
ماند كه يك كار خوب از كارگردانان تلويزيوني مسابقات ببينيم. 
آنها هيچ درك درستي از شغل شان ندارند و هيچ وقت نمي فهمند 
صحنه آهسته يك اتفاق را چه زماني و از كجا بايد نشان بدهند. در 
انگلستان سال هاست كه تقريبا صددرصد گل ها از لحظه لو رفتن 
توپ و تغيير مالكيت به صورت آهسته پخش مي شود تا تماشاگر 
تلويزيوني قشنگ بفهمد چه كسي توپ را داده، چه كسي گرفته و 
چطور گل به ثمر رسيده است. در ايران اما حتي گاهي در مسابقات 
پرسپوليس و استقالل صحنه آهســته طوري پخش مي شود كه 
درست معلوم نيست پاس نهايي منجر به گل را چه كسي داده! اينكه 
هيچ، عمر ما تمام شد و كارگردانان تلويزيوني در ايران نفهميدند 
به هيچ وجه نبايد صحنه آهســته را وقتي توپ در جريان اســت 

پخش كنند. آقا اصال اين هم سخت است؛ چطور اينقدر هنرمندانه 
مي توانيد هر بار و در هر مسابقه آگهي گران قيمت »تقديم برنامه« 
را بعد از شروع بازي روي آنتن ببريد و روان مردم را به هم بريزيد؟ 

مگر شما فوق ليسانس خراب كردن اعصاب داريد؟

  تريبوني براي سخيف ترين حرف ها
تلويزيــون غيرخصوصي ايران با بودجه هنگفت دولتي، رســما 
تبديل شــده به يكي از عوامل تخريب فرهنگ هواداري در اين 
كشور. مجريان و مهمانان اين رســانه لوس ترين كري خواني ها 
را به قصد وايرال شــدن انجــام مي دهند، ســطح پايين ترين 
حرف ها را به زبان مي آورند و تكراري تريــن چهره ها را مهمان 
برنامه هاي شــان مي كنند تا حرف هاي عجيب و غريب بزنند و 
مردم را در شبكه هاي اجتماعي به جان هم بيندازند. باور كنيد 
حتي شخص رئيس صداوسيما تخمين درستي از دفعات حضور 
برادران فنونــي زاده در تلويزيون ندارد. خــب وقتي 2 نفر 200 
بار به اين كانال و آن كانال دعوت مي شــوند و خاطرات راست و 
دروغ شان ته مي كشد، ناچار مي شــوند به مرحوم ناصر حجازي 
انگ تباني بزنند. اين نتيجه به تنگ آمدن قافيه است. ديگران هم 
پيشكسوتان خوشنام پرسپوليس و استقالل را توده اي و ساواكي 
مي خوانند. چطور روي تان مي شــود فيروز كريمي را روي آنتن 
بياوريد تا در مواجهه با نام عليرضا فغاني از عبارت سخيف »شير 
سماور« استفاده كند؟ و چطور باز در 10 برنامه ديگر به او آنتن 
مي دهيد؟ اگر اين كارها را يك شبكه خصوصي انجام بدهد، خيلي 
عجيب نيست. اينكه رســانه اي با بودجه چند هزار ميلياردي از 
اموال مردم ايران و كلي ادعاي پرطمطراق دنبال اين لودگي هاي 
مخرب باشد وحشتناك است. انصافا تلويزيون چند دقيقه برنامه 
خوب ساخته براي اينكه روي فرهنگ مدارا، مروت و مطالبه گري 
هواداران كار كند و آنها را از تعصب خشك و خالي برهاند؟ اصال 
كسي در آن سيستم انحصاري ورشكسته، وقت فكر كردن به اين 

چيزها را دارد؟ 

رسول بهروش
روزنامه نگار

اعتراف شهريار : من استقاللي بودم
علي دايي در گفت وگو با يك برنامه 
اينترنتي صحبت هاي جالبي مطرح 
كرده كه از ميان آنها اعترافش به 
استقاللي بودن در سال هاي جواني 
بسيار خبرساز شده است. دايي در 
اين گفت وگو بيشتر درباره موضوعات 
غيرفوتبالي و شــرايط اجتماعي ايران در حال حاضر صحبت 
كرده است. به خصوص معيشــت مردم و شرايط سخت آنها در 
دوران كنوني از مسائل مهمي اســت كه آقاي گل فوتبال دنيا 
در اين گفت وگو به آن پرداخته است. اما در يكي از بخش هاي 
فوتبالي اين مصاحبه، بازيكن و ســرمربي سابق پرسپوليس 
اعتراف مي كند كه قبل از پيوســتن به پرسپوليس، طرفدار 
استقالل بوده است. او مي گويد: »در خانواده ما فقط برادر بزرگم 
پرسپوليسی بود و ما ۴برادر ديگر استقاللی بوديم. زمانی كه 
فوتبال را در تهران به صورت جدی بازی كردم، پرسپوليس و 
استقالل برايم تفاوت چندانی نداشتند. اما از زمانی كه لباس 
پرســپوليس را بر تن كردم، يك پرسپوليسی شدم و افتخار 
می كنم كه طرفدار اين تيم هستم.« دايي البته اين شايعه را كه 
هنوز هم به استقالل عالقه دارد به شدت تكذيب كرده و مي گويد 
بعد از پيوستن به پرسپوليس ديگر عالقه اي به استقالل نداشته 
و كامال پرسپوليسي شده است. نام دايي در ابتداي اين فصل 
به عنوان گزينه سرمربيگري در استقالل هم مطرح شد اما دايي 

شايعه مذاكره با آبي ها را تكذيب كرد.

جنوا، آينده رونالدو
يوونتوس براي پيشگيري از رفتن كريستيانو بايد از 

امروز براي سهميه بجنگد

علیه ابر و باد و زمین و خورشید
آلماني ها را مردمي غرغرو مي دانند. مربيان آلماني معموال كنار خط به غرولند مشغولند. نمونه اش يورگن كلوپ كه درباره ورزشگاه 
محل بازي ليورپول- رئال مادريد با بي احترامي حرف زد و آن را به زمين تمرين تشبيه كرد. اين اولين باري نيست كه اين سرمربي 

موفق به بهانه جويي و غرولند دست مي زند. او بيشتر عليه ورزشگاه، چمن و باد حرف مي زند.
 كلوپ، سرمربي ليورپول، بارش برف را مقصر ناتواني در شكست لستر دانست.

 يورگن كلوپ وزش باد را مقصر شكست برابر ساوتهمپتون دانست.
 يورگن كلوپ، سرمربي ليورپول، ســرمربيان ليگ برتر را مقصر موفقيت منچسترسيتي 

دانست.
 يورگن كلوپ هواي گرم و چمن خشك را دليل شكست برابر بري مي داند.

 يورگن كلوپ چمن خشك استاديوم هاوثورن و داوران را مقصر تساوي برابر وست بروم 
مي داند.

 يورگن كلوپ، سرمربي ليورپول، ادعا مي كند كه وزش باد مانع از ارائه فلسفه 
فوتبال سيال او شد.

 FA يورگن كلوپ وزش باد را دليل شكســت برابــر ولورهمپتون در 
Cup مي داند.

 يورگن كلوپ ادعا كرد BT اسپرت دستور داده بازي اين تيم برابر 
ليورپول كوتاه تر شود!

چانهزنيباسوژههاينقلوانتقاالتي
بارسلونا همه گزينه هاي خريد و همچنين ستاره هاي خودش را مي پراند

قصد از اشاره به اين نكته اين نيســت كه مثل جواد خياباني و 
بقيه گزارشگرهاي فوتبال تلويزيوني هنگام پخش مسابقات 
فوتبال خارجي بگوييم مربيان و بازيكنان ايراني بايد از اينها 
ياد بگيرند و اين بازي ها مثل يك كالس آموزشــي است. 
اين حرف هاي تصنعي و كليشه اي بماند براي گزارشگرها 
ولي شــما چند جمله از زين الدين زيدان را در كنفرانس 
مطبوعاتي پيش از ال كالسيكوي ديشب بخوانيد و ببينيد 
مگر مي شود يك نفر اين قدر باشــخصيت باشد! مگر كار 

سرمربي اين نيست كه 90 دقيقه كنار خط بر سر بازيكنان 
خودش داد بكشــد و به داوري اعتراض كند و دســتياران و 

نيمكت نشــينان تيمش هم وظيفه ايجاد جنگ رواني را 
بر دوش بكشند و به نيمكت حريف فحاشي كنند؟ مگر 
وظيفه سرمربي در كنفرانس مطبوعاتي اين نيست كه 

عليه داوري حرف بزند و بگويد فدراســيون سر ما را بريد 
يا عده اي نمي خواهند ما قهرمان شويم؟ شما فقط چند نمونه 
از اظهارات و پاسخ هاي ســرمربي رئال مادريد را كه هرگز در 
عمرش درباره داوري يا عليه همتايش در تيم مقابل حرفي 
نزده است ببينيد و مقايسه كنيد با نمونه هاي وطني يا حتي 
خارجي مثل كونته، مورينيو، كومان، گتوزو، يورگن كلوپ، 
كي روش و... اين همان زيداني است كه به عنوان بازيكن در 
فينال جام جهاني با سر به سينه ماتراتزي معلوم الحال كوبيد 
و در جام جهاني1998بازيكن عربســتاني را كه روي زمين 

افتاده بود لگدمال كرد!

  پاسخ به اين سؤال كه آيا ويني در آينده جزو بهترين ها 
خواهد بــود: »بايد بازيكن را به حال خــودش رها كنيم و 
از االن نگوييم قرار است بهترين شــود يا خير تا سروصدا 

تمركزش را به هم نريزد.«
  پاسخ به سؤالي درباره احتمال آمدن امباپه: »من و امباپه 
همديگر را مي شناسيم ولي االن او بازيكن ما نيست و من 

نمي توانم در موردش صحبت كنم همين.«
  پاسخ به اين ســؤال كه آيا دوســت دارد اين آخرين 
ال كالسيكوي مسي باشــد: »هرگز! اميدوارم در بارسا 

بماند چون آنجا خوشحال است.« 
  جواب سؤال »مســي از 2018 در ال كالسيكو گل 
يا پاس گل نداشته: »ما مي دانيم مسي چه بازيكني 
اســت. بارســا در كل تيم خيلي خوبي اســت و ما 

مي رويم تا بهترين خودمان را به نمايش بگذاريم.«
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رونمايي از ستاره هاي آينده

...واما داوري در واليبال

والديمير الكنو، ســرمربي تيم ملي واليبــال ايران، پس از 
12فصل، از تيم زنيت روســيه خداحافظي كــرد. او بعد از 
14سال قهرماني در ليگ روسيه، اين بار تا رده پنجم سقوط 
كرد. آلكنو از سال 2۰۰۸ سرمربي زنيت بود و با اين تيم بيش 
از 3۰جام معتبر گرفت امــا آخرين حضورش روي نيمكت 
اين تيم، باشكوه نبود. يكي از داليل نتايج بد زنيت، عملكرد 
بدنوژ و انگاپت، بازيكنان خارجي تيم بود. حاال الكنو زخمي 
از اين نتايج ضعيف، با ستون فقرات سيم پيچي شده به ايران 
مي آيــد. او در تيمي كه بازيكنانش به لطف حضور ســعيد 
معروف چشم بســته بازي مي كنند، كار شاقي ندارد. كافي 

است هنر كوچينگ و فن رهبري را به درستي انجام دهد.

ســيماي بازيكنان تيم واليبال نوجوانان 14۰۰ را كه ديده ايم 
ياد غول بچه هاي تيم هاي روسي افتاديم؛ گردن هاي برافراشته 
و ســينه هاي ســتبر، كه با ميانگين قد 197/5 با احتســاب 
حضور ليبروها شــرايط ايده آلي دارد. در معدل قدي بازيكنان 
دريافت كننده قدرتي اين تيم 196سانتي متر و دفاع وسط هاي 
2۰3ســانتي متري جلب توجه مي كنند. اين تيم سرشــار از 
استعداد است اما اميرحســين خانجاني با 2۰2سانتي متر قد، 
پاسوري بسيار آينده دار است. آسمانخراش جديد واليبال ايران 
هم از شهر واليبال خيز اروميه مي آيد. جواني 214سانتي متري به 
نام مبين محمدزاده. او و خانجاني سوپراستارهاي آينده واليبال 

ايران خواهند بود.

براســاس قوانيــن جديد كنفدراســيون واليبال آســيا 
داوران اين قــاره از اين پس نمي توانند به طور مســتقيم 
در دوره هاي ارتقاي بين المللي شــركت كنند، چون ابتدا 
بايد در كالس هاي قاره اي حضور پيدا كنند. اين شــيوه، 
محدوديت هاي زيادي براي داوران به وجود مي آورد. آنها 
از اين پس  ناچارند حداقل زمان 1۰ ساله اي را براي گرفتن 
كارت هاي ملي صرف كنند و بعد از كنكور سخت قاره اي 
بگذرند. برخي از كارشناســان معتقدند كه اعضاي ايراني 
كنفدراسيون آسيا بايد در راه زدودن اين موانع و سهولت 
ارتقاي داوران وطني تالش كنند و نظاره گر صرف نباشند.

الكنو و بازيكن چموش

جمشيد حميديپشت خط زن
كارشناس واليبال

سلرهظتسمريبدت
ناياپقارتفاان
تناهاركسمتعدب

رورابويتاتر
زايريداليوبسن
نوگنغدقزستاي
دقرماولبكوتسو

گاسرمليوماسبك
يتايحتميقنسحا

مسرمهيهادواس
نولارماروهدنل

راونونتناما
جدوهلاركتسبنب
دنلاهدياشاهرا
يهدهدازناهنسم
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افقي:
1- رســاله عرفاني فارسي از 
شهاب الدين سهروردي- اثر 

چربي
2- قهوه خانه فرنگي- آشنا- 

صفار
3- محكم كردن- فرزند اناث- 

بستني يخي
4- حمام الغري- كتاب مصور 

جغرافيا- بازسازي
5- داروي بيهوشــي- گل 
خيــري- ششــمين خليفه 

عباسي
6- كوشــا- رد يــا نشــانه از 

چيزي- دفينه
7- پزشــك- كوارتــز رنگي 
كه براي نگين انگشتر به  كار 

مي رود- افيون
۸- تعجــب زنانــه- يگانه - 

گناهكار- قدم يكپا
9- سيصد كيلوگرم- همسر 

زن- تفريق
1۰- شك و ترديـــــــد- 

جابه جاكننده- دل انگيز
11- بــدون نقش ونــگار- 

توبه كننده- شوهر
12- رســوم- نابودي- پرتاب 

گلوله از تفنگ
13- تركيب شيميايي آب دار- 
خشــت پخته لعابدار- حرف 

انتخاب

14- آرزومند- داستان بلند- 
هشتادوپنجمين سوره قرآن

15- يك دور بازي بدمينتون- 
از قوانيــن ســه گانه فيزيك 

مكانيك نيوتن
  

عمودي:
1- آذر- كوچك ترين مسجد 
ايران كــه در اردكان يزد واقع 

است- فلز سرخ
2- دســتيار- اهــل تالش و 

فعاليت- سراسيمگي
3- حرف ندا- واحد طول روسي 
معادل 1۰67متر- از ابزار هاي 

شبكه جهاني اينترنت
4- زاييدن- شــعبه اي از نژاد 

سفيد- نوآوري
5- فروتن- شهري در استان 

كرمانشاه- عدد
6- لباس- پيمان بستن براي 

فرمانبرداري- هديه دادن
7- پوشــاك پــا- همــراه 
چنگال- از وسايل حمل ونقل 

درون شهري
۸- ناپسند- گوشه اي در دستگاه 
ماهور- مخترع پيل الكتريكي- 

حرف همراهي عرب
9- واحد پــول قطــر- نامه 

كوتاه- گنجشك
1۰- زبان عربي- اميدواركردن- 

الفت

11- چيــن و چــروك پوســت- 
اختصاص يافته- اندام تنفسي ماهي

12- ســرطان خون- ماده آرايشي 
مژه ها- برچسب

13- صداقت- پروفيل فلزي به شكل 
زاويه قائمه- رعد بي پايان! 

14- افسار- آواي حزين- خأل
15- آب شــرعي- از جواهــرات 
سلطنتي ايران مربوط به فتحعلي شاه 

قاجار- زمان مرگ

 اعداد 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع هاي كوچك 3 در 3 يك بار جدول اعداد | 3901
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

827914536
659873124
341652798
592168473
468237915
173495682
936581247
285749361
714326859

متوسط

1   3    4  
  6     9 7
 4 5 6   8   
     2  5  
4        2
 3  1      
  9   1 5 3  
7 8     9   
 1    9   6198537642

743126958
625948173
254681739
376495281
819273465
481759326
567312894
932864517

ساده

متوسط

197328645
826514397
345697821
978462153
451983762
632175489
269741538
783256914
514839276

سخت

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

ساده

 9  5  7  4  
  3 1  6 9   
6    4    3
2 5      3 9
  6    2   
8 1      6 5
4    5    6
  7 3  2 8   
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حميد سوريان دارنده 7مدال طالي جهان و المپيك كه اين روزها به عنوان نايب رئيس در فدراسيون كشتي 
فعاليت مي كند از كسب 2ســهميه المپيك رضايت نسبي دارد و معتقد اســت مي شد هر 3سهميه را در 
قزاقستان كسب كرد. پرافتخارترين كشتي گير ايران به دليل جراحي زانو كه نتيجه آسيب ديدگي سال هاي 
نه چندان دور قهرماني است نتوانست در كنار فرنگي كاران در قزاقستان حاضر باشد ولي از دور عملكرد آنها 
را به دقت زيرنظر دارد. نايب رئيس فدراسيون كشتي درباره نتيجه اين مسابقات و كسب 2سهميه المپيك 

براي ايران به سؤاالت همشهري ورزشي پاسخ داده است.

  از عملكرد فرنگي كاران راضي بوديد؟
از مجموع 3سهميه كه بايد مي گرفتيم 2سهميه كسب شد 
كه ساروي و گرايي كشــتي هاي خوب و قابل قبولي گرفتند. 
آنها توانســتند مقتدرانه عالوه بر قهرماني، سهميه المپيك 
را براي كشتي ايران كسب كنند. حســين نوري هم بهتر از 
حريفش بود و اختالف سطحش با او مشهود بود. ولي متأسفانه 
عملكرد ضعيفي داشت و كسب سهميه اش منوط به حضور در 

مسابقات بعدي شد.

  در 87كيلوگرم كار كسب سهميه به مسابقات 
گزينشي بلغارستان رسيد. شرايط را چطور مي بينيد؟

در بلغارستان كار به مراتب سخت تر از قزاقستان است. بسياري 
از قهرمانان بزرگ دنيا موفق به كسب سهميه نشدند كه بايد 
در بلغارستان با يكديگر به رقابت بپردازند. در قزاقستان همه 
شرايط مهيا بود تا سهميه در اين وزن كسب شود كه اين اتفاق 
نيفتاد. حاال كشــتي گير اين وزن كه بعدا معرفي خواهد شد 

دوباره بايد در مسابقات شركت كند و كادر فني تالش خواهند 
كرد كه او بتواند سهميه المپيك را در بلغارستان كسب كند.

  خيلي ها نحوه كوچ رســول جزيني را دليل 
شكست حسين نوري مي دانند و مي گويند مربي بايد او را 
آرام مي كرده و دليلي نداشته زماني كه 4امتياز پيش است 

حمله كند. نظر شما در اين باره چيست؟
به هيچ وجه قبول ندارم. اينها اشتباه فردي كشتي گير است. 
از كســي كه در اوج پختگي و در مرز 3۰سالگي است و مدال 
جهاني هم در كارنامه دارد انتظار چنين اشتباهاتي نمي رود. 
ولي كشتي به خاطر همين حوادث زيباست. كشتي گير چيني 
يك لحظه از اشتباه نوري استفاده كرد و فن 4امتيازي را اجرا 
كرد. اصال دليلي ندارد كه بخواهيم دنبال مقصر ديگري بگرديم. 
از منظر ديگر هم اگر نگاه كنيم، بهترين دفاع حمله است. وقتي 
كشتي گير حالت مهاجم دارد اين خودش يك امتياز محسوب 
مي شود. به هرحال اتفاقي است كه افتاده و بايد به آينده فكر 

كنيم تا بتوانيم در مسابقه بعدي سهميه را كسب كنيم.

  گرايي و ســاروي مقتدرانه قهرمان شدند و 
گرايي توانست بدون اينكه امتيازي از دست بدهد تمام 
حريفانش را با امتياز عالي شكست دهد. به نظرتان اين 

دو كشتي گير نويد كسب مدال در المپيك را مي دهند؟
كشــتي ورزش بدون ركوردي اســت و همه به سختي هاي 
مسابقات بزرگي همچون المپيك اشراف داريم. ولي قابليت 
بچه هاي ما فوق العاده است و نشان داده اند از توانمندي بسيار 
بااليي برخوردارند. براي كسب مدال در المپيك بايد شرايط 
مهيا باشد و بچه ها تمرينات را منظم پشت سر بگذارند تا بتوانند 
به اين افتخار دست پيدا كنند. هركس دوبنده تيم ملي را به تن 
مي كند به دليل جايگاه كشتي در ورزش كشور اين توقع از او 
وجود دارد كه بتواند مدال كسب كند. اين بچه ها هم مستثنا 
نيستند و اگر نماينده ايران در المپيك باشند جامعه ورزش، 

كادر فني و مردم انتظار كسب بهترين نتيجه را از آنها دارند.

 شما خودتان 3بار در بازي هاي المپيك حاضر 
بوديد. هم سهميه را در مسابقات جهاني گرفتيد و هم با 
سختي در مسابقات گزينشي موفق شديد كسب سهميه 

كنيد. درباره اين مسير توضيح مي دهيد؟
كسي كه در نخستين فرصت كسب سهميه مي كند با آرامش 
خاطر، با تمركز بيشتر، زمانبندي مناسب و حضور در مسابقات 
تداركاتــي خود را براي حضــور در المپيك آمــاده مي كند. 
اما ســهميه گرفتن از مسابقات گزينشــي با سختي ها، وزن 
كم كردن ها و فشار و اســترس فراواني همراه است. واقعيت 
اين است براي كســي كه با تمام وجود تالش مي كند توفير 
آنچناني ندارد. به هر حال براي رسيدن به باالترين سكو بايد 
از مسيرهاي سخت عبور كرد. اي كاش حسين نوري كار را در 
وزن ۸7كيلوگرم تمام مي كرد ولي اميدوارم در مرحله آخر هر 
كسي كه نماينده كشورمان اســت بتواند سهميه المپيك را 
كسب كند. حضور در المپيك يك افتخار است ولي همه دنبال 

كسب افتخار در المپيك هستند.

 نايب رئيس فدراسيون كشتي اعتقاد دارد كسب سهميه ۸7 كيلوگرم
  در بلغارستان به مراتب سخت تر از قزاقستان خواهد بود

سوريان: چنين اشتباهي 
از نوري بعيد بود
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  قيمت جديد برق واقعا نگران كننده است
با افزايش قيمت هايي كه اكنون شاهد آن هستيم واقعا نمي دانيم چه 
بايد بكنيم، براي اعتراض به قبض بــرق خانه ام كه رقمش چند برابر 
هميشه بود به اداره برق مراجعه كردم. كارمند اداره برق به من گفت 
كه قيمت برق 5 برابر شده است و چاره اي جز پرداخت آن نداريد. قبال 
به طور ميانگين قبض برق ما براي 30 تا 45روز حدود 45هزار تومان 
بود اكنون براي 20روز 220هزار تومان آمده است. اين با كدام قانون 

و انصافي سازگار است.
علي نوروزي از تهران 

  صاحبخانه ها زير بار تمديد قراردادها نمي روند
صاحبخانه ها زير بــار اجراي مصوبه تمديد قــرارداد اجاره خانه ها با 
افزايش درصدهاي تعيين شده نمي روند و دنبال مستأجري هستند 
كه رقم بيشتري بگيرند و در نتيجه با افزايش كرايه غيرمتعارف باعث 
مي شوند مستأجر مجبور به تخليه شود. مسئوالن بگويند ضامن اجراي 

اين مصوبه چيست؟ 
محمدكاسبي از سنندج

   قبول شدگان آزمون استخدامي بالتكليفند
 دخترم در آزمون اســتخدامي وزارت بهداشــت در تاريخ 24بهمن 
99شركت كرد و در بيمارستان ورامين وابسته به دانشگاه علوم پزشكي 
در رشته علوم آزمايشگاهي قبول شد ولي از اسفندماه تاكنون هنوز 

بالتكليف است.
محمودي از ورامين

  صداي حاج كريم موذن زاده در ايران پخش شود
صداي حاج كريم موذن زاده اردبيلي كه در بخش صداهاي ماندگار موزه 
فرانسه است از آنها گرفته و براي مردم پخش شود، زيرا در زماني كه 
ايشان موذن بودند در ايران امكان ضبط صدا نبود و مردم اين عصر از 

شنيدن اين صداي ملكوتي محرومند.
عباس توكلي شهميرزادي از قائمشهر

  اعتبار كارت منزلت افزايش يابد
با توجه به باال رفتن هزينه ها و فشار روي قشر كم درآمد و بازنشستگان، 
از مســئولين درخواســت داريم تا مبلغ اعتبار كارت هاي منزلت را 

افزايش دهند.
عزيز خامسي از تهران

   با توليد خودروي برقي آلودگي هوا را مديريت كنند
به نقل از  روزنامه همشــهري حدود 100هزار نفر سال گذشته بر اثر 
آلودگي هوا، جان خود را از دســت داده اند. چرا فكر عاجل و اساسي 
براي تميزي هواي شهر نمي شود. بهتر است مسئوالن با راه اندازي و 
توليد خودروهاي برقي مانند ساير كشورها به حل مشكل كمك كنند.
نيكوصفت از تهران

  بنيان تربيت فرزند در خانواده است
تربيت فرزندان در مرحله اول با مادر و پدر است اما بعضي از خانواده ها 
اين انتظار را از ديگر افراد جامعه دارند. به نظر بنده والدين بايد فرزندان 
خود را درست تربيت كنند كه اگر چنين شود اتفاقات بيرون از خانه 

كمتر روي تربيت آنها اثر مي گذارد.
حريري از كاشان

   با كمتر از 10 ميليون خانه اجاره ای پيدا نمی شود 
درشهرهاي كوچك هم با زير10ميليون خانه اجاره اي پيدا نمي شود! 
چه كسي مقصر اين وضع است. امثال من چگونه مي توانند پول پيش 

اضافه كنند درحالي كه گراني ها اجازه پس انداز نمي دهد.
مهرداد 31ساله

  بيمه تكميلي پول هاي فرهنگيان را با  ماه ها تأخير مي دهد
درحالي كه طبق گفته مسئوالن هزينه بيمه فرهنگيان بايد حداكثر 
ظرف يك هفته پرداخت شــود براي دريافت 500هزارتومان فاكتور 

پزشكي بعد از 5 ماه با كسر 35درصد مبلغ خود را دريافت كردم.
آريايي از شاهين شهر اصفهان 

  فكري براي فضاي سبز ورزشي جواديه كنند
از شهرداري منطقه 16تقاضا داريم فكري به حال سرانه فضاي سبز و 
ورزشي جواديه در منطقه16 بكند زيرا باتوجه به تراكم جمعيت منطقه 

در وضع اسفباري است.
شمس از جواديه

    دوربين ها همه مسئوالن را رصد كنند
دوربين ها همه مسئوالن را در هر رده اي كه هستند، رصد كنند. اين 
فيلم ها را به مردم هم نشــان ندهند و به دســت مسئوالن ارشدشان 

برسانند تا بدانند در زيرمجموعه هايشان چه خبر است.
كاغذي از تهران 

  اشكاالت توزيع باعث نابساماني بازار مرغ
مديريت توزيع مرغ عامل اشكاالتي است كه تا كنون بوده و اكنون در 
حال كم شدن است. مسئوالن مي توانند قبل از اتفاق افتادن اين مسائل 
نسبت به پيشگيري از آنها اقدام كنند نه اينكه بگذارند مشكل ايجاد 

شود و بعد براي حل آنها دست و پا بزنند.
رمضاني از كرمان 

  مردم پروتكل هاي بهداشتي را رعايت نمي كنند
عجيب است كه در شــرايط فوق حاد كرونايي و با وجود هشدارهاي 
مكرر بسياري از مردم ماسك ندارند و همچنان پروتكل هاي بهداشتي 

را رعايت نمي كنند.
عسگري از تهران 

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

پاسخ مسئوالن

دستگيري 3نفر در پرونده 
پركردن بطري شير با آب

انتشار فيلم پركردن بطري هاي شير با آب در 
فضاي مجازي كه بازتاب وسيعي داشت موجب 
دستگيري 3نفر از متهمان اين ماجرا توسط 

پليس فتا شد.
به گزارش همشــهري، از چند روز قبل فيلم 
كوتاهي در شبكه هاي اجتماعي منتشر شد كه 
3نفر را نشان مي داد كه در يك خودروي حمل 
لبنيات، با عجله مشغول پركردن بطري هاي 
شير با آب بودند. اين فيلم بازتاب گسترده اي 
در فضاي مجازي داشــت؛ طوري كه يكي از 
شــركت هاي توليد كننده لبنيات را وادار به 
واكنش كرد. اين شركت اعالم كرد كه اين افراد 
كارگر هستند و مشغول بررسي ماجرا است. در 
شرايطي كه اين فيلم همچنان در حال بازنشر 
در شــبكه هاي اجتماعي بود، پليس فتا نيز 
تحقيقات خود براي روشن شدن پشت پرده 
اين ماجرا را آغاز كرد. بررسي هاي اوليه نشان 
مي داد اين اتفاق در تهران اتفاق افتاده و افراد 
حاضر در فيلم از عوامل توزيع شــير هستند. 
در اين شــرايط بود كه آنها بــا مجوز قضايي 

دستگير شدند.
ســرهنگ داوود معظمي گــودرزي، رئيس 
پليس فتاي تهران در اين بــاره گفت: پس از 
انتشار ويدويي از يك خودروي حمل لبنيات 
در فضاي مجازي كه در آن افرادي مشــغول 
تركيــب آب با محتويات شــير داخل ظروف 
بودند، رســيدگي به موضوع در دســتور كار 
كارآگاهان پليس فتا قــرار گرفت و در جريان 
آن ساعاتي بعد سرنخ هايي از اين افراد به دست 
آمد. وي ادامه داد: بررســي ها نشان داد هر 3 
نفر از عوامل توزيع شير در سطح شهر تهران 

هستند كه با حكم قضايي بازداشت شدند.
وي دربــاره انگيزه متهمان از انجــام اين كار 
گفت: آنها مدعي شــدند كه همه بطري هاي 
شــير محصوالت مرجوعي و تاريخ گذشــته 
بوده و آنان قصد داشته اند با اضافه كردن آب 
و افزايش تعداد بطري ها از شــركت توليدي 
سوءاســتفاده كنند و قصدي براي فروش آن 
به مردم نداشتند. به گفته سرهنگ گودرزي 
هيچ كدام از بطري هاي پر شده بين شهروندان 
توزيــع نشــده و تحقيقات تكميلــي در اين 

خصوص ادامه دارد.

ورود كاميون ترمز بريده 
به ساختمان

نقص در ترمز يك ميكسر بتن در غرب تهران 
حادثه وحشتناكي را رقم زد.

به گزارش همشهري، ســاعت 22:30جمعه 
كنترل يك كاميون حامل ميكسر بتن كه در 
مسير شمال به جنوب خيابان بهنام در غرب 
تهران در حال حركت بود از دست راننده خارج 
شد و كاميون درحالي كه بوق ممتد به نشانه 
هشدار مي زد با سرعت زيادي وارد بلوار آيت اهلل 
كاشاني شد. كاميون بعد از برخورد با 4خودرو 
در نهايت وارد ساختماني شد كه در آن سوي 
بلوار قرار داشت و  بخش جلويي كاميون دچار 
آتش سوزي شد. سيدجالل ملكي، سخنگوي 
آتش نشــاني تهران در اين باره گفت: دقايقي 
بعد از حادثه آتش نشانان 3ايستگاه در محل 
حاضر شــدند و  بالفاصله آتش سوزي مهار و 
راننده ميانســال از كابين بيرون كشيده شد. 
همچنين آتش نشــانان با استفاده از جرثقيل 
موفق شدند كاميون را كه وارد ساختمان شده 
بود بيرون بكشند.  سرهنگ احسان مومني، 
رئيس اداره تصادفات پليس راهور تهران بزرگ 
نيز گفت: اين كاميون با عبور از عرض بلوار وارد 
جهت مخالف شــده و پس از برخورد شديد با 
يك ساختمان كه طبقه همكف آن فروشگاه 
كاشي و ســراميك بود، متوقف شده بود. در 
اين حادثه 4دســتگاه خودرو سواري شامل 
2دستگاه ســواري پژو، يك دستگاه سواري 
پرايد و يك دستگاه سواري ام وي ام نيز دچار 
خسارت شديدي شــدند اما خوشبختانه به 
كسي آسيب جدي وارد نشد. وي درباره علت 
وقوع اين حادثه نيز گفت: علت اوليه اين حادثه 
نقص فني در سيستم ترمز كاميون اعالم شده 

است و بررسي ها در اين خصوص ادامه دارد.

آتش زدن خانه قاتالن پس از قتل دردناك 2مرد
درگيري دسته جمعي در پايان مراسم عروسي، 

پايان تلخــي را براي اين جشــن رقم زد و داخلي
موجب قتل 2نفر و به آتش كشيده شدن 

خانه قاتالن توسط نزديكان مقتوالن شد.
به گزارش همشهري، ساكنان يكي از مناطق شهرستان 

چرام واقع در استان كهگيلويه و بويراحمد شامگاه جمعه 
و ساعت هاي ابتدايي بامداد شنبه شــاهد حادثه اي هولناك 

بودند. ماجرا از اين قرار بود كه بعد از پايان جشن عروسي 
كه برخالف هشــدارهاي ســتاد ملي كرونا در اين شهر 
برگزار شــده بود يك خودروي پژو پارس كه در كاروان 
ماشين عروس حضور داشــت بنا به داليل نامعلومي در 

جاده منحرف و واژگون شد. هرچند در اين حادثه آسيب 
چنداني به سرنشينان پژو وارد نشد اما آغاز درگيري بين چند 

نفر از حاضران در كاروان عروسي شد. اين درگيري دسته جمعي كه 
با ضربات مشت و لگد شروع شده بود در ادامه باال گرفت و با تيراندازي 
و قتل دردناك 2مرد به پايان رسيد. اين درگيري خونين ناگهاني اتفاق 
افتاد و هيچ كس فكرش را نمي كرد كه جشن عروسي به عزا تبديل شود. 
اين جنايت پايان درگيري دسته جمعي نبود، چرا كه در ادامه نزديكان 
جانباختگان به خانه نزديكان عامالن جنايت يورش بردند و چند خانه 

را به آتش كشيدند.
ســردار كيقباد مصطفايي، فرمانــده انتظامي اســتان كهگيلويه و 

بويراحمد درباره آنچه در چرام اتفاق افتاد گفت: به دنبال وقوع درگيري 
دسته جمعي در چرام بالفاصله مأموران انتظامي راهي محل درگيري 
شدند و تحقيقات در اين باره آغاز شد. در تحقيقات مقدماتي معلوم شد 
كه يك دســتگاه خودروي پژو پارس بعد از جشن عروسي به داليلي 
نامعلوم در جاده واژگون شد و پس از آن تعدادي از طرفين حاضر در 
صحنه با هم درگير شدند كه در اين درگيري دو نفر با اسلحه گرم به قتل 
رسيدند. وي ادامه داد: به دنبال اين درگيري تعدادي از منازل بستگان 

قاتالن در اقدامي احساسي و غيرقانوني به آتش كشيده شد كه موضوع 
تحت پيگيري است.

فرمانده انتظامي كهگيلويه و بويراحمد درباره سرنوشت عامالن اين 
جنايت گفت: يكي از قاتالن در كمتر از ســه ساعت پس از وقوع قتل، 
هنگامي كه قصد خروج از شهرستان را داشت دستگير شد. همچنين 
تالش ها براي دستگيري دومين قاتل نيز ادامه دارد و با حضور پليس در 

منطقه امنيت به طور كامل برقرار است.

 فوتباليست آمريكايي
اسرار 5جنايت را به گور برد

سقوط اسرارآميز به آبشار

جنايت در پاتوق گربه
  عامل قتل در پاتوقي معروف به 

گربه كه مردی معتاد به شيشه جنايي
بود بعــد از يك  مــاه زندگي 
مخفيانه در طرح جمع آوري معتادان دستگير 
شــد. او در تمام اين مدت تصور مي كرد كه 
مقتول زخمي شده و زنده اســت، اما پس از 
دستگيري متوجه شد كه اتهامش قتل عمد 
است. به گزارش همشــهري، 6اسفند سال 
گذشته گزارش درگيري خونين حوالي خيابان 
17شهريور به پليس اعالم شد. مردي معتاد از 
ناحيه گردن هدف ضربه چاقو قرار گرفت كه 
براي درمان به بيمارستان انتقال يافت. او اعتياد 
به شيشه داشت و پاتوقش يك خانه قديمي در 
همان حوالي بود؛ خانه اي كه تبديل به پاتوق 
معتادان و معروف به پاتوق گربه شــده بود. 
بررسي ها حكايت از اين داشت كه مرد زخمي 
در پاتوق گربه با معتاد ديگري درگير شده و 
چاقو خورده است. درحالي كه جست و جو براي 
بازداشــت ضارب فــراري ادامه داشــت از 
بيمارستان خبر رسيد كه مرد زخمي به دليل 
شدت جراحت و خونريزي جانش را از دست 

داده است.

در تعقيب قاتل 
قاضي حبيــب اهلل صادقي، بازپــرس جنايي 
تهران دستور تحقيقات بيشتر و بازداشت قاتل 
فراري را صادر كرد و كارآگاهان جنايي در گام 
نخست راهي پاتوق گربه شدند و مشخص شد 
كه عامل جنايت فرشــيد نام داشته است. او 

از مدتي قبل به اين محل رفت وآمد داشت و 
شيشه مي كشيد. شاهدان مي گفتند دعواي 
ميان قاتل و مقتول از حياط خانه شروع و به 
داخل كوچه كشيده شد. هردو چاقو داشتند و 
سرانجام مقتول در اين درگيري جان باخت و 
فرشيد سوار بر موتورش شد و فرار كرد. اگرچه 
هويت متهم به قتل شناســايي شده بود، اما 
وقتي مأموران راهي محل زندگي اش شــدند 
معلوم شد كه وسايلش را جمع كرده و متواري 

شده است.

بازداشت در طرح پليس
نام فرشيد در ليســت افراد تحت تعقيب قرار 
گرفت و هنوز ردي از او به دست نيامده بود تا 
اينكه 19فروردين ماه طرح جمع آوري معتادان 
حوالي شوش توسط پليس اجرا شد. فرشيد 
يكي از معتاداني بود كه در اين طرح دستگير 
و به كمپ ترك اعتياد معرفي شد. اما خيلي 
زود مشخص شــد كه وي همان قاتل فراري 
اســت كه از يك ماه قبل تحت تعقيب پليس 
بود. فرشيد كه تا آن لحظه تصور مي كرد مرد 
معتاد زنده است و فقط زخمي شده، وقتي از 
پليس شــنيد كه او به قتل رسيده و خودش 
در برابر اتهام قتل عمدي قرار گرفته اســت 
به شدت شوكه شد. متهم در بازجويي ها به قتل 
اقرار كرد و گفت هرگز قصد آدمكشي نداشته 
است. او با دستور بازپرس صادقي براي انجام 
تحقيقات بيشتر در اختيار مأموران اداره دهم 

پليس آگاهي تهران قرار گرفت.

   فكر نمي كردم قاتلم
متهم به قتل متولد ســال 59است و مي 
گويد 12سال قبل به دام اعتياد افتاده است. 
همين مسئله نيز باعث شده خانواده اش 
وي را طرد كنند. فرشــيد تا پيش از اين 
4بار به زندان رفته و ســابقه دار است، اما 
حاال  اتهامش با همــه اتهامات قبلي اش 

فرق مي كند.

اگر فكر مي كردي مقتول فقط زخمي شده چرا فرار كردي؟
چون فكر مي كردم اگر دســتگيرم كنند بايد ديه بدهم. من كه پول موادم را به زور در مي آورم چطور مي توانستم پول ديه جور كنم؛ 

به همين دليل فراري شدم تا پليس دستگيرم نكند. حاال هم باورم نمي شود كه او كشته شده است.
بعد از قتل ديگر به پاتوق گربه نرفتي؟

راستش يكي دو بار به آنجا رفتم اما نه اعالميه اي ديدم و نه حجله اي. برخي از دوستانم مي گفتند زنده مانده است، برخي ديگر مي گفتند 
فوت شده است، اما من اولي را باور كردم. چون اصال قصد كشتن او را نداشتم. در يك لحظه چاقو را به سمتش پرتاب كردم چون اگر اين 

كار را نمي كردم خودم كشته مي شدم.
چه شد كه با هم درگير شديد؟

 مدت ها بود كه براي مصرف مواد به پاتوق گربه مي رفتم. مقتول هم معتاد به شيشه بود و هرازگاهي به آنجا مي آمد. روز حادثه مواد را كه 
كشيدم مي خواستم پاتوق را ترك كنم، اما بايد منتظر دوستم مهدي مي ماندم. مهدي در حياط مشغول كشيدن شيشه بود. همان لحظه 
مقتول رسيد و مهدي دوست مشتركمان را صدا زد. مقتول كه زيرزمين مواد كشيده بود به سمت حياط آمد. مهدي حسابي سرگرم مصرف 
مواد بود و اصال اهميتي به صداهاي اطرافش نمي داد. مقتول هم مدام فرياد مي كشيد و مي گفت: مهدي دير شد بيا برويم. نمي دانم كجا 
مي خواستند بروند اما هرچه بود صدايش بدجور روي مغزم بود. اول در حد يك تذكر بود. به او گفتم مگر نمي بيني مهدي سرگرم مصرف 
است! آرام باش و اين همه سر و صدا نكن. همين مسئله آغاز دعواي شديد ميان ما شد. تا جايي كه او فحاشي كرد و به پدر و مادرم ناسزا 
گفت. او چاقو داشت و مرا زخمي كرد. من هم از داخل آشپرخانه چاقويي برداشتم و دعوايمان به بيرون از پاتوق و داخل كوچه كشيده شد. 

چاقو را به سمتش پرت كردم و وقتي او خون آلود روي زمين افتاد سوار بر موتورم شدم و با دوستم فرار كردم.
در همه اين مدت كجا فراري بودي؟

از روز درگيري ديگر به خانه ام نرفتم. يا در پارك ها مي خوابيدم يا خانه دوستانم و يا خانه اي براي چند شب با هويت جعلي اجاره مي كردم. 
در همه اين مدت از ترس ديه فراري بودم، اما از لحظه اي كه فهميدم مرتكب قتل شــده ام وحشت قصاص به جانم افتاده است. روزي 

كه براي مصرف مواد به پاتوق دوستم حوالي شوش رفته بودم مأموران ريختند و دستگيرم كردند. من واقعا قصد كشتن او را نداشتم.
ظاهرا سابقه كيفري هم داري؟

4بار به زندان رفته ام. 3بار به خاطر حمل مواد بود و يك بار هم گوشي قاپي. من با موتورم كار مي كنم اما چند وقت قبل با همدستي دو نفر 
از دوستانم باند موبايل قاپي تشكيل داديم. آخرين بار 5سال و 7 ماه حبس كشيدم و 6 ماه قبل از جنايت از زندان آزاد شدم.

مي داني كه چرا اسم محلي كه در آنجا مواد مصرف مي كردي، پاتوق گربه است؟
چون صاحب آنجا معروف شده بود به گربه. فكر مي كنم به خاطر زرنگ بودنش بود. هرچه بود اسم خانه شده بود پاتوق گربه.

درختان خيابان شهيد زلفي كاشته شدند
روابط عمومي منطقه19 شــهرداري تهران در جواب پيام مردمي با 
موضوع چاله هاي رها شده در خيابان شــهيد زلفي منطقه19 براي 
كاشت درخت پاســخ داده اســت پس از حذف ُكنده هاي خشك و 
چاله زني نسبت به تهيه نهال مناسب، كاشــت و آبياري درختان در 

اين خيابان اقدام شد و هم اكنون هيچ چاله اي در خيابان وجود ندارد.

بازيكن سابق ليگ ملي فوتبال آمريكا كه پس از حمله به خانه پزشكي در كاروليناي جنوبي، 5نفر را 
به ضرب گلوله به قتل رسانده بود، وقتي در محاصره پليس قرار گرفت با شليك به سرش، به زندگي 

خود پايان داد.
به گزارش همشهري به نقل از فاكس، اين جنايت بعدازظهر چهارشنبه گذشته به وقت محلي در 
كاروليناي جنوبي رخ داد. آن روز مأموران پليس كه به دنبال دريافت گزارش تيراندازي، راهي خانه 
پزشكي 70ساله شده بودند با اجساد بي جان 5نفر و همچنين فردي كه بر اثر اصابت گلوله مجروح 
شده بود مواجه شدند. قربانيان؛ پزشك 70ساله، همسرش، 2نوه آنها و فردي بود كه در خانه اين 
پزشــك كار مي كرد و يك نفر نيز در بيرون از خانه مجروح شده بود كه به بيمارستان منتقل شد. 
مأموران پس از چند ساعت جست وجو و بررسي گسترده هويت مظنون را شناسايي كردند. مردي 
33ساله به نام فيليپ آدامز كه ســال ها بازيكن فوتبال آمريكايي بود و طي دوران بازي اش براي 
دست كم 6تيم معتبر در ليگ ملي فوتبال آمريكا بازي كرده بود. خانه پدر و مادر فيليپ در حوالي 
محلي بود كه جنايت رخ داده بود و تيم هاي پليس براي دستگيري اين مرد راهي آنجا شدند. وقتي 
مأموران به اين خانه رسيدند، مظنون جنايت در اتاقش خود را حبس و تهديد به خودكشي كرد. در 
اين شرايط مأموران پليس تالش كردند با گفت وگو او را وادار به تسليم كنند اما چند ساعت گفت وگو 
ميان پليس و مظنون نتيجه اي نداشت و درنهايت مأموران با شنيدن صداي شليك گلوله وارد خانه 

شدند و پس از ورود به اتاق فوتباليست معروف، با جسد غرق خون او روبه رو شدند.
مرد 33ساله دست به خودكشي زده بود و به همين دليل معلوم نشــد كه انگيزه او از قتل پزشك 
70ساله و 4نفر ديگر چه بوده است اما تحقيقات پليس نشان مي دهد كه فيليپ آدامز از سال 2014و 
به دنبال مصدوميت هاي شديد در مسابقات ليگ آمريكا بازنشست شده و از مدتي قبل توسط پزشكي 
كه حاال با دستان وي به قتل رسيده تحت معالجه قرار گرفته بود. پدر فيليپ به رسانه ها گفته است: 
در حقيقت فوتبال مقصر اصلي همه مشكالت پسرم بود. اين ورزش باعث شده بود كه او خشن شود 

و درنهايت نيز دچار مصدوميت شديد مغزي شده و دست به اين جنايت بزند.

زن و مردي كه براي تفريح به دارآباد رفته بودند در حادثه اي 
ناگهاني به داخل آبشار سقوط كردند و اين اتفاق باعث مرگ 

مرد جوان و زخمي شدن زن شد.
به  گزارش همشــهري، عصر پنجشــنبه افــرادي كه براي 
كوهنوردي به دارآباد رفته بودند شاهد صحنه دردناكي بودند. 
آنها زن و مردي را ديدند كه روي صخره نشسته اند اما لحظاتي 
بعد هر دو به صورت ناگهاني به پايين سقوط كرده و به داخل 
آبشار غالك افتادند. شــاهدان با ديدن اين صحنه اورژانس 
و نيروهاي امدادي را خبر كردند و بــا حضور امدادگران زن 
و مرد از داخل آبشار بيرون كشــيده شدند. مرد جوان نفس 
نمي كشيد و جانش را از دســت داده بود. زن اما زنده بود و از 
ناحيه پا و دست به شدت آسيب ديده بود. وي براي درمان به 
بيمارستان انتقال يافت و گزارش اين حادثه مرگبار ساعت 
17پنجشــنبه 19فروردين ماه به قاضــي مصطفي واحدي 
بازپرس جنايي تهران اعالم شــد. با دستور بازپرس جنايي 

تهران، گروهــي از مأموران تحقيقات خود را براي كشــف 
جزئيات بيشتري از اين حادثه آغاز كردند. بررسي ها حكايت 
از اين داشــت كه قرباني مردي 30ساله بوده است و زني كه 
همراهش بود 32ساله بوده است. مأموران براي به دست آوردن 
اطالعات بيشتر به تحقيق از زن كه در اين حادثه زخمي شده 
بود پرداختند. وي گفت: من و متوفي همديگر را مي شناختيم 
و آشنا بوديم. روز حادثه تصميم گرفتيم براي تفريح به دارآباد 
برويم. پس از آنكه مسافتي كوهنوردي روي صخره اي كه زير 
آن آبشار بود نشستيم و گرم صحبت بوديم كه  ناگهان تكه 
سنگي از باال به طرف ما افتاد و همين باعث شد تعادل مان را 

از دست بدهيم و به دورن آبشار سقوط كنيم. 
اين در حالي است كه شاهدان متوجه سقوط سنگ به طرف 
زن و مرد جوان نشــده اند و با توجه به اين موضوع، بازپرس 
جنايي تهران دستور تحقيقات بيشــتر در اين خصوص را 

صادر كرد. 

مأموران پليس، قاتل فراري را در طرح 

جمع آوري معتادان دستگير كردند

پزشك 70ساله، يكي از قربانيان

قربانيان حادثه
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وضعیت قرمز تهران گالری ها را پیش از شروع هفته دوم دوباره تعطیل کرد
بازگشت به گذشته

مرتضیکاردر
روزنامه نگار

گپ روز

فهیمهپناهآذر
روزنامه نگار

نظرسنجيیانظرسازي؟
 مجید رجبي معمار از میزان قابل استناد بودن نظرسنجي هاي 

رسانه ملي گفت

مجیدرجبيمعمارازجملهمدیرانياستکهسالهادررسانه
مليمســئولیتهايمختلفيداشتهاست.درکارنامهکاري
او،مدیریتشبکه5سیما)شــبکهتهران(،مدیریتشبکه
جهانيجامجم،مدیریتشبکهبازاروریاستمرکزنظارت
وارزشیابيسازمانصداوسیمادیدهميشود.رجبيمعمار
مدیریتخانههنرمندانرابرعهدهداردوهمچنیندرگذشته
ریاستهیأتمدیرهمؤسسهروایتفتحراهمبرعهدهداشته
است.اوازمؤسسانشهركسینمایيدفاعمقدساست.این
مدیردربارهشیوهنظرسنجيهايرسانهمليمعتقداستکه
بایداینشــیوهبهروشعلميوبراساسمطالعاتاجتماعي
باشد،اماامروزهجهتســازيهاوجهتگیريهاباعثشده

آمارهابهدرستيبیاننشوند.

تاچهاندازهاینشیوهنظرســنجيهايسازمان
ميتوانددرپیشبرداهدافتأثیرگذارباشد؟

در عرصه علوم ارتباطات چندين دهه اســت که در کشــورهاي 
مختلف ازجمله ايران امر نظرسنجي بسیار مهم بوده و اينكه نشان 
داده شود میل و عالقه مخاطبان به چه برنامه هايي بوده و گرايش ها 
چگونه است. اين نظرسنجي ها و آمار ارائه شده را در اختیار مديران 
رسانه ها و برنامه سازان قرار مي دهند تا متناسب با آنها تغییراتي در 

جهت گیري ها، سیاستگذاري ها و... داشته باشند.
تا جايي که اطــالع دارم، قبل از پیروزي انقالب در کنار رســانه 
ملي، مرکز مطالعات و پژوهش ها وجود داشت که کار نظرسنجي 
را انجام مي داد و اين فعالیت بعــد از پیروزي انقالب هم با جديت 
انجام مي شود. گاهي نظرسنجي به شــكل موردي مانند موضوع 
انتخابات، برجام و حوزه هاي ديگر پژوهش و تحقیق مي شــود و 
گاهي نیز درباره برنامه ها، سريال ها و فیلم ها نظرسنجي مي شود. 
به طور طبیعي در اين نظرسنجي ها بايد از روش هاي کامال علمي 
که در مطالعات اجتماعي و علم آمار وجود دارد، اســتفاده شود. 
انتخاب نمونه هاي درست آماري و فراگیر بودن نظرسنجي هايي که 
صورت مي گیرد، بسیار مهم است. در يك برهه زماني موضوعات، 
ملي است و رسانه مي خواهد نظر مردم را در تمام شهرها بررسي 
کند. در سطوح مختلف نظرسنجي وجود دارد و گاهي اوقات نیز 
با توجه به موضوع کار، اين نظرســنجي ها صورت مي گیرد؛ مثال 
موضوع کولبرها در غرب کشور و گاهي موضوعات وسیع تر بوده و 
به دنبال آن نظرسنجي ها در همه مراکز استان ها و شهرهاي بزرگ 

انجام مي شود.

چهزماناستکهایننظرسنجيهاميتواندشکل
علميترودقیقتريداشتهباشد؟

هرچه تعداد کساني که مورد سؤال قرار مي گیرند و هرچه سؤاالت 
پخته تر و جامع تر باشــد، نتیجه مي تواند علمي تر باشــد. امكان 
نظرسنجي مي تواند بسیار کارگشا بوده و ظرفیت بزرگي را در همه 
بخش ها، سازمان ها و ارگان ها داشته باشد؛ از حوزه هنر و فرهنگي 

گرفته تا امنیتي.
هر نوع نظرسنجي علمي که براساس روش هاي علمي و واقعیت 
صورت بگیرد به درد سیاســتگذاري ها مي خورد. نظرســنجي از 
جهت سازي  بايد به دور باشد. بزرگ ترين مشكل اين است که به 
جاي نظرسنجي، نظر سازي  اتفاق بیفتد، ســؤاالت سودار باشد، 
جواب ها در سؤاالت گنجانده شــود و در نهايت اينكه نتايج و آن 

استنباط واقعي منعكس نشود.

عملکردمرکزتحقیقاترسانهمليچگونهاست؟
در کشور چند مرکز نظرسنجي داريم که يكي از آنها مرکز تحقیقات 
سازمان صداوسیماست. گاهي نظرسنجي ها محرمانه در اختیار 
مديران قرار مي گیرد و گاهي  برخي از آنها رســانه اي مي شــود. 
به شخصه احســاس مي کنم برخي از آمارها درباره رضايتمندي 
مخاطبان و درصدهايي که اعالم مي شود، قابل استناد نیست؛ چون 
به شكل جامع و دقیق عنوان نمي شود و نمي توان گفت چقدر قابل 
استناد است. ممكن است میزان رضايتمندي اعالم شود، اما عنوان 
نمي شود که از چه تعداد سؤال شــده و در چه گستره و موقعیتي 

سؤاالت مطرح شده است.

تلویزیونهمیشــهآماريازمخاطبانشمنتشر
ميکندکهاینآماربهشکلدرصديبوده؛تاچهاندازهميتواند

ایننظرسنجيهاموثقوقابلاستنادباشد؟
گاهي وقت ها اطالعات جامع نظرســنجي ها، نوع سؤاالت، تعداد 
افراد، تعداد سؤاالت و پاسخ ها نیست و اين موارد مطرح نمي شود و 
آنچه منعكس مي شود، معموال نكاتي است که مويد عملكرد جاري 
سازمان باشد. به ندرت به خصوص در 4 سال اخیر ديده ايم مطلبي 
را عنوان کنند و گزارشي بدهند که مويد وضعیت جاري و ساري 
برنامه  رسانه نباشــد  که میزان مورد اعتماد بودن جامعیت نتايج 

نظرسنجي ها را مورد سؤال و ترديد قرار مي دهد.
اصوال آمار و اطالعات بیشــتر در جهت نظرســازي هاي جديد و  
تأيید برنامه هايي اســت که روتین تولید مي شــود تا گفته شود 
افكارعمومي با برنامه ها همسو هستند، اما در صحنه واقعیت يك 
گپ جدي وجود دارد؛ به طور مثال از رضايتمندي يك برنامه يا 
سريال گفته مي شود، اما اين نظرســنجي با واقعیت هاي جامعه 
و مواجهه با افراد مختلف خانواده و دوســتان تفاوت دارد. گفته 
مي شود ســريال اين مقدار مورد توجه قرار گرفته، اما در جامعه 

افراد سريال را نديده اند.
البته اين موضوع فقط مربوط به کشــور ما نیســت و بسیاري از 
بنگاه هاي نظرســنجي در دنیا که مي گويند و ادعا دارند مستقل 
هســتند و قواعد و چارچوب علمي را درنظر دارند و افكار عمومي 
را مورد تجزيه قرار مي دهند در همه طراحي ها و اســتدالل ها و 

نتیجه گیرها سوگیري هايي دارند.

فیلم پدر به کارگرداني »فلوريان زلر« با بازي »آنتوني 
هاپكینز« و »اولیويا کالمن« در ايران با استقبال زيادي از 
سوي عالقه مندان به سینما روبه رو شده است. پرداختن 
به مقوله »فراموشي« و تنهايي و آشفتگي ذهني پدري 
دور از خانواده، از داليل اصلي اقبال مخاطبان ايراني به 
اين فیلم بوده است. موضوع فراموشي يا گونه حاد تر آن 
آلزايمر از موضوعاتي است که افكار عمومي در ايران و 
به ويژه سالمندان کشورمان نســبت به آن به طور ويژه 
حساسیت دارند و بســیار ديده شده که افراد مسن و پا 
به سن گذاشته شده نسبت به تنهايي در دوران پیري 
و احتمال ابتال به بیماري فراموشــي، به عنوان يكي از 
عوارض اصلي اين تنهايي، ابراز نگراني کرده اند. يكي از 
نمودهاي برجسته حساسیت برانگیز بودن اين موضوع 
در میان افكار عمومي ايرانیان، چاپ و انتشــار مجالت 
خاص جدول و ســودوکو در ايران به میزان بسیار باال 
به ويژه براي تقويت حافظه افراد سالمند جامعه است؛ 
به گونه اي که تخمین زده مي شــود مجالت ويژه حل 
جدول و سودوکو از پرانتشار ترين مجالت کشور باشند. 
عالوه بر اين، زندگي پرشتاب و پردغدغه مدرن امروز و 
کوچك تر شدن هسته خانواده و تنهايي والدين در سنین 
بزرگســالي، از دغدغه هاي اصلي جامعه امروزي ايران 
اســت. يكي ديگر از نمودهاي حساسیت برانگیز بودن 
مسئله فراموشــي در ايران نگارش و ترجمه کتاب ها و 
اجراي نمايشنامه هايي با موضوع فراموشي است؛ ازجمله 
يكي از نمايشنامه هايي که بسیار در ايران مورد توجه قرار 
گرفته نمايشنامه »پدر« اثر فلوريان زلر، نمايشنامه نويس 
و کارگردان تئاتر و سینماي اهل فرانسه است. نمايشنامه 
»پدر« اثر فلوريان زلر توسط ساناز فالح به فارسي ترجمه 
شده است. اين نمايشنامه در سال هاي اخیر در ايران 2بار 
روي صحنه رفته و توسط کارگردانان و بازيگران مختلفي 
اجرا شده است؛ بار اول اين نمايشــنامه به کارگرداني 

محمود زنده نام با بازي چنگیــز جلیلوند در اواخر آبان 
1396در پرديس تئاتر شــهرزاد روي صحنه رفت و بار 
دوم نیز نمايشنامه »پدر« به صورت نمايشنامه خواني 
به کارگرداني نوژان مقدس با بازي مسعود کرامتي در 
»تماشاخانه شانو« در آذر 1397روي صحنه رفت. در 
اين نمايشنامه، داستان پدري روايت مي شود که پس 
از عمري زندگي در کنار خانواده، از سوي خانواده رها و 
طرد شده و دوري از محیط خانوادگي او را دچار آشفتگي 
و ابتال به فراموشي کرده است. سال گذشته فلوريان زلر با 
بازي آنتوني هاپكینز و اولیويا کالمن فیلمي به همین نام 
را کارگرداني کرده که در میان نامزدهاي دريافت جايزه 
بهترين فیلم و بهترين بازيگر سال اسكار به خاطر بازي 

آنتوني هاپكینز قرار گرفته است.

آنتونيهاپکینزازبازيدر»پدر«ميگوید
آنتوني هاپكینز 83ساله توانسته در نقش يك پدر مسن 
و مطرود از خانواده اي که دچار فراموشــي شده به طرز 
بسیار درخشاني ايفاي نقش کند. او اکنون به دلیل بازي 
در چنین نقش دشــواري، براي بار دوم از شانس بردن 

جايزه اســكار بهترين بازيگر مرد برخوردار شده است. 
آنتوني هاپكینز در سال 1992به دلیل ايفاي نقش در 
فیلم»سكوت بره ها« جايزه اسكار بهترين بازيگر مرد را 
از آن خود کرده بود و اکنون نیز به دلیل بازي درخشان 
خود در فیلم»پدر« از امیدهــاي اصلي دريافت جايزه 

اسكار است.
او در گفت وگويي با نیويورك تايمز با اشــاره به بازي در 
نقش يك پیرمرد مبتال به فراموشي و درك شخصي اش 
از اين بیماري و رفتار و حاالت افرادي که دچار بیماري 
فراموشي هســتند و چگونگي بازي در نقش يك فرد 
مسن دچار فراموشي، مي گويد: در خانواده من فرد مبتال 
به فراموشي وجود نداشــت و پدرم بر اثر عوارض قلبي 
درگذشت و مادرم نیز بر اثر کهولت سن فوت شد. من 
تنها يك بار شاهد فردي دچار بیماري فراموشي بودم که 
اين فرد نیز از اقوام دور پدرم بود. خانواده او ناگزير بودند 
که با اين وضعیت کنار بیاينــد و صبر خود را باال ببرند. 
آنها تالش مي کردند به سؤاالت اين فرد دچار بیماري 
فراموشي پاسخ دهند و نظر مخالفي با نظريات وي ارائه 
ندهند. او اقیانوس آرام را »رود هادسون« مي پنداشت 

و دخترش را جاي همسرش اشتباه مي گرفت. اعضاي 
خانواده وي با نظرياتش مخالفت نمي کردند و به وي در 
محیط گرم خانوادگي در برابر تلويزيون غذا مي دادند و او 

در نهايت آرامش درگذشت.
هاپكینز در توضیح بیشتر اين موضوع مي گويد: اما براي 
رسیدن به پاسخي ساده تر در اين باره بايد بگويم که اگر 
فیلمنامه درجه يكي را برابر خود داشته باشید، زبان اين 
فیلمنامه مانند يك نقشه راه عمل مي کند؛ بنابراين شما 
نیازي به بازي نداريد. من ســكانس اولي که با اولیويا 
کالمن براي اين فیلم بازي کرديم را به خاطر مي آورم. او 
وارد اتاق شد و درباره زني که اخراجش کرده بودم، پرسید 
و گفت: چه شده؟ چه اتفاقي افتاده است؟ من هم پاسخ 
دادم که منظورت از اينكه چه اتفاقي افتاده، چیست؟ 
همین سكانس اولیه نشانگر ناراحتي و خشم و رنجش 
شخصیت اول فیلم است. زماني هم که شما با بازيگري 
نظیر اولیويا کالمن بازي مي  کنید، کار برايتان راحت تر 
مي شود. ديگر به بازي خاصي نیازي نیست؛ به ويژه که 
من نیز اکنون 83ســال دارم و به سن افرادي که دچار 
فراموشي مي شوند، خیلي نزديك هستم. خدا نكند که 
چنین چیزي برايم اتفاق بیفتد، براي همین است که من 
روزانه پیانو مي نوازم، نقاشي کرده و وقت خود را صرف 

يادگیري شعر مي کنم.
خبرنگار نیويورك تايمز در ادامه اين گفت وگو با اشاره 
به اينكه در صحنه پاياني فیلم، پدر يكباره مي شكند 
و به کودکي هاي خود بازمي گــردد و مادرش را صدا 
مي زند، گفت، اين مسئله بیانگر اين است که سكانس 
پاياني فیلم، خیلي ناراحت کننده و دلخراش است. 

شما به اين اشاره کرديد که اين فیلمي ساده است، 
اما به نظر سخت مي رسد. آنتوني هاپكینز در پاسخ 
اين پرسش خبرنگار نیويورك تايمز توضیح مي دهد: 
زماني که فلوريان را ديدم، به من گفت شخصیت اصلي 
فیلم نامش »آنتوني« است و من اين شخصیت را براي 
اينكه شما در نقش وي بازي کنید، ابداع کرده ام. در 
اين فیلم به تاريخ دقیق تولد شــما اشاره شده است. 
در فیلم نیز در سكانسي دکتر از من مي پرسد، تاريخ 
تولدت کي است؟ و من در پاســخ مي گويم جمعه 
سي ويكم دسامبر 1937، با افزودن جمعه به تاريخ 
تولد مي خواهــم به دکتر اين مســئله را اثبات کنم 
که حافظه ام پابرجاست و همه  چیز در کنترلم است. 
شــخصیت فیلم اينگونه فرض مي کند که بر همه 
  چیز احاطه دارد؛ درحالي که درواقع اينطور نیست و 
حافظه اش در حال تحلیل رفتن است و دارد کنترل 
خود را از دست مي دهد. او پیش از اين و در سال هاي 
قبل تر، تمام زندگي اش را کنترل مي کرد. او مهندس 
بود و در شغلي کار مي کرد که نیاز به دقتي باال دارد. 
وی 2دختر داشــت که محبوب ترين دخترش را در 
سانحه تصادف از دست داده بود. او با اينكه مرد خوبي 
است تا حدي رفتار ديكتاتورمآبانه دارد. وی اکنون 
تبديل به پدري پیر و بي حوصله و زودرنج شده است و 
در نهايت نیز کنترل خود را بر همه  چیز از دست داده 
است. او در سكانس پاياني فیلم مي گويد: من در حال 
ازدســت دادن برگ هاي بازي خود هستم. همه  چیز 
دارد از دســت مي رود. اين مســئله از اين فیلم يك 

تراژدي ويرانگر مي سازد.
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كارشناس مسائل بين الملل

كيوسك

 روسيه هشدار داده است كه 
درصورت حملــه اوكراين به گزارش

شورشي هاي جدايي طلب در 
شــرق اين كشــور، به نفع آنها وارد ماجرا 

خواهد شد.
به گزارش بي بي ســي، جدايي طلبان مورد 
حمايت روســيه و نيروهــاي اوكراين در 
شــرق اين كشــور باهم درگير هســتند. 
روســيه، اخيرا تعداد زيادي از نيروهايش 
را در اقدامي كه در سال هاي اخير بي سابقه 
بوده اســت، پشــت مرز با اوكراين مستقر 

كرده است.
دميتري كوزاك، مقام عالي رتبه روســيه 
گفته اســت كه نيروهاي روسيه براي دفاع 
از شهروندان روسيه از مرز رد خواهند شد. 
او كه جانشين رئيس دفتر رئيس جمهوري 
روسيه است در هشداري شديد به اوكراين 
گفته اســت: »همه  چيز به ميزان درگيري 
بســتگي دارد. شــروع تنش هــا مي تواند 
شــروعي بر پايان اوكراين باشــد؛ نه مثل 
شــليك به پايش، كه شــليك به صورتش 

خواهد بود.«
روسيه از سال2019 ميالدي، بيش از 650 
هزار پاسپورت براي ساكنان شرق اوكراين 

صادر كرده است.
ديمتري پسكوف، ســخنگوي كرملين هم 
جمعه گفته است: درصورتي كه خصومت ها 
باعث به خطر افتادن جــان غيرنظامي ها 
شود، روســيه كنار نخواهد ايستاد و وارد 

ميدان خواهد شد.
ارتــش اوكراين گفته اســت كــه يكي از 
ســربازانش پنجشــنبه در تيرانــدازي 
جدايي طلبان كشته شده است. شورشي ها 
با مسلسل، نارنجك و خمپاره به نيروهاي 
دولتي شــليك كرده اند و ارتــش اوكراين 
هم پاسخ آنها را داده است. ژنرال روسالن 
خمچاك، فرمانده ارتش اوكراين گفته است 
كه ارتش، تجمع و آماده ســازي نيروهاي 
روسيه در پشت مرزهاي اوكراين را زيرنظر 
دارد. او گفته اســت: »)تجمــع نيروهاي 
روسيه پشت مرزها( به اين معني نيست كه 
ما محاصره شده ايم. وضعيت تحت كنترل 

ماست.«
هم آمريكا و هــم آلمان دربــاره افزايش 

تنش ها در منطقه هشدار داده اند.
روسيه ماه هاست كه نيروهايش را در پشت 
مرز اوكراين افزايش مي دهــد با اين حال 
بارها تأكيد كرده بود كه نبايد به اين نيروها 

به چشم تهديد نگاه كرد.
جان پساكي، ســخنگوي كاخ سفيد گفته 
است كه از سال2014 كه درگيري اوكراين 
شــروع شــده، هرگز اين تعداد نيروهاي 

نظامي روسيه در پشــت مرزهاي اوكراين 
مستقر نشده بودند. او وضعيت را به شدت 

نگران كننده خوانده است.
روســيه جزئياتي درباره تعداد نيروهايش 
منتشر نكرده اما ارتش اوكراين در انتهاي 
 ماه مارس )حدود 11روز پيــش( ارزيابي 
كرده بود كه حدود 20هزار نيروي روسيه 
به ســمت مرزهاي اوكراين اعزام شده اند. 
ويدئوهايي در شبكه هاي اجتماعي منتشر 
شده كه نشــان مي دهد قطارها در روسيه، 
تسليحات ســنگين را به سمت اين منطقه 
حمل مي كننــد. گاردين هم نوشــته كه 
تانك ها، توپ ها و موشــك هاي بالستيك 
بردكوتاه روســيه به 150كيلومتري مرز 

اوكراين منتقل شده اند.
در چند  ماه اخير درگيري هاي پراكنده اي 
بين نيروهاي اوكراين و شورشي هاي مورد 
حمايت مسكو در جريان بوده است و همين 
مســئله، پيمان آتش بس شــكننده بين 

2طرف را به خطر انداخته است.
اوكراين گفته اســت كه در درگيري ها در 
ســال جاري )از ابتداي زمســتان(، 25نفر 
از نيروهايش كشــته شــده اند. در ســال 
پيش، تعداد كشته شــده ها در درگيري ها 
با شورشــي هاي جدايي طلب، 50نفر بوده 

است.

ولوديمير زيلنسكي، رئيس جمهور اوكراين 
پنجشــنبه از منطقه دونبــاس كه مركز 

درگيري هاست ديدن كرد.
آنگال مركل، صدراعظم آلمان هم پنجشنبه 
در تماسي تلفني با والديمير پوتين، درباره 
شرايط پيش آمده صحبت كرد. او از پوتين 
خواسته اســت با عقب كشيدن نيروهايش 
تنش زدايي كند. در مقابل، پوتين، اوكراين 

را به افزايش تنش ها متهم كرده است.
به گــزارش گاردين، آمريكا هشــدار داده 
است كه ممكن است 2كشتي جنگي خود 
را از طريق تركيه به درياي ســياه بفرستد. 
روســيه اخيرا حضور خود در درياي سياه 
را تقويت كرده است. پايگاه روس ها در اين 
دريا، شبه جزيره كريمه اســت، جايي كه 
روســيه 10 ناوچه را از ناوگان درياي خزر 
خود به آنجا منتقل كرده است. كارشناسان 
گفته اند انتقال اين ميزان شناور جنگي به 
اين منطقه، حتي در ميانه مانور، غيرعادي 

است.
سرگئي شــويگو، وزير دفاع روسيه ابتداي 
هفته گذشته رسما از شروع رزمايش هاي 
سراسري در روسيه خبر داد. طبق برنامه، 
قرار است 4هزار مانور نظامي در  ماه آوريل 

در سراسر روسيه برگزار شود.
به گزارش فاريــن پالســي، از نظر برخي 
كارشناســان، اين مانورهاي سراســري و 
انتقال نيروها به پشــت مرز اوكراين، نوعي 
نمايش قدرت روسيه براي مرعوب ساختن 
جو بايــدن، رئيس جمهور جديــد آمريكا 
اســت. با اين حال انتقال نيروها از سيبري 
در شرقي ترين منطقه روسيه به غربي ترين 
بخش خاك اين كشــور را مي توان چيزي 
بيشتر از نمايش قدرت دانست؛ به خصوص 
آن هم بعد از صحبت هاي تند و تيز مقامات 

ارشد دولت روسيه.
كوزاك، شــرايط در شــرق اوكرايــن را با 
سربرنيتسا در بوسني و هرزگوين مقايسه 
كرده است، جايي كه در سال1995 بيش 
از 8هزار مسلمان به دست نيروهاي صرب 
بوسني قتل عام شدند. كوزاك گفته است: 
»اگر، آنطور كه رئيس جمهور ما گفته است، 
چيزي شــبيه سربرنيتســا پيش بيايد، ما 

احتماال بايد دخالت كنيم.«
پوتين براي نخســتين بار در سال2019 
گفت كه اگــر نيروهاي اوكرايــن كنترل 
منطقه دونباس را دوباره به دســت بگيرند، 
ساكنان روس زبان شايد دچار فاجعه اي مثل 
سربرنيتسا شوند. در همين سال او با امضاي 
قانوني، اعطاي شهروندي به ساكنان مناطق 

جدايي طلب را تسهيل كرد.
شواهدي در دست نيســت كه نشان دهد 
نيروهــاي اوكرايــن مي خواهند همچون 
سربرنيتسا، پاك سازي نژادي را در دستور 

كار قرار بدهند. 

روسيه با گردآوري نيروهايش پشت مرزهاي اوكراين، كي  يف را تهديد كرده درصورت 
تقابل با جدايي طلبان مورد حمايت مسكو، به نفعشان وارد عمل خواهد شد

ناقوس جنگ در اوكراين

بوستون گلوب به بررسي چالش هاي پيش روي 
دستور جو بايدن براي واكسيناسيون تمامي 
افراد باالي 16ســال پرداخته است. به نوشته 
اين روزنامه، اين دستور اميدي تازه در جامعه 
آمريكا ايجاد كرده اما شــبكه نه چندان قوي 
توزيع واكســن، همچنان بزرگ ترين مشكل 
دولت آمريكا براي اجراي اين طرح اســت. 
تاكنون 16۸ميليــون واكســن در آمريكا 
تزريق شده كه دست كم 1۰۸ميليون نفر يك 
دوز واكســن و 6۰ميليون نفر دوز هاي كامل 

واكسيناسيون را دريافت كرده اند.

روزنامه گاردين ]انگليس[

روزنامه ژاپن تايمز ]ژاپن[

روزنامه بوستون گلوب ]آمريكا[

درگذشت شاهزاده فيليپ

افزايش محدوديت هاي كرونايي 
در توكيو

واكسيناسيون سراسري در آمريكا

روزنامه گاردين همچــون ديگر روزنامه هاي 
چاپ انگليس، در شماره اخير خود تصويري از 
شاهزاده فيليپ مونتباتن، همسر ملكه بريتانيا 
را منتشــر كرده كه در 99سالگي درگذشت. 
فيليپ كه عنوان رســمي او دوك ادينبورگ 
بود سال19۴۷ با شــاهدخت اليزابت ازدواج 
كرد و ســال19۵۳ كه همسرش ملكه بريتانيا 
شد لقب شــاهزاده را دريافت كرد. مونتباتن 
در آن زمان افسر نيروي دريايي سلطنتي بود. 
او روز جمعه پس از يك دوره طوالني بيماري 

قلبي درگذشت.

ژاپن روز جمعه اعالم كرد كه ســطح هشدار 
ويروس كرونا را در توكيــو افزايش مي دهد 
تا اقدامات ســختگيرانه اي براي جلوگيري 
از گســترش ويروس در آســتانه بازي هاي 
المپيك فراهم شود. قرار است ساعات كاري 
رستوران ها كمتر شــود و براي متخلفان نيز 
مجازاتي درنظر گرفته شده است. همچنين، از 
مردم خواسته مي شود از سفرهاي غيرضروري 
به خارج از شهر اجتناب كنند. واكسيناسيون 
ملي ژاپن نسبت به كشورهاي ديگر به شدت 

عقب تر است.

نگاه

مسير سنگالخ روابط تركيه و اروپا

جهان طي سال هاي اخير شاهد اتفاق 
مهمي بوده است كه برخي نقطه آغاز 
آن را حادثه 11سپتامبر و برخي ديگر، 
بحران مالي ســال2008 مي دانند. در ادبيات سياست بين الملل 
از اين اتفاق مهم تحت عنوان »افــول نظم بين الملل ليبرال« ياد 
مي شود. تعبير ســاده تر براي بيان اين مفهوم »افول قدرت هاي 
غربي در نظام بين الملل« است. مراد از تعبير يادشده اين است كه 
كشورهاي غربي ديگر قادر به پرداخت هزينه هايي كه پس از جنگ 
جهاني دوم منجر به برقراري نظم جهاني با محوريت آمريكا شده 
بود، نيستند. اين موقعيت در اقتصاد سياسي بين الملل به عنوان 
دوران هژموني آمريكا شناخته مي شود؛ دوراني كه البته در دهه 
70ميالدي به نوعي خاتمه يافت. پايان اين موقعيت تبعات مهمي 
در سطح جهاني داشته اســت؛ ازجمله قدرت گرفتن چين. اين 
باور وجود دارد كه چين به خوبي از كاهش اراده غرب براي حفظ 
نظم بين المللي استفاده كرده و بر همين اساس به قدرتي جهاني 
تبديل شده است. البته اين مسئله تنها محدود به چين نيست و 
كشورهاي ديگري نظير روســيه، هند، ايران يا حتي برزيل را هم 
شامل مي شود. در واقع تمام اين كشورها تالش كرده اند از كاهش 
قدرت غرب در حفظ نظم بين المللي پس از جنگ جهاني دوم به 

سود خود استفاده كنند.
در اين ميان تركيه هم يكي از كشــورهايي است كه تالش كرده 
همزمان با افول نظم غربي، استقالل عمل خود در سياست خارجي 
را افزايــش دهد. البته وضعيــت روابط تركيه بــا اتحاديه اروپا و 
مخصوصا نقشي كه اروپايي ها در كودتاي ناكام سال2016 داشتند 
اين روند را تسريع كرده است. مي دانيم كه افكار عمومي تركيه از 
سال ها قبل خواستار پيوستن اين كشور به اتحاديه اروپا بوده اند؛ 
به عبارت ديگر »اروپايي شدن« يكي از آرمان هاي سياست خارجي 
تركيه به شمار مي رفت. اردوغان نيز وقتي در سال2002 به قدرت 
رسيد تمام توان را خود براي تحقق اين هدف به كار بست. در نتيجه 
اين تالش ها، مذاكراتي مشهور به »مذاكرات الحاق« ميان تركيه و 
اتحاديه اروپا آغاز شد. اما اين مذاكرات با گذشت زمان با مشكالت 
مختلفي روبه رو شده و در نهايت سرانجامي نداشت. از سوي ديگر 
حوادث مشهور به بهار عربي در ســال2011 بر دامنه مشكالت 
طرفين افزود تا جايي كه مسير روابط به ايستگاه كودتاي نافرجام 
ســال2016 رســيد. به اين ترتيب تنش هاي ميان تركيه و اروپا 
شــكل علني تر و جدي تري به خود گرفت؛ درحالي كه اروپايي ها 
دولت اردوغان را به نقض حقوق بشر و معيارهاي دمكراسي متهم 
مي كردند، تركيه نيز از بي تفاوتي قدرت هاي اروپايي نســبت به 

امنيت ملي اين كشور سخن مي گفت.
مجموعه اين تحوالت باعث شــد پس از سال2016، بي اعتمادي 
نســبت به اروپا نه تنها در ســطح حاكميت، بلكه حتي نزد افكار 
عمومي تركيه تشديد شود و اردوغان نيز به خوبي از اين وضعيت 
بهره برداري كند. از ســوي ديگر همزمان بــا اين تحوالت حزب 
عدالت و توسعه)حزب حاكم( به ائتالف سياسي با حزب »حركت 
ملي« داراي گرايش هاي ملي گرايانه دست زد؛ تحولي كه باز هم در 
تشديد احساسات ناسيوناليستي تركيه و تقويت حضور اين كشور 
در سوريه، ليبي، قفقاز و ســاير جبهه هاي خارجي تأثير داشت. 
بنابراين بايد توجه داشــته باشــيم كه روند تغيير مواضع تركيه 
نسبت به اروپا ســابقه اي ديرينه دارد؛ سابقه اي كه به سال1999 
و تعيين »معيارهاي كپنهاگ« بــراي عضويت تركيه در اتحاديه 

اروپا برمي گردد.
با توجه به تمام آنچه ذكر شد، سرانجام تركيه به اين جمع بندي 
رسيد كه بايد سياست خارجي مستقل تري را در پيش بگيرد. بر 
مبناي برآورد ترك ها، اين تحوالت تغييري بلندمدت و استراتژيك 
در سياست بين الملل ايجاد مي كند. به همين دليل آنكارا تالش 
دارد در فضاي جديد بين المللي قدرت مانور خود را افزايش دهد. 
البته بايد توجه داشــت كه از ديد ترك ها، هنوز هم پيوستن به 
اتحاديه اروپا كمك بزرگي به توسعه اقتصادي اين كشور كرده و 
در حل چالش هاي امنيت ملي آن مؤثــر خواهد بود. اما از طرف 
ديگر، به نظر مي رســد بحران هاي داخلي اروپا بيشتر از مسائل 
داخلي تركيه در شكل گيري اين وضعيت پيچيده مؤثر بوده است.

اتحاديــه اروپا پــس از بحران مالي ســال2008 با مشــكالت 
عديده اي دســت و پنجه نرم مي كند. مي دانيم كه يونان، پرتغال 
و اسپانيا تقريبا در آستانه فروپاشــي اقتصادي قرار دارند. حتي 
حمايت آلمان، به عنوان قدرتمندتريــن اقتصاد اروپايي از يونان 
با مخالفت هاي متعددي در داخل اين كشــور روبه رو شد. پس 
از بحران مالي، هجوم پناهجويان به كشــورهاي اروپايي بعد از 
انقالب هاي بهار عربي در سال2011 معضل جديدي براي اتحاديه 
ايجاد كرد. نبايد فراموش كرد كه مســير اصلي ورود پناهجويان 
عربي به اروپا تركيه بود و اين كشــور مي توانســت روند حركت 
آوارگان در اين مسير را كنترل كند. بر همين اساس كشورهاي 
اروپايي توافقي براي اعطاي حمايت هاي مالي به تركيه به منظور 
ميزباني از پناهجويان تنظيم كردند كه از قضا اين كمك ها هم با 

گذشت زمان متوقف شد.
بحران هاي متعدد در اروپا باعث شده حتي در داخل اتحاديه نيز 
وحدت نظري در زمينه روش هاي مقابله و برخورد با تركيه وجود 
نداشته باشــد. براي مثال گروهي از كشورهاي اروپايي خواستار 
پيوســتن تركيه به اتحاديه هســتند، گروهي ديگر از شراكت 
اســتراتژيك با اين كشور ســخن مي گويند و البته گروه سومي 
نيز وجود دارد كه اساســا تركيه را تهديدي براي اروپا به حساب 
مي آورد؛ مشخصا فرانســه، يونان و اتريش از استراتژي تقابل با 

تركيه و اعمال فشار بر اين كشور حمايت مي كنند.
پيش بيني اينكه سياست خارجي فعلي تركيه و جريان حاكم بر 
اين كشور تا كجا مي تواند به مسير خود ادامه دهد كار سختي است 
چراكه به تحوالت و متغيرهاي متعددي در آينده بســتگي دارد. 
عامل كليدي در روشن شدن پاسخ پرسش فوق اين است كه آيا 
اروپا توان كافي براي تحميل اراده خود بر تركيه را در اختيار دارد يا 
نه؟ به باور من محور فراآتالنتيكي يا ائتالف آمريكا- اروپا به گونه اي 
است كه همچون سابق نمي تواند اراده خود را بر كشورها تحميل 
كند. بنابراين احتمال تداوم پيشروي هاي تركيه وجود دارد. براي 
مثال در مسئله خريد سامانه موشكي اس-400 يا حتي تنش ها 
در مديترانه شرقي، اروپا و آمريكا نتوانستند موضع واحدي عليه 
تركيه اتخاذ كنند. تا زماني كه اين محور قدرت و اراده كافي براي 
پرداخت هزينه هاي مقابله با تركيه را نداشته باشد، شرايط فعلي در 

سياست خارجي تركيه ادامه خواهد داشت.

انتشار نتايج يك نظرســنجي جديد در آمريكا نشان 
مي دهد كه ارتباط مردم اين كشــور بــا مراكز ديني 
شامل كليسا، مسجد و كنيسه، در سال2020 كاهش 

پيدا كرده است.

اهميت موضوع چيست؟
بررسي روند ها طي ســال هاي اخير نشان مي دهد كه 
جامعه آمريكا به سمت سكوالر شدن پيش مي رود. اين 
نشان دهنده وقوع تغييرات عمده در اين كشور است. 
چنين تغيير مهمي در جامعه آمريكا، در آينده تبعات 
مهمي هم در حوزه سياســت و هم در حوزه مســائل 

اجتماعي خواهد داشت.

آمارها چه می گويند؟
نتيجه تحقيقي كه از سوي مؤسسه نظرسنجي گالوپ 
منتشر شده نشان مي دهد كه 47درصد از مردم آمريكا 
در ســال2020 با يكي از مراكز ديني شامل كليسا، 
مســجد و كنيســه در ارتباط بوده اند. اين ميزان در 
ســال2018، حدود 50درصد و در سال1999، بيش 

از 70درصد بوده است.
  دوري مردم از اديان تبليغي در كليســاها، مساجد 
و كنيسه ها يكي از مسائل اصلي قرن21 است. حضور 
مردم در اين مراكز ديني، در سال1973، يعني زماني 
كه گالوپ تازه بررســي ميزان مذهبــي بودن جامعه 
آمريكا را آغاز كــرده بود، 73درصد بوده اســت. اين 

ميزان طي 6دهه بعدي هميشه باالی 70درصد قرار 
داشته است.

  يكي از داليل كاهــش توجه مردم به كليســاها، 
مساجد و كنيسه ها، افزايش شــمار افرادي است كه 

خود را بي دين معرفي مي كنند.
  آمار افراد بي دين در آمريكا از 8درصد در سال هاي 
1998 و 2000 به 21درصد، طي 3سال اخير رسيده 

است.

تصوير بزرگ چيست؟
ماجراي حركت آمريكا به سمت سكوالريسم، اساسا 

به دليل تغييرات بين نسلي در حال رخ دادن است.
  افراد جوان در مقايسه با افراد مسن در آمريكا اكنون 

تمايل كمتري براي شركت در مراسم  مذهبي دارند.

نبض خبر
دوری آمريكايی ها از مذهب

مارين لوپن؛ دردسري براي مكرون
وقتي ژان- ماري لوپن، سال19۷2 جبهه 
ملي فرانســه را پايه گذاري كرد، كسي 
فكرش را نمي كرد كــه دختر كوچكش، 
»مارين آن پرين لوپن«، جا پاي پدر بگذارد و ۴۰سال بعد رئيس اين حزب 
راست افراطي  شود. همه انتظار داشتند خواهر بزرگترش، ماري- كارولين، 
وارد دنياي سياست مي شــود. مارين فرزند آخر خانواده بود و تصميم 
داشت كه وكالت را به عنوان شغل خود دنبال كند. با اين حال شانس و 
زيركي او موجب شد كه طي1۰سال گذشــته هدايت حزبي كه نامش را 
به »جبهه ملي« تغيير داد، برعهده بگيرد. نام او 12 ماه ديگر در رقابت بر 
سر كرسي رياست جمهوري، براي سومين بار روي برگه هاي رأي نوشته 

مي شود. او دوباره بايد با امانوئل مكرون رقابت كند.
فكر اينكه لوپن رئيس جمهور فرانسه شــود، هرچقدر هم كه احتمال 
آن كم باشد، ليبرال ها را آشفته مي كند. او كسي است كه 11سال پيش 
نماز خواندن مسلمانان در خياباني در اين كشور را با اشغالگري نازي ها 
مقايســه كرده بود. برخي معتقدند احتمال پيروزي لوپن خيلي هم كم 
نيست، چراكه با افزايش دوباره شمار مبتاليان به كرونا و فرايند آهسته 
واكسيناسيون در فرانسه، محبوبيت مكرون رو به كاهش است. بعد از يك 
رئيس جمهور متمايل به راست )نيكالس ساركوزي(، يك رئيس جمهور 
متمايل به چپ)فرانسوا اوالند( و يك رئيس جمهور ميانه رو )مكرون(، 
رأي دهندگان ناراضي ممكن اســت وسوسه شوند كه دست به انتخاب 
متفاوتي بزنند. تنها دليلي كه ممكن است مردم دوباره به حزب لوپن رو 

بياورند، نااميدي از بقيه احزاب است.
لوپن حاال يك سياستمدار كهنه كار است كه از تجربه شركت در 2دوره 
انتخابات رياست جمهوري درس گرفته و از عواقب شكست به خوبي آگاه 
اســت. اين عضو پارلمان اروپا كه بارها سياست هاي مكرون براي مهار 
كرونا را زير ســؤال برده، چند روز پيش باز هم به تصميم رئيس جمهور 
فرانسه مبني بر قرنطينه سراســري انتقاد كرد و سياست هاي متغير 
دولت شامل »محدوديت، برداشتن محدوديت و محدوديت مجدد« را 

به باد تمسخر گرفت.
 طبق نظرسنجي ها، فاصله 2رقيب نزديك است. محبوبيت لوپن ۴۷تا 
۴۸درصد و محبوبيت مكرون ۵2تا ۵۳درصد اعالم شده است. زماني 
به نظر مي رسيد كه رأي دهندگان ميانه روي چپ و راست حاضر بودند هر 
طور شده اجازه ندهند كه لوپن به كاخ اليزه راه پيدا كند، اما امروز آنها كه 
از مكرون دل خوشي ندارند، به ويژه در جناح چپ، گفته اند كه انتخابشان 
رأي ندادن است. به همان اندازه كه نارضايتي ها از مكرون زمينه را براي 
مبارزه انتخاباتي مارين لوپن هموارتر كند، زندگي سياسي و صالحيت 
لوپن نيز بيشتر زير ذره بين قرار مي گيرد. ۴سال پيش، مواضع سياسي 
لوپن مشخص بود؛ او طرفدار جدايي فرانسه از اتحاديه اروپا معروف به 
»فرگزيت« بود و وعده داد كه كشورش را از حوزه يورو خارج مي كند، 
مرزها را به روي مهاجران مي بندد، اسالم گرايي را سركوب مي كند و توليد 
كارخانه ها و اشتغال را توسعه مي دهد. رهبر حزب جبهه ملي فرانسه، 
ديدگاه »ميهن پرستانه« خود را در مقابل موضع »گلوباليست« و متمايل 

به اروپاي مكرون قرار مي داد.
اما امروز لوپن ايده فرگزيت را كنار گذاشته و مي گويد كه در حوزه يورو 
خواهد ماند و تالش خواهد كرد تا بــا اصالح اوضاع داخلي، »ملت هاي 
اروپايي« را تقويت كند. اين روزها كه همــه احزاب، وعده تأمين دارو، 
واكسن و تجهيزات محافظتي بيشتر براي مردم فرانسه مي دهند، ديگر 
جايي براي شعارهاي ناسيوناليستي او نيست. لوپن كه در بين گروه هاي 
ضدواكسيناسيون طرفداران زيادي دارد، حاال از سياست واكسن زدن 
حمايت مي كند. مكرون اخيرا منشور »ارزش هاي جمهوريخواهانه« را 
مطرح كرده كه هدفش سركوب اسالم گرايي عنوان شده است. منتقدان 
او اما مي گويند كه اين منشــور، طرحي براي ريــزش رأي هاي لوپن و 
شكست او در انتخابات است. خيلي از رأي دهندگان همچنان فقط نام 
خانوادگي لوپن را خواهند ديد و تغيير مواضــع او را ناديده مي گيرند. 
طبق نظرســنجي ها، تقريبا يك چهارم آنها مي گويند كه در دور اول از 
لوپن حمايت خواهند كرد. اما اين ميزان بيشتر از تعداد يك سال قبل 
از انتخابات رياست جمهوري سال2۰1۷ نيست. البته اين احتمال وجود 
دارد كه او رأي هاي بيشتري به دست بياورد. تمايز برخي از سياست هاي 
او از جريان اصلي محافظه كار يا راســت ناسيوناليست سخت است. در 
حقيقت، وعده هاي او مبني بر محدود كردن حقوق شهروندي و كاهش 
مهاجرت، از حمايت احزاب محافظه كار در سرتاسر اروپا ازجمله انگليس 
برخوردار است. با اين حال، بسياري از فرانسوي ها مي پرسند كه آيا لوپن 
شايستگي اداره كشور را دارد؟ خيلي ها مناظره دوم لوپن با مكرون در 
سال2۰1۷ را به خاطر دارند كه مكرون در كمال خونسردي به او يادآوري 
كرد چطور يك شركت تلفن سازي را با سازنده توربين هاي صنعتي اشتباه 
گرفته بود. شايد رئيس جمهور فرانسه در مديريت موج سوم كرونا نمره 
قبولي نگرفته باشد، اما اگر واكسيناسيون سرعت پيدا كند، او مي تواند 

اشتباهاتش را جبران كند.
نگراني ها از ناتواني لوپن براي رياست دولت فرانسه مي تواند زمينه را براي 
ورود رقيبان جناح راست فراهم كند. خاوير برتراند، رئيس منطقه شمال 
فرانسه اعالم كرده كه قصد شركت در انتخابات را دارد. والري پكرس، 
رئيس منطقه پاريس نيز گفته احتماال وارد رقابت انتخاباتي مي شــود. 
ادوارد فيليپ، نخست وزير سابق فرانسه و مايكل بارنير، نماينده اتحاديه 

اروپا در مذاكرات برگزيت نيز از ديگر نامزدهاي احتمالي هستند.
در نهايت، احتماال لوپن دســت كم در دور اول انتخابات، نه براســاس 
توانايي هايش بلكه شخصيت، عواطف و نخبه ستيزي به قضاوت گذاشته 
مي شود. چالش صالحيت بيشتر در دور دوم خود را نشان خواهد داد كه 
باز احتمال بُرد مكرون بيشتر خواهد بود. اما سياست، قابل پيش بيني 
نيست. فرانسوي ها غيرمنتظره بودن را دوست دارند و هيچ كس بهتر از 

مكرون به اين موضوع آگاه نيست.

سمانه معظمي
روزنامه نگار

جواد نصرتي
روزنامه نگار

   از كجا به اينجا رسيديم؟
ريشــه تقابل امروز به مارس ســال2۰1۴ 
بازمي گردد، يعني زماني كه روسيه منطقه 
كريمه در اوكراين را ضميمه خاك خود كرد. 
ويكتور يانوكوويچ، رئيس جمهور طرفدار 
روسيه يك ماه پيش از آن، درپي اعتراض ها 
و درگيري هاي شديدي خياباني، از كي  يف 

پايتخت اوكراين فرار كرده بود.
حمله نظامي روســيه باعث تنش شديد 
بين مسكو و قدرت هاي غربي شد و باعث 
شــد آمريكا و اتحاديه اروپا تحريم هايي 
عليه مسكو وضع كنند كه همچنان پابرجا 

هستند.
يك ماه بعد، شورشــي هاي مورد حمايت 
روسيه و منطقه عمدتا روس زبان دونباس 
كنترل بيشتر مناطق دونباس و لوهانسك 
را به دست گرفتند. دولت هاي غربي و ناتو 
روسيه را متهم مي كنند كه نيروهاي نظامي 
كادر خود را به آنسوي مرز مي فرستد تا به 
اين شورشيان كمك كند اما مسكو گفته 
است كه نظامياني كه به اوكراين رفته اند، 

همگي داوطلبانه اين كار را كرده اند.
ولوديمير زيلنسكي، رئيس جمهور اوكراين 
با وعده صلح بر سر قدرت آمد و تابستان 
پيش پيمان آتش بســي بين 2طرف امضا 
شد اما هردو طرف، يكديگر را به نقض آن 

متهم مي كنند.
تخمين زده مي شــود كه 1۴هزار نفر در 
درگيري ها در شــرق اوكراين جان خود را 

از دست داده باشند.
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حاال ســالواتوره بايد تمام  تمركزش را بگذارد روي مسعود مير
كمك به ترددهاي پدر آدلفو  و كلي حسرت بخورد كه ديگر 
قرار نيست همراه اين كشيش به سينما برود و درحالي كه 
آدلفو مشغول دستور صادر كردن براي سانسور فيلم هاست 
او قدم بگذارد به بهشت سينما، بهشت فيلم و بهشت عشق. 
سينما پاراديزو اصال با اين وضعيت ديگر قابل تصور نيست. 
چرا؟ چون آقاي فرانچسكيني، وزير فرهنگ ايتاليا گفته 
قانون سانسور كه از سال1914 وضع شده بود، كامال لغو 

شده است.
يعني سالواتوره با كشيشي كه در قامت سانسورچي 
ظاهر مي شــد اصال به ســينما نمي رود كه بخواهد 

با آلفردو رفيق شــود و خالصه يكــي از ممتازترين 
قصه هاي عشق به ســينما در تاريخ هنر هفتم خلق 
شود. ظاهرا قرار شــده سيســتم كنترل و مداخله 
كه به دولت اجــازه دخالــت در آزادي هنرمندان را 
مــي داد در ايتاليا پايان يابــد و در نتيجه از اين پس 
نمي توان جلوي اكران فيلم هاي جديد را گرفت يا به 
داليل اخالقي و مذهبي خواستار تدوين مجدد آثار 
سينمايي شد. در طول يك قرن گذشته، صدها فيلم 
به داليل سياسي يا مذهبي در ايتاليا سانسور شدند 
كه مهم ترين آن فيلم كالسيك و نامزد اسكار »آخرين 
تانگو در پاريس« محصول 1972 ســاخته »برناردو 
برتولوچي« بود كه همه نسخه هاي كپي آن نيز نابود 

شد و تنها 3نسخه كپي از آن براي اثبات جرم در ايتاليا 
نگهداري مي شد.

به شهادت آمار، از سال1944 تا كنون 274 فيلم ايتاليايي، 
130 فيلم آمريكايي و 321 فيلم از توليدات ديگر كشورها 
در سينماي ايتاليا سانسور و بيش از 10هزار فيلم ازجمله 
برخي آثار »فدريكو فليني« نيز به نوعي دستخوش تغيير 

شده اند.
حاال هر چند براساس اين قانون جديد بخش عمده اي از 
جذابيت هاي قصه فيلم سينما پاراديزو اثر جوزپه تورناتوره 
ديگر مصداق نمي يابد اما بايد اعتراف كرد كه احســاس 
جذابي در صنعت فيلمسازي ايتاليا در حال تجربه است، 

احساسي شبيه تعبير واقعي سينما پاراديزو...

تعبير سينما پاراديزو در ايتاليا

انگلســتان در 99سالگي درگذشــت. چكيده خبر سامان رضايي شــاهزاده فيليــپ  دوك ادينبورو، همســر ملكه 
همين قدر بــود، اما حواشــي آن اندك اندك دامــن فضاي مجــازي را گرفت. 
اوسي دي ها ocdيا همان مبتاليان به وسواس فكري حاضر بودند چندماه از زندگي 
خود را به او بدهند؛ نه اينكه عاشق چشم و ابروي او باشند، فقط مي خواستند عدد 
سن و سال او به 100برســد و وســواس فكري آنها اندكي آرام بگيرد. برخي هم 
مجري هاي بي بي سي را از دور خفت كرده بودند كه چرا فقط لقب شاهزاده فيليپ 
را پيش از نام او ذكر مي كنند و باقي شاهزاده هاي دنيا را فقط با اسم كوچك شان 
صدا مي زنند. دسته  ديگري هم كه هيچ نسبتي با دايي جان ناپلئون ايرج پزشكزاد  
نداشتند خيلي  نجواطور و در گوشي باز هم گفتند كه »كار كار انگليسي هاست«. 
درحالي كه او تنها مرد بريتانيا بود كه فرزندانش نام خانوادگي او را به ارث نمي بردند 
و بنابراين جايگاه خاصي در سياستگذاري هاي اين كشور نداشت. روزنامه  ايتاليايي 
رومزال رپابليكا هم به اين واقعيت اشاره كرد كه فيليپ تنها مردي بود كه به لحاظ 

قوانين سلطنتي انگلستان مي توانست به ملكه بگويد شات آپ يا همان خفه شو.
بعد از ازدواج فيليپ با اليزابت در سال 1947ميالدي، برخي زمزمه ها حاكي از اين 
بود كه در كنار ملكه اليزابت فيليپ هم پادشاه خوانده شود، اما اينطور نشد و به او 
لقب همسر ملكه و دوك ادينبورو اعطا شد؛ قوانين بريتانيا اجازه نمي دهد همسر 
ملكه اي كه بر تخت است، پادشاه خوانده شود همانگونه كه همسران پادشاهان 
بر تخت نيز فقط ملكه همراه خوانده مي شوند. فيليپ از اين موضوع شاكي شد و 
گفته بود من آميبي)تك سلولی( بيش نيستم! تنها مرد بريتانيا هستم كه اجازه 
ندارد نام خانوادگي اش را به فرزندانش بدهد. فيليپ، روز 10 ژوئن 1921 ميالدي 
در جزيره كورفو يونان به دنيا آمد. پدر و مادرش شاهزاده اندرو يونان و شاه دخت 
آليس بتنبرگ بودند. او كه در دوران پهلوي 2 بار هم به ايران ســفر كرده بود و از 
موقعيت سياسي چنداني برخوردار نبود و بيشتر تكيه گاه عاطفي اليزابت به شمار 

مي رفت.

مرگ مردي كه خود را آميب خواند

ريســه رفتيم از بس خنديديم. خنده 
هم داشت. تو با تي شرت آستين كوتاه 
بودي، من با پيراهن و پليور. يادم مي آيد 
كه گفتي »آدم عاقــل مگه اين موقع 
سال پليور مي پوشه؟« و من اخم  كردم 
و  گفتم: »اين هوا، دزده. تو نمي دوني. 
بادش ميندازه آدم رو.« بعدش هم مثل 
هميشه كلي چيز بار همديگر كرديم و 
كلي خنديديم. يادت هست؟ توي يكي 
از اين بوستان هاي تازه تاسيس بوديم. 
حوالي ده ونك. آخ آخ يادت هست قبل 
از اينكه برويم داخل، چطور شاكي شده 
بودي از من؛ يعني نفست باال نمي آمد 
وقتي ديدي من به خاطــر اينكه توي 
مراسم آن دوستت روي زمين ننشينم از 
توي ماشين عصا درآوردم و خودم را زدم 
به پادرد داشتن. يك جوري كه تا وارد 
شديم، يكي بلند شد و صندلي اش را به 
من داد. كارد مي زدند خونت درنمي آمد. 
آن موقع ها به هر بهانه اي با هم خوش 
بوديم؛ حتي وقتي با رفيق مشتركمان 
دست به دســت هم مي داديم تا لجت 
را درآوريم، باز هــم اوضاعمان بهتر از 
االن بود. بهتر از االني كه همه  چيزمان 
شده است ديدن همديگر توي همين 
يكي، دو تا شــبكه نيم بند مجازي كه 
يك روز باز و يك روز فيلتر است. حاال 
بايد همديگــر را اتفاقي توي اتوبوس 
ببينيم. توي همين شلوغي. اين اقبال 
ما مردمي است كه قدر خوشي هايمان را 
ندانستيم؛ اين شايد سزاي ما باشد. مثل 
همين االن كه نشسته ام توي اتوبوس و 
بعد از پياده شدنت، دارم اينها را برايت 
مي نويسم. راستي چه شده كه ما آدم ها 
آنقدر با هم غريبه شده ايم. چه شده كه 
ما مانده ايم و كوله باري از اين خاطرات 
كه هر روز توي سرمان رژه مي روند. من 
مغزم پر از سؤال است و دارم خودم را هر 
روز توي خيابان هاي شهر مي كشم تا 
ببينم چه شده است كه ما آدم ها انقدر 
زود فراموش مي كنيم. دارم همينطور 
آدم ها را نگاه مي كنم؛ به خنده هايشان، 
به سلفي گرفتن هايشــان، به خريد 
كردن هايشان و به رفاقت هايشان. به 
همه اينها نگاه مي كنم و دلم مي خواهد 
دوباره برگرديم بــه روزگاري كه با هم 
خوش بوديم. ما حقمــان خوب بودن 
است، خوش بودن است. ما حقمان اين 
است كه روزهايمان را سفيد بگذرانيم. 
بي توجه به ســختي ها و بي توجه به 

مشكالت.

ما حقمان خوش 
بودن است

ما آدم هاي دلبستگي هاي پيش بيني 
نشــده ايم. حواســمان نيســت اما 
به خــودكار روي ميزمــان آنقــدر 
دلبسته ايم كه اگر يك روز نباشد كار 

كردنمان مثل هر روز نيست. 
فالن رفيق را اگر يــك روز نبينيم، 
انگار چيزي در زندگي مان گم شده 
است. ما به نوبرانه هاي بهار، به جاده 
شمال، به آدم ها دلبسته ايم و تا وقتي 
كه كرونا نيامده بود، نمي دانســتيم 
محروم بودن از اين چيزهاي ساده، 
چقدر رنــگ زندگي مــان را تغيير 
مي دهد. اما كرونا آمد و نشــان داد 
مي تواند عده اي را از داشتن ماشين 
سان روف )براي اينكه بچه سرش را 
از پنجره  تعبيه شده در سقف ماشين 
بيرون بيــاورد و بدون ماســك هوا 
بخورد( محروم كنــد و ما آدم هاي 
معمولي تر را از چغالــه بادام نوبرانه. 
البته كــه گرانــي هم اين وســط 
بي تأثير نبــوده و توانســته كرونا را 
 در از بيــن بردن دلبســتگي هاي ما

ياري كند. 
حاال كه كاري از دستمان برنمي آيد 
و نمي توانيــم به ايــن زودي ها اين 
ويروس منحــوس را از زندگي مان 
حذف كنيم، وقت آن اســت كه دل 
كندن را ياد بگيريم و دلبستگي هاي 
جديدي براي خود ايجاد كنيم. و در 
كنار اينها كرونا را هم جدي بگيريم 
و پروتكل ها را رعايت كنيم چون ما 
بيش از هر چيز دلبسته ايم به آدم ها.

 كرونا عليه 
چغاله بادام
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انتظار طاليي

هميشه اعجاب انگيزتر شيدا اعتماد گياه ها در بهار برايم از 
هســتند. چنان ميل به رشــد دارند كــه هيچ چيز 
نمي تواند جلويشان را بگيرد. توانايي بازتوليد خودشان 
از اجزاي گياه هميشه برايم عجيب است؛ اينكه يك 
برگ مي تواند ريشه بدهد و دوباره بشود يك گياه تازه. 
اينكه يك هســته كوچك از هر ميوه اي مي تواند در 
محيط مناسب و در مدتي كوتاه يك درخت به وجود 
بياورد. اينكه نااميد نمي شــوند. خسته نمي شوند و 
وا نمي دهند. هميشــه و هميشــه آماده رشد كردن 

هســتند و تا هر وقت كه الزم باشــد برايش منتظر 
مي مانند.

اين روزها، كافي است كمي در مسير هميشگي بيشتر 
به اطراف نــگاه كنم. كمي پياده راه بــروم و باز مثل 
هرسال از انرژي سرشاري كه از گل هاي زرد و طاليي 
ساطع مي شود، جان بگيرم. اقاقياها را ببينم كه همه 
ديوارهاي شهر را گرفته  و باال رفته اند و گوشواره هاي 
ســفيد يا بنفش شان را در نســيم خنك بهاري تاب 
مي دهند. با ديدن رويش گل هاي بنفش ارغوان از تنه 

درخت شان لبخند بزنم.
در بهار، زندگي زيباتر است و همه  چيز به نظر آسان تر 
مي رسد. اواخر زمســتان، آن  ماه آخر كه سال كش 
مي آيــد و آدم فكر مي كنــد كه ديگر بــراي تحمل 
زمستان زيادي خسته است، بنفشــه و رز آبشارطال 
خريدم. بنفشه ها كم جان و ســر به زير بودند. آبشار 

طال برگ هاي ريزي داشت اما از گل هايش اثري نبود.
گذاشتم شــان توي بالكن و هر روز به آنها رسيدگي 
كردم. با تحويل شــدن ســال، انرژي نامرئي بهار به 
جانشــان افتاد. بنفشــه ها هر روز گل هــاي تازه تر 
مي دهند و گل هاي ديروزشــان بزرگ تر مي شوند و 
آبشار طال پر از غنچه شده اســت و من اميدوارم كه 

همين روزها، گل بدهد.
تماشاي گل ها به خاطر بالكن كوچك رو به نور برايم 
ممكن شده است. بالكن از آن فضاهاي خيلي ضروري 
است كه متأسفانه از خيلي از ساختمان هاي ما حذف 
شده اســت. ضرورتش آنجاســت كه همين چهارتا 
گلدان كوچك و داشتن يك فضاي باز در مجاور فضاي 
زندگي راه نفس كشــيدن آدميزاد در آپارتمان هاي 
كوچك را باز مي گذارد؛ مي شود يك خاطره كوچك از 
حياط هايي كه يك وقتي بخشي از زندگي مان بودند و 

به خاطر آپارتمان نشيني و گران شدن فضاهاي شهري 
از زندگي حذف شــده اند؛ يك جايي كه بشود در آن 
بهشتي كوچك و خانگي خلق كرد و كمي نفس گرفت.
امســال بهار برايم از هرســال نزديك تر بــود. كنار 
دســتم بود. حتي گياه هاي توي خانه هم آمدن بهار 
را مي فهمند و به آن عكس العمل نشان مي دهند. اما 
آن شادماني و جنبش و زندگي را در گياه هاي بيرون 

خانه با وضوح بيشتري مي شود ديد و احساس كرد.
امســال بهار من، هفت رنگ بنفشــه ها را دارد. ذوق 
تماشاي برگ هاي سبز براق و نوي موچسب ها را دارد. 
هر روز مشتاقانه منتظرم كه ياس رازقي هم گل بدهد 
و عطرش را به بهارم اضافه كند و يكي از همين روزها، 
خدا را چه ديديد شــايد آمدم و نوشــتم كه باالخره 
غنچه هاي ريز رز آبشار طال باز شدند و بالكن پرشد از 

گل هاي خورشيد رنگشان.

مان

هر كه شد محرم دل در حرم يار بماند
وان كه اين كار ندانست در انكار بماند
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