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تمرين انهدام 
ناو آمريكايي 
درتنگه هرمز

اثر بومرنگي 
كرونا در آسيا

آغاز رونــد بازگشــت اتباع 
كشورهاي آسيايي از اروپا و 
آمريکا، دولت هــاي جنوب 
شــرق آســيا را نگران آغاز 

موج دوم كرونا كرده است

  مرحلــه آخــر رزمايش 
پيامبــر اعظــم در منطقه 
عمومي خليج فارس با شليك 
موشك هاي بالستيك دوربرد 

انجام شد
  انتقال ماكت ناو آمريکايي 
در ابعاد واقعي به تنگه هرمز 
در روزهاي گذشته موردتوجه 
رســانه هاي دنيا قرار گرفته 

بود

آغــاز  بــا 
پـروازهـــاي 

بين المللي و ازسرگيري رفت و آمد 
دولت هــاي  كشــورها،  بيــن 
جنوب شــرق آســيا در حــال 
برنامه ريــزي براي دفــع موج دوم 
شــيوع ويروس كرونا هستند؛ موج 
دومي كه با بازشدن مرزهاي اروپا 
و آمريکا و امکان خروج مردم از اين 
مناطق احتماال دامن آسيايي ها را 

خواهد گرفت.
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 سيالب های تابستانی 
ادامه دارد

بدرود بانوی زبان ُسغدی

جويندگان كرونا

چند سطری در ســوگ بدرالزمان 
قريب كه غريبانه زيســت و غريبانه 

درگذشت

همشــهري از ادامه حضور فشرده 
مردم در نمايندگي كارگزاري هاي 
بــورس و دفاتر پيشــخوان دولت 

گزارش مي دهد

سخن نخست
مهران كرمي؛ مدير مسئول

روزنامه همشهري امروز هشت هزارمين شماره اش را به 
خوانندگان عرضه كرد. 28سال فعاليت مستمر در سطح 
اول مطبوعات كشور تنها يك آمار و ارائه گزارش عملکرد 
نيست. هر شماره اي از روزنامه كه منتشر مي شود مانند 
يك موجود انســاني براي خود تاريخچه اي از تجربه ارزشمند زندگي دارد. به ويژه آنکه 
همشهري از آغاز قرار بود روزنامه اي براي زندگي باشد كه چه در فرم و رنگ و اندازه و چه 
در زباني كه براي انتشار خبر و آگاهي برگزيده بود مي كوشيد و مي كوشد كه از انتخابي 
متفاوت بهره گيرد. انتخاب مسيري كه از راست روي و چپ روي، تندروي و محافظه كاري 
رايج بركنار باشــد، كار آساني نبوده و نيست و اين دشــواري زماني بيشتر مي شود كه 
بخواهد همواره روزنامه و رسانه اي تأثيرگذار باشد و به اعتماد خوانندگانش وفادار بماند. 
ازاين رو مي توان گفت همشهري 8هزار روز زندگي را پشت سر گذاشته  است. با شادي 
خوانندگانش شادي كرده و در زمانه ســختي و غم مردم نيز با آنان به سوگ نشسته و 
گريسته؛ زيرا كه خود بخشي از اين شــادي و اندوه و بخشي از كنش جمعي ملت ايران 
بوده است. در زمانه اي كه تجربيات زيست جمعي ما ايرانيان يکي از حساس ترين ادوار 
تاريخي ملت ايران را پشت سر مي گذارد، عملکرد همشهري جز اين هم نمي توانسته 

باشد و اين مخصوص يك دوره خاص مديريتي نيست.
همشهري مديران زيادي به خود ديده كه از زمان غالمحسين كرباسچي شهردار وقت 
تهران و مؤسس اين روزنامه تا شهرداران بعدي كه همه از مديران تأثيرگذار كشور بوده اند 
و بعضا به رياست قواي جمهوري اسالمي رسيده اند از اين قاعده پيروي كرده است زيرا 
نگاه و مشــي حرفه اي روزنامه نگاران اين اجازه را نمي داده كه خــود را صرفا به عنوان 

رسانه اي جناحي تعريف كنند و اين مشي و منش همچنان پابرجاست.
همشهري در 28سال گذشته همواره رسانه اي در متن حوادث و تأثيرگذار بوده و اين 
تأثيرگذاري را در كنار انتخاب زباني پيراسته و به دور از بداخالقي هاي رايج پيش برده 
است. تأكيد همزمان بر تأثيرگذار بودن و پرهيز از درافتادن به ورطه افراط و تفريط، كاري 
بسيار دشوار در زمانه اي است كه متأسفانه زبان راديکاليسم و ياس و خشم به ويژه در عصر 
پيام رسان ها و شــبکه هاي اجتماعي و فضاي مجازي خريدار بيشتري دارد. با اين حال 
تالش براي حفظ اعتماد و ايجاد اميد اجتماعي همچنان تنها راهي است كه خبرنگاران و 
روزنامه نگاران همشهري به آن پايبند هستند. به عنوان مثال زماني كه حوادث اجتماعي 
آبان98 رخ داد همشهري كوشيد ضمن پوشش خبري و رسانه اي مناسب به نقد و واكاوي 
ريشه هاي آن و آسيب  شناسي اجتماعي چنين رويدادي بپردازد. چند هفته بعد كه سردار 
پرافتخار ايراني ناجوانمردانه توسط دولت تروريست آمريکا به شهادت رسيد به پوشش 
رسانه اي گسترده حماسه حضور چند ميليوني مردم در بدرقه شهيد سليماني اقدام كرد 
و هفته بعد كه هواپيماي اوكرايني به اشتباه ساقط شد و مرم ايران عزادار شدند در اين 
سوگ ملي گريست. زماني نيز كه حکم اعدام 3جوان شركت كننده در حوادث آبان اعالم 
شد، همشهري كوشيد ديدگاه مردم و شخصيت هاي وفادار به انقالب و نظام را در نقد اين 
حکم پژواك دهد. در جريان حوادث ناگواري چون آتش سوزي گسترده جنگل ها در نقاط 
كشور باز نگاه زيست محيطي همشهري اين رويدادها را در راس گزارش هاي خبري قرار 
داد يا آن زمان كه منابع طبيعي دستخوش برخي دست اندازي ها در خأل قانون روزآمد 
قرار گرفت همشهري كوشيد براساس سياســت هاي كلي نظام و تأكيدات مقام معظم 
رهبري مبني بر مبارزه با كوه خواري و جنگل خواري از منابع طبيعي كشور صيانت كند و 
دستورهايي كه رياست محترم قوه قضاييه درباره برگرداندن منابع طبيعي به بيت المال 
و تجديد نظر در برخي احکام قضايي دادند، گواهي بر درستي راهي بود كه خبرنگاران 
همشهري در پيش گرفتند و در همه اين پوشش هاي رسانه اي همشهري كوشيد راه خود 
را از سياه نمايي هاي رسانه هاي بيگانه و افراد مغرض و معاند جدا كند زيرا كه نقد منصفانه 
و ارائه گزارش هاي دلســوزانه و بي طرفانه و در جهت ارتقاي اســتانداردهاي زيست 
ايراني اسالمي، رسالت رسانه اي همشهري بوده است و همچنان خود را در آغاز اين راه 
مي دانيم، باشد كه در 8هزار شماره  ديگر همچنان چنين راهي ادامه بيابد و همشهري 

سرباز آزادي بيان و نقد باشد.

8هزار شماره در زمانه دشوار

يادداشت
سيد آرش حسيني ميالني ؛  رئيس كميته محيط زيست شوراي شهر تهران 

ماجراي وقف بخشي از كوه دماوند در چند روز گذشته، 
بسياري از فعاالن محيط زيســت و دوستداران نماد 
ملي ايران را در شــوك فرو برد. طرح اين موضوع كه 
براي نخســتين بار در روزنامه همشهري مطرح شد، 
بازتاب هاي رسانه اي و حقوقي گســترده اي را ايجاد كرده كه بحث آن، يادداشت 
ديگري را مي طلبد. براساس اصل پنجاهم قانون اساسي، حفاظت از محيط زيست، 
يك وظيفه عمومي تلقي مي شــود و از اين رو، فعاليت هاي اقتصادي و غيرآن كه با 
آلودگي محيط زيست يا تخريب غيرقابل جبران آن مالزمه پيدا كند، ممنوع است.

جداي از مباحث حقوقي درباره قانوني بودن يا نبودن اين اقدام، درصورتي كه وقف 
بخشــي از كوه دماوند تأييد نهايي و عملي شــود،   مي تواند بر محيط زيست شهر 
تهران و شــهروندان تهراني اثرات قابل مالحظه اي را به همراه داشته باشد. دماوند 
سرچشمه آب هاي پاك تهران بوده و هســت و در حدود 150ميليون مترمکعب 
معادل 15 درصد نياز آب شرب تهران را از طريق سد الر تامين مي كند. كيفيت اين 
آب از باالترين استانداردها برخوردار است و موجب ارتقاي كيفيت آب شرب مصرفي 
به ويژه در شرق تهران مي شود. به همين خاطر، حفظ محيط زيست دماوند از منظر 
حفظ منابع استراتژيك آبي نيز ضروري است و حفاظت از دماوند، در واقع حفاظت 

از منابع آب شرب شهروندان تهران است.
موقعيت جغرافيايي كوه دماوند، اين كوه را به صورت مشــترك بين 2 استان تهران 
و مازندران قرار داده است. هرچند بخش وقف شــده مورد نظر در استان مازندران 
قرار گرفته، اما اگر ما به تماميت دماونــد و ضرورت يکپارچگي حفاظت از آن توجه 
نکنيم، اين موضوع مي تواند منجر به تخريب بخشــي از دماوند و ايجاد سرپل براي 
هجوم به مناطق ديگر شــود و اين تأثيرات القايي، عاملي تهديدكننده براي تامين 
آب شرب تهران در ميان مدت خواهد بود. نکته ديگري كه بايد به آن توجه داشت، 
تنوع زيستي بي نظير دماوند اســت به گونه اي كه 2۶ گونه گياهي منحصربه فرد در 
كوه دماوند شناسايي شده است. در دامنه يال ها، دره ها و حوضه هاي آبخيز آن، تنوع 
زيستي گياهي و جانوري بسيار خوبي وجود دارد كه متأسفانه بخشي از آن به دليل 
دخالت هاي انســاني در طول سال هاي گذشته به ســمت كاهش يا نابودي رفته و 
اينك نهايي شــدن وقف بخشــي از آن، مي تواند چرخه نابودي تنوع زيستي آن را 
تسريع بخشيده و اثرات فاجعه بار غيرقابل جبراني در پي داشته باشد. اين در حالی 
است كه قله  دماوند با مساحتی بالغ بر 2950 هکتار در سال1381 براساس مصوبه 
شورای عالی محيط زيست به مجموعه مناطق تحت مديريت سازمان حفاظت محيط 
زيست پيوسته و نخستين كوهی است كه به عنوان يك اثر ملی طبيعی ثبت شده 

و هرگونه تغيير كاربری و تعارض در محدوده ثبت شده غيرقانونی و ممنوع است .
همچنين تخريــب و حضور عوامــل غيرطبيعي در دماونــد، مي تواند تالش هاي 
دوستداران دماوند و فعاالن محيط زيست را با چالش هاي عمده اي در ثبت جهاني 
آن روبه رو سازد. سال هاست كه تالش هايي براي ثبت دماوند به عنوان يك مجموعه 
طبيعي جهاني در يونسکو آغاز شده است اما آنچه تاكنون مانع از اين كار شده، تأكيد 
يونسکو بر ضرورت رفع معارضات و كاهش دخالت هاي انساني در اين مجموعه نظير 
معدنکاري، راهسازي و... است. وقفي كه اينك بحث آن مطرح است، بر اين نگراني 
فعاالن محيط زيست و دوستداران دماوند مبني بر ايجاد اخالل در روند ثبت جهاني 
دماوند افزوده است. از سوي ديگر، تغييرات اقليمي رخ داده طي دهه هاي گذشته، 
خطر آسيب پذيري و شکنندگي كوهستان ها را افزايش داده است كه براساس آن، 
در همه جا شاهد ذوب شدن يخچال ها در كوهستان ها هستيم و خط برف در دماوند 
نيز عقب نشيني قابل توجهي داشته است. انواع بهره برداري ها از كوهستان ها، توسعه 

راه ها و خطوط ارتباطي و حضور بيش از پيش و غيرسازنده 
گردشگران نيز بر شتاب پيامدهاي تغييرات اقليمي افزوده 

است. دماوند نيز از اين قاعده خارج نيست و احتمال تغيير كاربري در مناطق وقفي 
دماوند مي تواند بر سرعت تندباد تغييرات آن بيفزايد.

دماوند، گوشت قرباني نيست

ديدگاه
رضا كرمي محمدي ؛ رئيس سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران

با شيوع كرونا در كشور، نشــانه هاي همه گيري آن در 
پايتخت نيز عيان شد. بيماري اي كه جدا از ابعاد پزشکي 
و تأثيرات منفي آن بر ســالمت جمعي شــهروندان، 
به عنوان يك عنصر تأثيرگذار بر فضاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي نيز شناخته 
شده است. چه آنکه با ورود شهر و كشور به مرحله قرنطينه، آثار و تبعات گسترده آن 
در بعد ارتباطات اجتماعي و كاركردهاي اقتصادي و ساير بخش هاي مختلف حيات 
اجتماعي آشکار شــد كه البته اين موضوعات بايد در زمان و فرصت مناسب مورد 
بررســي قرار گيرد. حاال اما اگر بخواهيم تحليل و پايش از منظر مديريت بحران را 
داشته باشيم، بايد از يك سو ديدمان به اقدامات انجام شده باشد و از آن سو با توجه 
به دستاوردها، فيدبك ها و نتايج، براي آينده برنامه ريزي كنيم. همين رويکرد باعث 
شده تا 3سوله )پايگاه( مديريت بحران با رعايت پروتکل ها خارج از محدوده شهري را 
به نقاهتگاه بيماران كرونايي اختصاص دهيم. يکي از نکات مطرح شده درباره سوله ها 
اين است كه اين مکان ها براي درمان بيماران به كرونا نيستند و اساسا امکانات درمان 
پيشــرفته اي ندارند؛ بلکه براي طي كردن دوران نقاهت و استراحت بيماران مبتال 
به كرونا اختصاص داده شــده اند تا برخي از بيماران با تشخيص پزشك بتوانند در 
اين سوله ها ادامه روند بهبودي خود را طي كنند. اين درصورتي است كه دست كم 
متخصصان ســازمان مديريت بحران مي توانند در اوج گيري دوباره كرونا به ميدان 
آمده و از نظر ارائه نظرات كارشناســي و راهکار، مؤثر واقع شوند. در عين حال ما در 
اين خصوص تابع تصميمات ستادملي مقابله با كرونا هستيم، ولي نبايد از ياد برد كه 
مقابله با كرونا، نيازمند افزايش تاب آوري شهري است؛ به گونه اي كه از ظرفيت هاي 
موجود استفاده كرد و با آموزش شهروندي، مديريت بحران دقيق و اجراي مو به موي 

نکات الزم، ميزان تاب آوري شهروندان را نيز باال برد.
همچنين نکته بسيار بااهميت ديگر اين اســت كه تشابه وضعيت به وجودآمده در 
جوامع جهان بيش از پيش نشان مي دهد به دليل توسعه ارتباطات در ابعاد مختلف 
زندگي بشر، ماهيت بحران هاي مدرن فراتر از مرزهاي جغرافيايي است، بنابراين 
براي مهار ويروس كرونا و مقابله مؤثر با آن نيازمند همکاري بين كشورها هستيم. 
مکانيسم هاي به اشــتراك گذاري دانش در مورد پروتکل هاي غربالگري و درمان 
مي تواند به خصوص در كشورهايي كه داراي سيســتم هاي بهداشتي تحت فشار 
هستند كمك كننده باشد. كشورهايي كه آغاز كننده و پيشرو در مقابله با همه گيري 
بودند مي توانند درس هاي مهمي ارائه دهند و بهترين شيوه ها را به اشتراك بگذارند، 

اما پشتيباني مالي نيز مورد نياز خواهد بود.

مروري بر اقداماتي كه انجام شده و ادامه دارد
سازمان پيشــگيري و مديريت بحران شهر تهران از ابتداي 

اعالم شيوع بيماري كوويد-19 در تهران اقدامات الزم براي تصميم گيري درست 
در زمينه مقابله با اين بيماري را آغاز كرد. 

 مقابله با كرونا، شهر 
و شهروند تاب آور مي خواهد

18صفحه10

12

مسعود كيميايی چه مسيری را طی كرد، چگونه برای 
ايرانيان خاطره جمعی ساخت و چطور به فيلمسازی 

تاريخ ساز تبديل شد؟

اينك صدای پای دوست

قرض شازده، مرگ صاحبقران

وكيل المله

 ساختمان تاريخي يك قرن 

توقيف بهار 

امروز در همشهري سده سنگ و الماس مي خوانيد

شاهزاده كامران ميرزا درگذشت

چه كسي گفت سياست ما  عين ديانت ماست...

15هزار مترمربع در اختيار معمار كاربلد روزگار، نيکالي 
ماركف قرار گرفت

مدير بهار  45 روز در كاروانسرای هندی ها در مشهد 
حبس كشيد

پيروز حناچی، شهردار تهران:

 زحمات قشری كه كار جمع آوری و دفن زباله ها و زباله های عفونی را
در دوران بيماری كرونا انجام می دهند، زياد ديده نشده است

مردمی ترين چهره ها، پاكبان ها هستند

 سالم می مانم 
چون ركاب  می زنم

  داده نمــــايی از مزايــــای 
دوچرخه سواری  در شهر

  زهرا صدراعظم نوري: دوچرخه 
وســيله اي ايمن براي روزهاي 

كرونايي است
  سيدحميد موسوي: دوچرخه 

به شمال شهر هم مي آيد

 دوچرخه يك وســيله محبوب و با 
مزاياي فراوان به شمار مي رود ولي 
هنوز شــهروندان اغلب شهرهاي 
ايران، آنچنان كــه بايد از آن بهره 
نمي برند.اگــر مي خواهيد بدانيد 
ركاب زدن در اين روزهاي كرونايي 
چه مزيت هايــي دارد، داده نماي 

صفحه شهر را از دست ندهيد.

7
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مرحلــه نهايي رزمايش 
بزرگ و مشترك پيامبر دفاعي

اعظم۱۴ با مشــاركت 
نيروي دريايي و نيروي هوا فضاي سپاه 
در استان هرمزگان، غرب تنگه هرمز و 
خليج فارس و در زمين، هوا، دريا و فضا 
برگزار شد. در اين رزمايش كه پيامي 
هم به ناو هواپيمابــر آمريكايي راهي 
آب هاي درياي عمان داشــت، انهدام 
يك فروند ناوماكت متهاجم فرضي در 

خليج فارس تمرين شد. 
در مرحله نهايي اين رزمايش يگان هاي 
موشكي، شــناوري و پهپادي نيروي 
دريايي ســپاه و يگان هاي موشكي، 
پهپادي و راداري نيــروي هوافضاي 
سپاه به اجراي عمليات و سناريوهاي 

رزمايش پرداختند. 
در مهم تريــن بخش از اجــراي اين 
رزمايش كــه از چنــد روز قبل محل 
توجه رســانه هاي خارجي و تصاوير 
ماهواره اي قرار گرفته بود، يگان هاي 
موشــكي و شــناورهاي تنــدرو بــا 
اجراي آتش به وســيله راكت اندازها 
و موشــك هاي كــروز و همچنيــن 
بالگردهاي نيروي دريايي سپاه نيز با 
شليك موشك كروز، مقابله با ماكت 
ناو آمريكايــي را تمريــن كردند. در 
بخش ديگري از اين تمرين، غواصان 
و تكاوران دريايي نيروي دريايي سپاه 
نيز عمليات انهدام پل فرماندهي ناو را 

تمرين كردند. 
هدف اصلي مرحلــه پاياني رزمايش 
تهاجم همه جانبــه و چنداليه به يك 
فروند ناو هواپيمابر مدل ســازي شده 

بود. غواص ها نيز پــل فرماندهي ناو 
دشــمن فرضــي را منهــدم كردند. 
همچنين يك بالگرد ايراني شــليك 
موفقيت آميزي به بدنه اين ناو داشت. 

ضربــه زدن بــه شــناور مهاجــم با 
عمليات هــاي تــكاوري و گــردش 
قايق هاي تندروي سپاه دور ناو فرضي 
آمريكايي مرحلــه ديگر اين رزمايش 
بــود. خبرگــزاري آسوشــيتدپرس 
آمريكا در گــزارش خــود از تصاوير 
ماهواره اي اين ماكت آن را شــبيه ناو 
يواس اس نيميتز مســتقر در ناوگان 
پنجم دريايي آمريكا در بحرين اعالم 
كرده بــود كه به عنــوان هدفي براي 
آزمايش موشك هاي جديد نقطه زن 
ســاحل به دريا اســتفاده مي شــود. 
براساس همين گزارش ناو يواس اس 
نيميتز هفتــه گذشــته از اقيانوس 
هند وارد آب هاي درياي عمان شــد 
و احتماال قــرار اســت جايگزين ناو 
يواس اس دوايت آيزنهــاور آمريكا در 

درياي عمان شود.
 ابعاد ماكت ناو هواپيمابر از ناو كالس 
نيميتز كمــي كوچك تر اســت. اين 
ماكت 200متر طول و 50متر عرض 
دارد و تعــداد ۱6ماكــت هواپيماي 
جنگنده روي عرشه آن قرار داده شده 
است. ابعاد واقعي ناو نيميتز 300 در 
75متر است.  همچنين براساس اين 
گزارش ايران يك بار نيــز در جريان 
رزمايشي دريايي در فوريه سال20۱5 
)در جريان رزمايــش پيامبر اعظم9 
در اســفند93( تمرين مشابهي انجام 
داده بــود. در اين گزارش ادعا شــده 

»در آن ســال پس از انهدام ماكت ناو 
آمريكايي، بقايــاي آن به بندرعباس 
منتقل شده بود و تصاوير جديد نشان 
مي دهد احتمــاال همان ماكت پس از 
بازســازي دوباره براي يك رزمايش 
ديگر به تنگه هرمز منتقل شده باشد.«

رزمايشي سراسر تهاجمي
براســاس گــزارش روابــط عمومي 
ســپاه پاســداران، طي اين رزمايش 
عمليات تهاجمي موشكي، شناوري و 
پهپادي عليه مواضع دشمن، عمليات 
مين ريــزي آفندي و قطــع خطوط 
مواصالتي شناورهاي دشمن فرضي، 
اجراي عمليات رزم موشــكي توسط 
بالگرد و شليك موشك هاي ساحل به 
دريا در مرحله نهايي رزمايش پيامبر 

اعظم سپاه به اجرا درآمد.
فرمانده كل سپاه در حاشيه برگزاري 
اين رزمايش گفت: سياســت هاي ما 
بــراي صيانت از منافــع حياتي ملت 

عزيز ايران دفاعي است، به اين مفهوم 
كه ما از ابتدا به هيچ كشــوري تهاجم 
نخواهيم كرد، اما در تاكتيك و عمليات 
كامال تهاجمي هســتيم. سرلشــكر 
حسين ســالمي بر اينكه فضاي عمل 
ما در سطح راهبردي دفاعي است، اما 
در سطوح عمليات و تاكتيك سراسر 
تهاجم هستيم، تأكيد كرد: آنچه امروز 
در اين رزمايش در ســطح نيروهاي 
هوافضــا و دريايي بــه نمايش درآمد 

سراسر تهاجمي بود. 
او با بيان اينكه در ســطح عمليات و 
تاكتيك هجومي هستيم و ابتكار عمل 
را به دست مي گيريم، افزود: تهاجم به 
واحدهاي شناور دشمن درصورتي كه 
بخواهند تعرضي به منافع ما داشــته 
باشــند، با تركيبي از عمليات تهاجم  
موشكي و رزم واحد شناوري در سطح 
دريا همراه با مين ريزي آفندي توسط 
شــناورهاي هجومي در اين رزمايش 

به نمايش درآمد.

دفاع رئيس مجلس از قانوني بودن روند 
انتخاب مهرداد بذرپاش به رياست ديوان مجلس

محاسبات، اين جمله اش در جلسه معارفه 
او كه »هرچه بود گذشــت« منجر به صف آرايي تنها 
ژنرال اصولگراي حاضر بهارستان و پا درركابانش مقابل 

محمدباقر قاليباف شد.
تا ديروز اعتراض ها و انتقادات به انتصاب بذرپاش بدون 
داشتن صداي رسمي از بهارستان در سطح شبكه هاي 
اجتماعي و از ســوي فعاالن سياســي و رســانه اي 
دنبال مي شد. در 2۴ســاعت گذشته اما ورق برگشت 
و نمايندگان معتــرض به حضور بذرپــاش در ديوان 
محاسبات پاي كار آمدند. همزمان با نخستين روز كاري 
بذرپاش به عنوان رئيس ديوان محاسبات، الياس نادران، 
نماينده تهران و چهره صاحب نام اصولگرايان ميدان دار 
شــده  و در نامه اي به قاليباف جزء به جــزء تخلفات 
صورت گرفته در روند انتخاب و انتصــاب بذرپاش به 
رياســت ديوان را بر شمرده اســت. او در شكواييه اش 
عليه قاليباف از كميســيون بودجه، رئيس كميسيون 
آيين نامه داخلي مجلس و هيأت رئيســه و به صورت 
مشخص يكي از دبيران هيأت رئيسه را متهم به پيگيري 
روند غيرقانوني براي هموار كردن مسير انتخاب بذرپاش 

به رياست ديوان كرده است.
مهرداد بذرپاش پس از اينكه با حواشي بسياري براي 
دست و پاكردن »سابقه كاري 20ساله« براي نشستن 
بر كرسي رياست ديوان محاســبات دست به گريبان 
شد، چهارشنبه گذشــته با ۱58رأي موافق در صحن 
بهارستان به رياست ديوان رسيد، اين در حالي بود كه 
پيش از برگزاري انتخابات مجلس برخي اصولگرايان 
همچون احمد توكلي، رئيس ديده بان شفافيت و عدالت 
و از نمايندگان ادوار مجلس براي اين انتخاب به مجلس 
هشدار داده و بذرپاش را به تخلف در رزومه سازي  متهم 
كرده بود. بعد از رأي مجلس به بذرپاش اسناد ادعايي 
مبني بر تخلف وي در شــبكه هاي مجازي منتشــر و 
منجر به روندي شد كه حاميان سياسي مجلس يازدهم 
در خواست تجديد نظر در رأيشان به بذرپاش را مطرح 
كردند. انتقادات بيشــتر از 7روز ادامه داشت تا اينكه 
دوشنبه گذشته مراسم معارفه او با حضور محمدباقر 
قاليباف و عليرضا زاكاني - رئيس مجلس و رئيس مركز 
پژوهش هاي مجلس- برگزار شد. تأكيد قاليباف بر اينكه 
انتخاب او قانوني بوده و هرچه بوده گذشته، اما مجدد 
موجي از مخالفت ها را كليد زده است؛ مخالفت هايي 
كه اين بار رسما از داخل مجلس كليد خورده و جمعي 
از نمايندگان همچون الياس نــادران و مجتبي توانگر 
كه وابســته به طيف جمعيت ايثارگــران انقالب و از 
اصولگرايان خوشنام هســتند، وعده پيگيري جدي 

آن را داده اند.
به گزارش همشهري، اهميت ورود رسمي نمايندگان به 
اين دليل است كه در مجلس هشتم تكاپو و سماجت 
برخي چهره هاي اصولگرا همچون احمد توكلي، الياس 
نادران، حسين فدايي و عليرضا زاكاني براي عيان كردن 
مدرك دكتري جعلي علي كردان وزير وقت كشــور، 
سبب شد براي نخســتين بار يك وزير به دليل جعل 
مدرك و خالف واقع گويي توســط مجلس عزل شود. 
حال بايد ديد از بازماندگان آن حلقه در مجلس يازدهم 
پيگيري تخلفات بذرپاش به كجا خواهد رسيد. تا پيش 
از اين احمد توكلي يك تنه در خارج از گود بهارستان 
ميدان دار بود و از ديروز اما الياس نادران رسما پاي كار 
آمده و به نظر مي رسد زاكاني با حضور در مراسم معارفه 

بذرپاش روند ديگري را در پيش گرفته است.

فرايند قانوني انتخاب رئيس ديوان محاسبات كشور؟!
به هر روي، بر اســاس متني كه در اختيــار خبرنگار 
همشــهري قرار گرفته اســت، نادران در نامه اش به 
قاليباف با برشمردن تخلفات قانوني صورت گرفته در 
روند بررسي كانديداهاي ديوان محاسبات و به صورت 
مشــخص مهرداد بذرپاش، خطاب به قاليباف نوشته 
اســت درباره ابهامات به وجود آمده در انتخاب رئيس 

جديد ديوان محاسبات توضيح دهد.

او كه عنوان نامــه اش را »فرايند قانوني انتخاب رئيس 
ديوان محاسبات كشور؟!« قرار داده، بااشاره به سخنان 
قاليباف در مراسم معارفه بذرپاش و همچنين توييتش 
درمورد قانوني بودن او، خطاب به ســكاندار بهارستان 
نوشته اســت: »مالك در اين مورد - انتخاب رياست 
ديوان - قانون آيين نامه داخلي مجلس اســت. طبق 
بند2 ماده22 آيين نامه داخلي »تهيه و تنظيم برنامه 
هفتگي مجلس« برعهده هيأت رئيسه مجلس است. 
مجلس اعم اســت از صحــن علني و كميســيون ها، 
به همين دليل همــواره در برنامــه هفتگي مجلس 
دستورات صحن و كميســيون ها به چاپ مي رسد. در 
دستور هفتگي كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات 
99/۴/3۱ ساعت ۱6 تا ۱8 براي رسيدگي به صالحيت 
و برنامه هاي كانديداهاي تصدي رياســت و دادستاني 
ديوان محاسبات درنظر گرفته شده بود. روز دوشنبه 
99/۴/30 كميسيون، بدون چاپ تغيير دستور توسط 
هيأت رئيسه مجلس، اعالم كرد رسيدگي به صالحيت 
نامزدها 9 تا ۱2 و طرح تامين قير براي طرح هاي عمراني 
)كه دوفوريتش يكشنبه99/۴/29 به تصويب نمايندگان 

رسيده بود( ساعت ۱۴ تا ۱6 است.«
او در ادامه مي افزايد كه در اينجا 2اقدام خالف آيين نامه 
داخلي اتفاق افتاد؛ اول اينكه تغيير دستور بدون آنكه 
نمايندگان در جريان امر قرار گيرند. توجه داشته باشيم 
كه تبصره 5  ماده ۱۴8  آيين نامه داخلي معاونت قوانين را 
موظف كرده است » ۱- به نحو مقتضي زمان رسيدگي به 
موضوعات ارجاعي در كميسيون را به اطالع نمايندگان 
برساند« چنين اطالع رســاني صورت نگرفته بود. دوم 
و بدتر آنكه هيچ مستندي از ســوابق شغلي نامزدها 
)طبق تبصره2 ماده5۱ بايد حداقل 20سال باشد( در 
اختيار اعضا  قرار نگرفت و در نتيجه بررسي صالحيت 

را غيرممكن كرد.

رئيس كميسيون آيين نامه كجاست؟
نادران در ادامه نامه اش آورده اســت كه توجه داشته 
باشيم كه براي به كارگيري كارمندان جزء استعالمات 
متعدد صورت مي گيــرد و در تعيين كميســيون ها 
مستندات علمي و سوابق شــغلي تمامي نمايندگان 
)وفق تبصره ۱  ماده 36  آيين نامه داخلي( شخصا توسط 
رئيس محترم كميسيون آيين نامه مجلس رؤيت شد. 
انتظار مي رود با توجه به اعالم احدي از اعضاي محترم 
كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات در عدم رعايت 
آيين نامه ابالغي كميسيون آيين نامه داخلي، موضوع 
تبصره3 ماده5۱، رياست محترم كميسيون آيين نامه 

داخلي نيز در اين خصوص موضع خود را اعالم كنند.
او در بخش ديگر نامه اش انگشت اتهام را به سمت هيأت 
رئيسه مجلس نشــانه گرفته و آورده است كه تخلف 
آشكار ديگر از ناحيه هيأت رئيسه مجلس اتفاق افتاد. 
با وجود آنكه دســتور هفتگي مجلس چاپ شده بود و 
نظر كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات ساعت۱7 
روز 99/۴/3۱ به هيأت رئيســه اعالم شــد، به فاصله 
چند ســاعت پيامكي به نمايندگان رسيد كه دستور 
هفتگي تغيير كرده و انتخاب رئيس و دادستان ديوان 
محاسبات در 99/5/۱ انجام خواهد شد. حداقل از 2نفر 
از اعضاي هيأت رئيسه سؤال كردم مگر هيأت رئيسه 
جلسه اي براي تغيير دستور تشكيل داده است؟ گفتند 
نه. ظاهرا اين مســئله به يكي از دبيران هيأت رئيسه 
تفويض شده است. توجه شود كه هيچ فردي يا نهادي 
حق ندارد وظايف و اختيارات خود را به ديگري تفويض 
كند، آن هم در امر مهمي مثل دستور هفتگي مجلس 
كه اطالع از آن از زمره حقوق همه نمايندگان اســت. 
مشاهده مي شود برخالف ادعاي آقاي رئيس مجلس 
فرايندهاي قانوني طي نشده است و با توجه به رونمايي 
از اسنادي در اين خصوص، راســتي آزمايي ادعاهاي 
آقاي مهرداد بذرپاش در سوابق شغلي، مقاالت علمي 
و... معلوم شــد كه دغدغه دلسوزان براي رعايت  شأن، 

منزلت و اقتدار مجلس بالوجه نبوده است.
نادران در نهايت نامه اش را چنين جمع بندي مي كند 
كه نتيجه آنكه حتي اگر با توجه به تفسير خاص ظاهر 
آيين نامه هم رعايت شــده باشد، به دليل ابهام حداقل 
20سال سابقه كار، رعايت آيين نامه ابالغي كميسيون 
آيين نامه داخلي مجلــس و مخدوش بودن اطالعات 
تقديمي به كميســيون و نمايندگان و عدم اســتعالم 
از مراجع ذيصــالح همانگونه كه به رياســت محترم 
كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات عرض كردم، الزم 
است كميسيون هاي ذيربط )برنامه و بودجه، اصل90، 
آيين نامه داخلي و...( تحقيقات جامع را در اين رابطه 
انجام و نتيجه بررسي هاي خود را براي حفظ حيثيت 
كميسيون برنامه و بودجه و كليت مجلس منتشر كند 
تا به اين ترتيب بخشي از اعتماد از دست رفته جامعه 
دانشگاهي و افكار عمومي بازسازي شود. ماده۱۱ قانون 
محاسبات عمومي تكليف را روشن كرده است. چنانچه 
اين امر صورت نپذيرد، شــخصا به همــراه تعدادي از 
نمايندگان محترم بررسي هاي خود را تكميل و نتيجه 
تحقيقات را به سمع و نظر نمايندگان محترم و مردم 
شريف ايران خواهيم رسانيد و تا حصول نتيجه كار را 

ادامه خواهيم داد.

مرحله آخر رزمايش پيامبر اعظم در منطقه عمومي خليج فارس با شليك موشك هاي بالستيك دوربرد انجام شد

انتقال ماكت ناو آمريكايي در ابعاد واقعي به تنگه هرمز در روزهاي گذشته مورد توجه رسانه هاي دنيا قرار گرفته بود

الياس نادران در نامه خود مصاديق تخلف هيأت رئيسه در انتخاب بذرپاش را شمرده است.

تمرينانهدامناوآمريكاييدرتنگههرمز

حاشيه سياست

استفادهازموشكهايبردبلندبالستيك
سرلشكر غالمعلي رشيد، فرمانده قرارگاه مركزي حضرت خاتم االنبيا هم 
با حضور در رزمايش و در جمع فرماندهان نيروهاي مسلح گفت: دولت هاي 
غاصب و فاسدي كه طعم تلخ قدرت تهاجمي نيروهاي مسلح جمهوري 
اسالمي ايران را           در واكنش به تهديدات و زورگويي ها چشيده اند، بايد 
منتظر پرداخت هزينه بيشتر گستاخي ها و رفتار ريسك پذير خود عليه 
ملت شريف ايران باشند. همچنين براساس توضيحات سرتيپ عباس 
نيلفروشان، معاون عمليات سپاه و سخنگوي رزمايش، دفاع ضدموشكي 
بالســتيك و كروز در اين رزمايش انجام شــد و از برخي تجهيزات و 
سالح هاي غافلگيركننده مانند موشك هاي بردبلند بالستيك با قابليت 

اصابت به اهداف شناوري متجاوز در دوردست استفاده شد.

ث
مك

اسنادتخلفقاليبافرابدهيد!
در البه الي انتقادات درون مجلس از حمايت قاليباف در رياست بذرپاش بر ديوان محاسبات، احمد توكلي، رئيس ديده بان 
شفافيت و عدالت دست به قلم شد و در نامه اي از مصطفي ميرسليم خواست اسناد تخلف قاليباف را براي رسيدگي به او ارائه 
كند. به گزارش الف، توكلي در نامه اش خطاب به ميرسليم نوشته است: »جنابعالي 2نوبت به رسانه ها اطالع داديد كه آقاي 
دكتر قاليباف براي توقف تحقيق و تفحص مجلس دهم از شهرداري تهران مبلغ 65ميليارد تومان به برخي نمايندگان رشوه 
داد تا تالش كنند كه تحقيق و تفحص رأي نياورد. درستي و نادرستي اين ادعا در هر 2صورت براي مردم و نظام اهميت بسيار 
دارد، ديده بان شفافيت و عدالت براساس تكليف ذاتي و متكي به اساسنامه قانوني اش كشف حقيقت در اين زمينه را آغاز 

كرده است. خواهشمند است تمامي اسناد و مدارك خويش را به اين سازمان مردم نهاد ارائه فرماييد.«

  رقابت اصولگرايان بر سر دسر و غذا!
عزت اهلل ضرغامي، چهره اصولگرا و رئيس پيشين صدا و سيما در حساب توييتري 
خود نوشت: »برخي اصولگراها، استاد پياده كردن آدم ها از قطار هستند؛ حتي اگر 
الزم باشــد، يك واگن را هم جدا مي كنند تا مسئله شان حل شود! دلواپس قطاري 
هستم كه فقط واگن رستوران آن باقي مانده و مدعيان و سرخط ها، فكر و ذهن شان 
در رقابت بر سر غذا و دسر است.« احتماال اشاره ضرغامي به انتقاداتي است كه طيفي 
از اصولگرايان عليه طيف ديگر در ارتباط با انتخاب مهرداد بذرپاش به عنوان رئيس 

ديوان محاسبات مطرح مي كنند.

  حلواي اصولگرايي را پختند
ابوالقاسم رئوفيان، دبيركل حزب اصولگراي »ايران زمين« ضمن ابراز تأسف از حذف 
جريان سنتي در جناح سياســي اصولگرا به نامه نيوز گفت: امروز متأسفانه سر اين 
لحاف مال، دعواست. اينها جاي تأسف دارد؛ به طوري كه من ديگر نمي توانم افتخار 
كنم و بگويم يك اصولگرا هستم. زماني اطالِق نام اصولگرايي برايمان مايه افتخار 
و مباهات بود، اما امروز اينگونه نيست. به نام اصولگرايي كارهايي مي كنند و نامش 
را مي گذارند اصولگرايي؛ درحالي كه ميان  ماه مــن تا  ماه گردون، تفاوت از زمين تا 
آسمان است. درواقع اين يك پارادوكس است؛ يعني رفتار غيراصولگرايانه با تابلوي 
اصولگرايي. اين فعال اصولگرا، گفت: چه آن طيفي كه امروز به مجلس راه پيدا كرده 
به نام اصولگرايي و چه خارج از آن، اين جاي تأسف است. به نظرم حلواي اصولگرايي 
را پُختند و خرماي آن هم آماده است، حال يك مجلِس ترحيم هم براي آن بگيرند و 

پخش كنند، تمام شد و رفت.

  روايتي از توصيه طالقاني به بازرگان
محمد توســلي، دبيركل نهضت آزادي ايران درباره نحوه انتخاب مهندس بازرگان 
به عنوان نخست وزير به اعتمادآنالين گفت: در همان چهاردهم بهمن، در جلسه اي كه 
برگزار مي شود به اتفاق آرا همه پيشنهاد مي كنند كه آقاي مهندس بازرگان به عنوان 
نخست وزير باشد. آقاي مهندس بازرگان همانجا سؤالي مي پرسند؛ امام حسين به 

شمر يك شب فرصت داد، به من هم يك روز فرصت بدهيد كه در اين زمينه بررسي 
كنم. گزارش مي كنند كــه آقاي خميني لبخند مي زنــد و موافقت مي كند. آقاي 
مهندس بازرگان در خاطراتشــان آوردند كه چرا اين درخواست را كردند. مرحوم 
طالقاني در اين مشورت به ايشان مي گويد، من با هم صنف هاي خودم آشنا هستم. 
شــما با اينها نمي توانيد كار كنيد، نپذيريد. مهندس بازرگان با شناخت از شرايط 
انقالب و مملكت و آن التهاباتي كه در آن دوران وجود دارد، احســاس مسئوليت 
مي كند و مي گويد: اگر من نپذيرم هيچ كسي نيست بپذيرد و انجام اين دوره انتقال از 

نظام استبداد سلطنتي به جمهوري اسالمي امكان پذير نمي شود.

  مجلس يازدهم؛ »نماينده محافل خاص«
فياض زاهد، از فعاالن سياسي در ارزيابي خود از مجلس يازدهم گفته: »من اساسا براي 
اين مجلس هويت مستقل ذاتي قائل نيستم. درواقع كنش هاي اين مجلس كنش هاي 
اصيلي نيست و بيش از آنكه برخاسته از ســطح مطالبه گري، نيازهاي واقعي يا يك 
نوع تعامل و كنش اصيل سياسي باشد، از سوي محافل خاصي هدايت مي شود.« اين 
فعال سياسي اصالح طلب در گفت وگو با نامه نيوز تصريح كرد: »اين محافل نيز بيشتر 
گروه هاي حاشيه اي بانفوذي هستند كه مثل گروه فشــار عمل مي كنند؛ اعضاي 
نزديك به جبهه پايداري و نزديكان احمدي نژاد«. زاهد با تأكيد بر اينكه »اين رويه از 
سوي حاكميت هدايت نمي شود« گفت: »همانطور كه ديديم فرمايشات رهبري و 
تذكري كه دادند، تلنگري بود كه بحث سؤال از رئيس جمهور دچار نوعي تعليق شد.«

  رجوي عضو ساواك بود
سردار اسماعيل كوثري يكي از فرماندهان دوران دفاع مقدس و مشاور فرمانده كل سپاه 
در گفت وگويي با مهر درباره عمليات فروغ جاويدان گفت: »مسعود رجوي در سال 
۱35۱ مي بايست اعدام مي شد اما به دليل همكاري با ساواك، اعدام نشد در صورتي كه 
ديگر اعضاي اين گروه اعدام شدند. از اين زمان به بعد بود كه رجوي به ساواك پيوست و 
مزدور آنها شد. زماني كه ما در غرب در حال مقابله با ضد انقالب بوديم يكي از همرزمان 
ما به نام اكبر وصالي كه يكي از اعضاي جدا شده از اين گروه و زنداني ساواك در سال 5۱ 
بود، به ما مي گفت كه رجوي بسيار قدرت طلب است و همه  چيز را براي خود مي خواهد. 
اين در حالي بود كــه آن زمان هنوز رجوي به  صورت علني با قانون اساســي انقالب 
اسالمي مخالفت نكرده بود. رجوي در تبعيت از آمريكا اقدام به انجام آن عمليات كرد 

در صورتي كه مي دانست احتمال دارد بيشتر افراد آن كشته شوند.«

احمد توكلي و الياس نادران با انتشار نامه ها و بيانيه هايي، عملكرد رئيس مجلس را به نقد كشيدند

اعاده حيثيت ژنرال هاي اصولگرا
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خأل هــاي قانونــي و نبود 
حمايت كافــي از مديريت گزارش

شهري، دست شهرداري را 
براي برخورد با تخلفات ساخت وساز بسته 
و رويه هاي معمول هم آنطوركه بايد حقوق 
شــهروندان را تأمين نمي كند. از يك سو، 
قانون شــهرداري ها قديمــي و نيازمند 

به روزرســاني اســت و از ســوي ديگر ، 
رويه هاي معمــول در اجرا چالش هايي را 
براي مديريت شــهري ايجاد كرده است. 
سخنان اخير سيدابراهيم رئيسي، رئيس 
قوه قضاييه درباره رعايت حقوق عامه در 
حوزه شهرســازي و معماري اما نشان از 
توجه دســتگاه قضا به اين موضوع دارد و 
چالش هاي اين حوزه، دغدغه مشترك قوه 
قضاييه و پارلمان شــهري پايتخت است. 
واكنــش مثبــت رئيــس كميســيون 

شهرسازي و معماري شوراي شهر تهران به 
رويكرد تازه دســتگاه قضا را مي توان در 
همين راستا ارزيابي كرد. محمد ساالري 
روز شنبه در حساب توييتري اش تشكيل 
دادگاه هاي ويژه  تخلفات شهرســازي و 
 مديريت شهري را گامي بلند در راستاي 
رعايت حقوق عامه دانســت. او سخنان 
اميدواركننــده رئيــس قــوه قضاييــه 
درخصوص رعايت  حقــوق عامه در حوزه 
 شهرســازي و  معماري و ضرورت اصالح 

 قوانين داراي اشكال اين حوزه را دغدغه 
جدي  شوراي شهر تهران نيز عنوان كرد. 

به گفته ساالري، تشكيل دادگاه هاي ويژه 
و تخصصي تخلفات شهرسازي و  مديريت 

شهري، گامي بلند براي  پاسخگويي به اين 
دغدغه مشترك است. 

 رئيس كميسيون شهرسازي و معماري شوراي شهر: 
تشكيل دادگاه های ويژه  تخلفات شهرسازی، بهبود زيست پذيري شهرها و 

افزايش رضايت شهروندان را به دنبال دارد

برخي ساخت و سازها منجر به تضييع حقوق شهروندان مي شود.   عكس:همشهري/ محمد عباس نژاد

دغدغه مشترك 
همكاري قوه قضاييه و مديريت شهري بيشتر مي شود

مجيد جباري
خبر نگار

گزارش 2

پيروز حناچي، شهردار تهران:
مردمي ترين چهره ها، پاكبان ها هستند

زحمات قشري كه كار جمع آوري و دفن زباله ها و زباله هاي عفوني را 
در دوران بيماري كرونا انجام مي دهند، زياد ديده نشده است

ماسك هاي آلوده، دستكش هاي 
آلوده و تمــام زباله اي كه در مدت 
انتشار بيماري كرونا در تهران توليد 
مي شود، هر روز جمع آوري شده و به مجتمع آراد كوه انتقال پيدا 
مي كند تا در شرايط كنترل شده دفن شود. اين روند هيچ گاه و حتي 
زماني كه دســتگاه هاي ديگر فعاليت خود را به شكل دوركاري يا 
نيمه تعطيل درآورده بودند، متوقف نشد. اكنون استانداري تهران 
اعالم كرده  كه اگرچــه درباره انتقال مركز دفــن زباله از آرادكوه 
مطالعاتي انجام شده است، اما اين مجموعه به اين زودي ها منتقل 
نخواهد شد و همچنان پذيراي زباله هايي است كه خود مي توانند 
باعث افزايش ابتال به كوويد-19 شــوند. شــهردار تهران نيز در 
گفت وگوي تلويزيوني خود و زماني كه از او خواسته شد يك چهره 
مردمي را انتخاب كند، اظهار كرد: »عالوه بر كادر درماني، يك قشر 
بودند كه معموال نامي از آنها برده نمي شود. پاكبان ها و كساني كه 
زباله هاي عفوني را جمع آوري مي كردند و كساني كه در بخش دفن 
زباله هاي عفوني كار مي كنند، اين قشر زحمتكش هستند كه براي 

حفظ سالمتي شهر تالش مي كنند.«
پيروز حناچي كه در برنامه فرمول يك حضــور پيدا كرده بود، با 
اشاره به اقدامات شــهرداري در 5 ماه گذشته، گفت: »از 2 اسفند 
1398درگير بيماري كرونا شديم و بعد از وزارت بهداشت به دليل 
تنوع ماموريت ها، درگيرترين دستگاه بوديم زيرا همه حوزه هاي 
خدمات شهري به شكلي با اين بيماري مرتبط شدند. شرايط مان 
سخت بود و با ورود بيماري كرونا سخت تر هم شد اما در اين مدت 
بهشت زهرا، آتش نشــاني، مترو، اتوبوسراني و تاكسيراني و حتي 

فضاي سبز مأموريت هاي خاص خودشان را انجام دادند.«
شهردار درباره ديگر اقدامات شهرداري براي كاهش بيماري كرونا، 
اظهار كرد: »بخش هاي اداري شهرداري در اين مدت با يك سوم يا 
50 درصد دوركاري مشغول كار بودند اما بخش هاي خدماتي در 
اوج انتشار بيماري در سر كار خود حاضر شدند. اوج آمادگي براي 
خدمات را هم در 13 فروردين داشتيم كه البته در يك اتفاق خيلي 
نادر، شــهروندان همكاري خوبي نشان دادند و حاضر شدند براي 
جلوگيري از افزايش بيماري از خانه خارج نشوند. ما مردم شريفي 
داريم كه در ســخت ترين شرايط نشــان داده اند كه اگر صداقت 
ببينند، پاسخ درخور مي دهند. وظيفه همه ما ست كه در اين شرايط 
تحريم هاي ظالمانه و شرايط اقتصادي نامناسب، هر كاري كه از 

دستمان برمي آيد، انجام دهيم.«
او در اين برنامه كه از شبكه يك صدا و سيما پخش مي شد، گفت: 
»آمار زياد ابتال به كرونا در بخش اداري شهرداري به دليل مواجهه 
زياد با شــهروندان بود كه خوشبختانه زود كنترل شد. شهرداري 
نخستين دستگاهي بود كه پيشنهاد ماسك اجباري را در ستاد ملي 
كرونا داد و وزير بهداشت و درمان هم از آن استقبال كردند. ماسك 
اوايل اجباري نبود و فراهم كردن آن هم آســان به نظر نمي رسيد. 
اكنون اين شرايط را فراهم كرديم كه در ايستگاه هاي اتوبوس به 
قيمت قابل قبول ماسك عرضه مي شــود. در كشورهاي ديگر هم 

استفاده از ماسك الزامي شده است.«
حناچي در پايان صحبت هاي خود گفت: »شرايط كرونايي باعث 
شد قدر دست دادن و در آغوش كشيدن عزيزانمان را بدانيم. قدر 
نفس كشيدن بدون ماسك، قدر ســالمتي و در كنار هم بودن را 
بيشــتر بدانيم. اميدوارم با رعايت محدوديت ها و دستورالعمل ها 

بتوانيم از اين وضعيت عبور كنيم.« 

محمد سرابي
خبرنگار

مقابله با كرونا، شهر و شهروند تاب آور مي خواهد

قدم اول با انتخاب رياست اين سازمان از سوي شهردار به عنوان 
دبير ستاد مقابله با كروناي شــهرداري و جانشين رئيس ستاد 
برداشته شد.  پس از آن با تشكيل جلســات هماهنگي با سازمان هاي زيرمجموعه 
شهرداري و برخي ســازمان هاي بيرون از شــهرداري 5كارگروه بهداشت محيط و 
دفع پسماند، تأمين و توزيع اقالم و ارزاق عمومي، آموزش، فرهنگسازي و مشاركت 
مردمي، اطالع رســاني و بودجه و پشتيباني و منابع انســاني تقريبا همه واحدهاي 
مربوطه در شهرداري را ذيل اين كارگروه ها جمع كرده و تالش براي مقابله با شيوع 

بيماري آغاز شد.
در ادامه، همين ساختار در سطح تمامي مناطق 22گانه شهرداري نيز زيرنظر شهردار 
منطقه تشكيل شد تا كار به شكلي جدي در تمامي محالت شهر تهران پيگيري شود.
از آن تاريخ تاكنون همه كارگروه ها نســبت به انجام اقدامــات الزم در حوزه كاري 
خود متعهد بوده  و گزارش اقدامات آنها به صورت مســتمر به ستاد مقابله با كروناي 

شهرداري ارسال می شود و از آن طريق در اختيار دفتر شهردار تهران قرار مي گيرد.
ضدعفوني مستمر المان هاي شهري در شهر اعم از وسايل حمل ونقل عمومي، ميادين 
ميوه و تره بار، پايانه ها، بوستان ها و تمامي مراكز مرتبط با شهروندان، حذف تفكيك 
پسماند خشك و  تر و افزودن تعداد دفعات تخليه زباله عادي و بيمارستاني از شهر، 
انتقال، تغســيل و تدفين بموقع متوفيان، اطالع رساني وســيع از طريق بيلبوردها، 
رسانه هاي مجازي، صداوسيما و تمامي امكانات موجود در شهروند، ميادين، وسايل 
حمل ونقل عمومي و...، انجام شــده و همچنان در حال انجام اســت. افزون بر اينها، 
مشاركت وســيع در طرح غربالگري بيماران، در اختيار قراردادن 8پايگاه مديريت 
بحران براي تجهيز به منظــور گذراندن دوره نقاهت بيمــاران، تهيه و تأمين بموقع 
تمامي مايحتاج مورد نياز مردم در فروشــگاه هاي شــهروند و ميادين ميوه و تره بار 
براي جلوگيري از احساس كمبود و گراني، تكميل و به روز رساني زيرساخت فروش 
غيرحضوري شهروند و ميادين، مشاركت در تهيه بيش از 47دستورالعمل بهداشتي 
ويژه مراكز مختلف، برقراري امكان دوركاري، پايش مســتمر از طريق تب سنجي و 
كنترل افراد در هنگام ورود به ادارات، مشاركت و همكاري مستمر و تنگاتنگ با ستاد 
ملي و استاني مقابله با كرونا، مديريت ازدحام ها از طريق تعطيلي مراكز پرجمعيت و 
ورزشگاه ها، ساماندهي سامانسراها و گرمخانه ها، جذب داوطلبان متخصص مشاوره و 
روانشناسي، اهداي كمك به بيمارستان ها، اجراي چندمرحله نظرسنجي از مردم كه 
در تصميم سازي  مسئوالن تأثيرگذار بود، اجراي چند كنسرت آنالين و نيز سوگ از 
اين طريق، پايش وضعيت جغرافيايي بيماري در شهر و... بخشي از اقداماتي است كه 

در قالب تشكيل اين كارگروه ها نيز انجام شده و در حال انجام است.
از ســوي ديگر مجموعه اي از اقدامات براي پايش و پشتيباني فعاليت هاي مورد نظر 
در شهرداري صورت گرفت كه عمدتا در زمينه تأمين بودجه، پشتيباني تهيه اقالم 
ضد عفوني و بهداشــتي، آموزش كاركنان، نظارت بر فعاليت هــا، پايش كاركنان و 
رســيدگي به كاركنان بيمار و خانواده هايشان، فراهم كردن امكان برگزاري جلسات 

غيرحضوري و پشتيباني انتظامي از فعاليت ها از طريق يگان حفاظت بوده است.
هم اكنون نيز اكثر فعاليت هاي فوق به صورت مســتمر و جاري در حال انجام است و 
همانگونه كه شهردار تهران اعالم كرد شهرداري تهران با تمام توان آمادگي اجراي 
هر يك از مصوبات ستاد ملي مقابله با كرونا را دارد و در اين تصميم كامال جدي عمل 
مي كند. تصميم گيري هاي صورت گرفته بخشي از اقدامات گسترده اي است كه در 
كنار تالش هاي سيستم بهداشتي كشور، از سوي مديريت شهري انجام گرفته و در 
حال انجام است تا شهر و شهروندان ساكن در آن با گذر از اين مرحله دشوار، بتوانند 
شاهد بازگشت دوباره به چرخه زندگي عادي باشند؛ موضوعي كه همچنان به عنوان 
يكي از كليدي ترين اولويت هــاي مديريت بحران مدنظر قــرار گرفته و با كليدواژه 
افزايش تاب آوري شهر درباره آن بارها صحبت شده است. اين تالش ها فراتر از ابعاد 
فني آن، نشان دهنده جديت مديريت شهري در توجه به عناصري چون همبستگي 
ملي و مسئوليت اجتماعي است كه به عنوان 2شاخص كليدي در زندگي شهري واجد 
اهميت بوده و در قالب شعار »تهران، شهري براي همه« در تصميم گيري ها مدنظر 

قرار مي گيرد.

 تعداد كم اتوبوس هاي شركت 
واحد پيش از شيوع بيماري اتوبوسراني

كرونا در تهران كمتر به چشم 
مي آمد تا اين روزها كه نياز به اتوبوس هاي 
جديد بيشتر احساس مي شود. هم اكنون هر 
اتوبوس نيمي از ظرفيت مسافر را بايد در 
خود جاي دهد تا پروتكل هاي بهداشتي با 
رعايت فاصله  گذاري اجتماعي از انتشار اين 
ويروس جلوگيري كند. اكنون شهر تهران 
به لحاظ بيماري كرونا در وضعيت قرمز قرار 
گرفته و رعايت نشدن فاصله گذاري ها كه 
بخش بزرگي از آن به كمبود اتوبوس ها در 
كالنشــهر تهران برمي گردد و بخشي به 
فرهنگسازي بيشــتر در كوران كرونا براي 

مهار آن.
در برنامه توســعه دوم شــهرداري تهران 
پيش بيني شده بود كه تا پايان سال گذشته 
پايتخت 9500دســتگاه اتوبوس داشته 
باشد؛ اما تعداد اتوبوس هاي شركت واحد 
شــهر تهران امروز نزديك به 5800عدد 
اســت، درحالي كه برآوردها بــراي بهبود 
وضعيت اتوبوس ها 9هزار عدد اســت. از 
5800اتوبوس 70درصد فرســوده است 
و با درنظر گرفتن اين موضوع، نياز شــهر 
تهران به اتوبوس شــركت واحد بيشتر از 
3200اتوبوس است. حاال اگر اتوبوس هاي 
فرســوده را درنظر بگيريــد، طبق برآورد 
شركت واحد اتوبوسراني تهران، پايتخت 

به 7هزار اتوبوس نياز دارد.
مديرعامل شركت واحد اتوبوسراني تهران 
معتقد است كه درصورت رسيدگي نشدن 
به اين وضعيت تا 6سال آينده 100درصد 
اتوبوس هاي پايتخت فرســوده شده و از 
رده خارج خواهند شــد. ظاهرا بازسازي 
اتوبوس هــا راهگشــا نيســت و تنها در 
كوتاه مدت پاســخگوي نياز شــهروندان 
تهراني است؛ درحالي كه اتوبوس هاي شهر 
نياز به نوسازي دارند. اما چگونه اين اتفاق 

رخ خواهد داد؟

بدون اورهال
تامين منابــع مالي در شــهرداري تهران 
و به خصوص در شــرايط همه گير شــدن 
بيماري كرونا نياز جدي به نظر مي رســد. 
محمــود ترفع پيش تــر به ايــن موضوع 

اشــاره كرده و گفته بــود كه بــا تأمين 
بودجــه و پرداخــت منابع مالــي در گام 
نخست به بازســازي اتوبوس هاي فرسوده 
خواهند پرداخت، اما اكنــون كه از محل 
اوراق مشــاركت 1500ميليارد تومان به 
شهرداري تهران اختصاص يافته ، قرار است 
در بخش اضافه كردن اتوبــوس به ناوگان 
حمل ونقل عمومي و همچنين بازســازي 
اتوبوس هاي فرسوده چه اتفاقي رخ دهد؟ 
از اين 1500ميليارد، 500ميليارد تومان 
به شركت واحد اتوبوسراني اختصاص يافته 
است. شركت واحد اتوبوسراني شهرداري 
تهران پيش تر برآورد كرده بود كه درصورت 
تامين منابع مالي 1000اتوبوس خريداري 
خواهد شد، اما بعد از مشخص شدن سهم 
اين شركت از محل اوراق مشاركت اعالم 
شــد كه با 500ميلياردتومان نمي شــود 
اين تعداد اتوبوس به نــاوگان حمل ونقل 
عمومي اضافه كرد. با اين حال، قرار است 
تمام اين مبلغ به خريد اتوبوس يا نوسازي 
اتوبوس هاي شــركت واحد منجر شــود. 
اين در حالي است كه خيلي ها بر اين باور 
هستند كه هزينه اورهال كردن اتوبوس ها 
در شرايط نامناســب اقتصادي به صرفه تر 
اســت. بــراي هميــن بــا اورهال كردن 
اتوبوس هــا مي توان عالوه بــر بهتر كردن 
وضعيت اتوبوس هاي فعلي، از هزينه هاي 
اضافي هم جلوگيري كرد. البته مديرعامل 
شركت واحد چنين نظري ندارد و معتقد 
اســت كه با 500ميليارد تومــان تنها به 

نوسازي اتوبوس  مي انديشد.
پيــروز حناچي، شــهردار تهــران بعد از 
اختصاص 1500ميليــارد تومان از محل 
اوراق مشاركت تأكيد كرد كه در سال 99 
گام هاي جدي در توســعه مترو و ناوگان 
اتوبــوس برمي دارنــد. حاال بايــد منتظر 
ماند و ديد كه شــركت واحد اتوبوسراني 
چه اقداماتي در جهت نوســازي اتوبوس  

برخواهد داشت.

اتوبوس هاي برقي
شوراي شهر تهران براي توسعه حمل ونقل 
عمومي و به خصوص در ناوگان اتوبوسراني 
گام هايــي را برداشــته اســت. تأميــن 
اتوبوس هاي ال  آر تــي يكي از آن گام هايي 
است كه تا پايان ســال 99 اجرايي خواهد 
شد. شوراي شهر در يكي از مصوبات امسال 
خود راه اندازي خط سامانه اتوبوس برقي 
حدفاصل ميدان خراســان تــا بعثت را از 
طريق 64دستگاه اتوبوس موجود به صورت 
پايلوت در نظر گرفته است. به اين ترتيب، 
قرار است تا پايان سال اين اتفاق رخ دهد 
تا آلودگي اتوبوس هاي ديزلي هم بيشتر از 
اين تهران را درگيــر نكند. مجيد فراهاني 
مي گويــد: »پيش بينــي شــده از منابع 
شهرداري و منابع مصوبات دولتي اين اتفاق 
رخ دهد؛ يعني 300دســتگاه شهرداري 
تهران از منابع خود و 1650دســتگاه هم 
تعهد دولــت با توجه بــه الزامات مجلس 

تأمين كند.« 
چندي پيش تفاهمنامه اي مابين شهرداري 
تهران و ايران خودرو منعقد شد كه براساس 
آن قرار است 120 دستگاه اتوبوس و 130 
دستگاه ميني بوس توليدي ايران خودرو 
ديزل در مــدت 6 ماه تحويل شــهرداري 
تهران شــود. در آنجا همچنين قرار شــد 
ايران خودرو زمينه توليد اتوبوس هاي برقي 

را هم فراهم كند.

قانون شهرداري ها بايد به روز رساني و اصالح شود رضايت شهروندان و احقاق حقوق شهروندي در حوزه شهرسازي

  محمد ساالري؛ رئيس كميسيون شهرسازي و معماري شوراي 
شهر تهران

ماه هاي اخير رويكرد مثبت و اميدواركننده اي را از سوي رياست 
قوه قضاييــه درخصوص ورود به موضوع حقــوق عامه و اتخاذ 
رويكردي مبتني بر عدم تضييع حقوق شهروندي به خصوص در 
حوزه شهرسازي و معماري در كشــور شاهد هستيم. در همين 
راستا اعالم كردم كه شوراي اسالمي شهر تهران به عنوان پارلمان 
شهري پايتخت در اين رويكرد به صورت كامل با قوه قضاييه همراه 
اســت و در حد ظرفيت و توان خود، همراهي الزم را براي تحقق 

رويكرد دفاع از حقوق عامه به كار خواهد گرفت.
همچنين يكي از بندهــاي طرح جامع تهران به عنوان ســند 
فرادســت و مالك عمل، تكاليفي برعهده قوه قضاييه گذاشته 
كه عنوان آن ايجاد و استقرار دادگاه هاي تخصصي و ويژه توسط 
قوه قضاييه در زمينه مسائل شهرسازي و مديريت شهري و در 
راستاي رعايت كامل و دقيق ضوابط و مقررات آن است. فرايند 
رسيدگي به تخلفات شهرســازي در وضعيت كنوني از 2زاويه و 
2نگاه داراي نقصان جدي اســت. يكي عمدتا رويكرد متمركز 
بر تخلفات تك پروژه اي اســت. اين در حالي است كه ما شاهد 
انحرافات گسترده از مفاد اســناد طرح جامع و طرح تفصيلي 
و همچنين طرح هاي موضوعي و موضعي هســتيم و متأسفانه 
كمتر شاهديم كه از نظر حقوقي و قضايي نسبت به اين انحرافات 
و تصميمات مســئولين مرتبط با اين طرح ها رســيدگي شود. 
درحالي كه ســهم تخلفات از ناحيه انحرافاتي كه عنوان شد، در 
كاهش زيست پذيري شهرهاي كشور و به دنبال آن تضييع حقوق 
عامه، بسيار فراتر از ســهم تخلفات تك پروژه اي و خرد مقياس 

است. البته به اين معنا نيست كه به تخلفات 
تك پروژه اي ها  رسيدگي نشود بلكه منظور 
اين است كه در كشور متأسفانه ساز وكار 
مواخــذه، مطالبه و رســيدگي حقوقي و 
قانوني درخصوص عدم اجراي اسناد مصوب 

كه تكاليف مســئوالن حوزه هاي مرتبط است را ايجاد نكرديم و 
تاحدي هم كه ايجاد شده، عملياتي نمي شود.

نقيصه بعدي كه در فرايند رسيدگي به تخلفات شهرسازي وجود 
دارد، به عقيده من، نبود حق شكايت براي همه ذينفعان شهري 
است. هم اكنون تنها شهرداري ها از نظر قانوني مجاز به اقامه دعوا 
در تخلفات شهرسازي هستند و دعواي خود را براي رسيدگي به 
كميسيون هاي ماده100 ارجاع مي دهند. اما جامعه مدني و عموم 
شهروندان درصورتي كه احساس كنند حقشــان بر اثر اجرا يا 
عدم اجراي برنامه، طرحي و يا تصميمي در حوزه شهرســازي و 
معماري تضييع مي شــود نمي توانند شكايت مستقيم به دادگاه 
ببرند. اين موضوع يكــي از مطالبات ما به عنوان كميســيون 
شهرسازي و معماري شوراي شهر تهران از رياست محترم قوه 
قضاييه اســت كه اميدواريم ضمن دستور تشــكيل و استقرار 
دادگاه هاي تخصصي و ويژه در زمينه مسائل شهرسازي و مديريت 
شهري، سازوكار و تمهيدات الزم را براي اين دغدغه ها صادر كند.
اميدوارم ايجاد دادگاه هاي تخصصي موضوع سند طرح جامع شهر 
تهران، به كاهش تخلفات و افزايش سالمت اداري مديريت هاي 
شهري كشور و بهبود زيست پذيري شــهرها و افزايش رضايت 
شهروندان منجر شود و در نهايت به سمت شهرهاي عدالت محور 

و نظام تصميم گيري معطوف به احقاق حقوق عامه حركت كنيم.

   مصطفي خليلي ، كارشناس و تحليلگر شهري
درخصوص وظايف شهرداري قانوني وجود دارد كه مصوب سال 
1334اســت. در بند14ماده 55اين قانــون، تعهداتي بر عهده 
شهرداري گذاشته شــده اســت اما با توجه به مقتضيات روز، 
خألهايي در اين قانون وجود دارد. بنابراين شــهرداري بايد با 
پيگيري هاي جدي، به دنبال به روز رساني قانون و اصالح برخي 
كم و كاستي ها باشــد. يكي از محورهايي كه در اين خأل قانوني 
وجود دارد حوزه شهرسازي و معماري است كه به طور مستقيم 
بر موضوع حقوق شــهروندان و حقوق عامــه تأثير دارد. بحث 
طبابت در واحد هاي مســكوني يكي از روزنه هاي قانوني است. 
متأسفانه بسياري از مالكان و ذينفعان در همه شهرها از اين خأل 
قانوني اســتفاده كرده و در امالكي كه كاربري مسكوني دارند 
مشــغول طبابت و كارهاي درماني هستند كه نتيجه اش آسيب 
به شهروندان و منافع عمومي است و حادثه اخير كلينيك سينا 
مثالي براي آن است. به باور من از دو منظر بايد به كم و كاستي هاي 
قانون شهرداري ها نگاه كرد. نخست اينكه شهرداري به هر حال 
در چارچوب همين قانون در حوزه ساخت وساز در محدوده شهرها 
وظايفي دارد و مديريت شهري به هرحال بايد براي ايفاي وظايف 
و تعهداتش اين مرحله را پشت ســر بگذارد. نخستين مرحله 
هم تشخيص تخلف اســت كه يا از سوي مهندسان ناظر صورت 
مي گيرد يا از سوي مأموران شــهرداري و يا حتي شهروندان و 
ديگر ذينفعان. مرحله بعد، مربوط به نظارت است و واحد نظارت 
بايد با تشــخيص تخلف، اخطار هاي الزم را به مالك و ذي نفع 
صادر و درصورت نياز از ادامه كارش جلوگيري كند. اما در مرحله 
سوم، درصورتي كه مالك يا ذي نفع با اخطاريه هاي واحد نظارت 

همكاري نكرد و به تخلف خود ادامه داد، 
تخلف از طريق كميســيون ماده 100قابل 
پيگيري است. آراي كميسيون ماده 100هم 
يا اخذ جريمه اســت يا تخريب بنا. اما به 
ندرت شاهد تخريب بنا هستيم و جرايم 

هم به عقيده من از ضمانت اجرايي كافي برخوردار نيست به نحوي 
كه جريمه ها براي مالك به صرفه اســت.اين موضوع هم يكي از 

خألهايي قانوني است كه بايد اصالح شود.
شهرداري ها بايد اين كم و كاستي ها و اصالحات را به كميسيون 
لوايح دولت و يا كميسيون هاي تخصصي مجلس شوراي اسالمي 
ارائه دهند و قانون به نحوي اصالح شود كه ضمانت اجرايي داشته 
باشد. ناگفته نماند عالوه بر قانون شهرداري، در مبحث مقررات 
ملي ســاختمان به ويژه مبحث 22هم خألهايي قانوني وجود 
دارد و اين مبحث هم نيازمند به روز رساني براساس مقتضيات 
روز اســت. موضوع ديگر اينكه گفته مي شود شهرداري ضابط 
قضايي نيست. هرچند در قانون سال 1334اشاره شده كه اگر 
كميسيون ماده 100 حكم به تخريب بنا بدهد و رأي قطعي شود، 
واحد اجراييات شــهرداري مي تواند با كمك ضابطان قضايي 
و نماينده دادســتان حكم را اجرا كند. البته بعضا در گذشته 
همكاري و حمايت از شهرداري براي اجراي احكام آنطور كه الزم 
است، وجود نداشت اما خوشبختانه اخيرا گام هايي در اين زمينه 
برداشته شده و در دوره رياست جديد قوه قضاييه بايد تعامل ها 
بيشتر شود. تعامل بيشتر مديريت شهري و قوه قضاييه مي تواند 
عالوه بر جلوگيري از حوادث ناگوار، در زمينه احقاق حقوق عامه 

شهروندان به ويژه در حوزه شهر سازي  و معماري مؤثر باشد.

نياز به نوسازي 3200 اتوبوس شهري
با شيوع بيماري كرونا، كمبود ناوگان اتوبوسراني شهرداري تهران بيشتر از هر زمان ديگر به چشم مي آيد

تصويري با عنوان بريدن كيك جشــن تولد بهشت زهرا در فضاي 
مجازي منتشر شده است اما اين مراسم جشــن تولد نبود. قبل از 
كرونا و به دليل اينكه در سال 134۹ بنيان بهشت زهرا گذاشته شده 
بود، مي خواستيم از زحمات كاركنان اين مجموعه تقدير كنيم. آن 
عكس شــايد يك صدم اتفاقي بود كه افتاد و بقيه مراسم قدرداني 
از كساني بود كه با رعايت فاصله اجتماعي حضور داشتند. متأسفانه 
فضاي مجازي اينگونه است كه در آن بي رحمانه نقد مي كند و همه  چيز 
براساس استنباط نخستين كسي است كه پيام را مي فرستد. اين پيام 
هم هميشه پيام درستي نيست. البته مي توانستيم مراسم را به شكل 
بهتري برگزار كنيم تا باعث ايجاد اين حاشيه  نشود. هدف ما تشكر از 
زحمات كاركنان بهشت زهرا بود كه همين االن هم دو برابر شرايط 
عادي در محيط قرنطينه كار مي كنند و اينكه يادي كنيم از كساني كه 

سنگ بناي اين مجموعه را گذاشتند.

با مهندس بهنام اتابكي از سال   63 و از زمان دانشگاه و جنگ رفاقت 
داشتيم. او از اشخاص بسيار زحمتكش و كارداني بود و مردم تهران 
وقتي به منطقه گردشگري عباس آباد مي روند، يادگار زحمات ايشان 
و همكارانشان در بخش هاي مختلف اين مجموعه مثل بوستان آب و 

آتش و بوستان حضرت ابراهيم)ع( را مي بينند.

با شهردار سارايوو در مجمع شهرداران و در شرايطي صحبت كرديم 
كه هنوز در تهران وارونگي هوا نداشتيم، ولي خبر زماني پخش شد 
كه تهران در اوج آلودگي هوا قرار داشــت. وقتي شهردار سارايوو 
گفت كه دچار مشكل آلودگي هوا هستند، من تعجب كردم، چون 
اين شهر در دل جنگل قرار دارد اما او گفت كه در زمستان از چوب 
و مازوت به عنوان سوخت استفاده مي كنند. با وجود تمام رنجي كه 
مردم شــريف تهران از آلودگي هوا مي برند، درباره كاهش برخي 
منابع توليد كننده آلودگي دســتاوردهايي داشتيم. مثال اگر قرار 
بود ذرات معلق با شتابي كه قبال داشت افزايش پيدا كند، شرايط 
آلودگي خيلي بدتر مي شــد. ما در تهران توانستيم براي كنترل 
برخي از آلوده كننده هاي هوا اقداماتي انجام دهيم و پيشــنهاد 
كرديم با استفاده از ظرفيت شركت كنترل كيفيت هوا، تجربيات 

خودمان را انتقال دهيم.

كيك جشن تولد نبود

با مؤسس پارك آب و آتش رفاقت داشتيم

كمك به كاهش آلودگي هواي سارايوو

محمود مواليي
خبر نگار

در برنامه توسعه دوم شهرداري 
تهران پيش بيني شــده بود كه 
تا پايان ســال گذشته پايتخت 
9500دستگاه اتوبوس داشته 
باشــد؛ اما تعداد اتوبوس هاي 
شركت واحد شهر تهران امروز 
نزديك به 5800عدد اســت، 
درحالي كه برآوردها براي بهبود 
وضعيت اتوبوس ها 9هزار عدد 
است. از 5800اتوبوس 70درصد 
فرسوده شده و با درنظر گرفتن 
اين موضوع، نياز شهر تهران به 
اتوبوس شركت واحد بيشتر از 

3200 دستگاه خواهد بود

ادامه از 
صفحه اول
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   بوروكراسي براي توليد و تجارت؛ ممنوع
 رئيس جمهور در جلسه ديروز ستاد هماهنگي اقتصادي دولت كه جلسه پيرو نشست روز قبل او با مديران صنايع پتروشيمي 
و فوالد برگزار شد، به طرح برخي موانع موجود در مسير فعاليت ها و درخواست فعاالن اين صنايع براي رفع اين مشكالت 
اشاره كرد و گفت: به هيچ وجه اجازه نمي دهيم چرخه توليد و تجارت كشور گرفتار بوروكراسي و مشكالت شود و بر همين 
اساس همه دستگاه ها موظف به رفع اين موانع و ايجاد هماهنگي حداكثري هستند. رئيس جمهور افزود: چه از منظر اقتضائات 
توسعه و پيشرفت اقتصادي كشور و چه از جهت الزامات شرايط خاص و پيچيده امروز كشور، بايد با اصالح قواعد و ايجاد 
هماهنگي ميان همه دستگاه ها، اين موانع به سرعت برطرف و دستورالعمل هاي جديد با شفافيت به همه بخش ها ابالغ شود.

نبض بازار

طال و ارز

شاخص كل بورس تهران در مبادالت روز گذشته 7300واحد رشد 
كرد. به گزارش همشهري، در مبادالت روز گذشته شاخص كل بورس 
تهران با 7300 واحد افزايش به يك ميليون 941 هزار واحد رسيد. با 
رشد روز گذشته شاخص كل، بيش از 48هزار ميليارد تومان به ارزش 
سهام شركت هاي حاضر در بورس و فرابورس اضافه شد و ارزش كل 
بازار سهام به 8555هزار ميليارد تومان معادل 370ميليارد دالر رسيد. 
سهامداران ديروز در مجموع 30هزارو 272ميليارد تومان اوراق بهادار 
در بورس و فرابورس دادوستد كردند كه اين ميزان نسبت به مبادالت 

روز دوشنبه 12درصد رشد نشان مي دهد.

از شركت ها چه خبر؟
روند عرضه هاي اوليه نشان مي دهد كه پس از دستور رئيس جمهور 
براي افزايش سرعت ورود شركت هاي تازه به بورس عرضه هاي اوليه 
در بازار سهام شتاب گرفته است اين در حالي است كه ظرف سال هاي 
گذشته روند پذيرش وعرضه سهام شركت هاي جديد به كندي پيش 
مي رفت بر همين اساس قرار اســت امروز هم سهام زر ماكارون براي 
نخستين بار در بازار سهام عرضه شــود. ديروز هم سهام نيروگاه برق 

گيالن براي نخستين بار در بورس عرضه شد.
شركت هاي بهساز كاشانه تهران، تامين سرمايه امين، صنعت غذايي 
كورش، تامين سرمايه تمدن و پتروشــيمي بوعلي سينا نيز در صف 
عرضه اوليه قرار گرفته اند. براســاس آخرين اطالعات احتماال سهام 
شركت تامين ســرمايه امين با توجه به اينكه نمادش در بورس درج 

شده است سريع تر از ساير شركت ها عرضه خواهد شد.
آخرين اطالعات از وضعيت معامالت مشــموالن ســهام عدالتي كه 
روش غيرمستقيم را انتخاب كرده اند نشان مي دهد قراراست به زودي 
با پذيرش سهام شركت هاي سرمايه گذاري استاني اين افراد نيز امكان 
فروش سهامشان را پيدا كنند.معاون سازمان بورس ديروز در همين 
رابطه گفت معامالت ســهام شركت هاي ســرمايه گذاري استاني از 

15مرداد به بعد در بورس تهران انجام خواهد شد.
29 ميليون نفر از مشموالن سهام عدالت، روش غيرمستقيم را براي 
آزادسازي انتخاب كرده اند و حاال سهامدار شركت هاي سرمايه گذاري 

استاني محسوب مي شوند.
برخي خبرها از شركت هپكو نشان مي دهد كه تفاهمنامه اي براي توليد 
ماشين آالت راهسازي منعقد شده وقرار است در سال نخست اجراي   
تفاهمنامه اين شركت 200 دستگاه ماشين راهسازي و در سال دوم 
700 دستگاه ديگر توليد كند. در آينده نيز ساخت ماشين آالت معدني 
را آغاز كند.انعقادچنين قراردادهايي مي تواند شــركت هپكو را كه در 
جريان خصوصي سازي  با آســيب هاي فراواني مواجه شد نجات دهد. 
برخي معتقدند تنها راه نجات هپكو انعقاد قرارداد هاي توليد از سوي 
دولت است چرا كه فقط دولت به چنين ماشين آالتي كه در پروژه هاي 
عمراني بزرگ استفاده مي شود نياز دارد. خبر هاي ديگر از صنعت فوالد 
نشان مي دهد كه شركت فوالد كاوه يك طرح 1.2ميليون تني توليد 
فوالد را راه اندازي كرده اســت. تحت تأثير اين خبر ديروز ســهام اين 
شركت در بورس با افزايش تقاضا مواجه شد.گروه صنعتي بارز هم طرح 
توليد 2ميليون حلقه تاير را در دستور كار قرار داده است. حسن روحاني، 
رئيس جمهور نيز ديروز اعالم كرد:در مهر ماه نخســتين بخش آب از 
منطقه خليج فارس و درياي عمان وارد فالت قاره مي شود و به گل گهر 
مي رسد. اين خبر مهمي براي گل گهر است و مي تواند روند توليد را در 
اين شركت تسهيل كند. شركت پاكديس نيز درنظر دارد سرمايه اش را 

از محل تجديد ارزيابي دارايي ها افزايش دهد.
نماگر هاي بازار سهام در مبادالت روزگذشته

درصدتغييرمقدار تغييرمقدارنماگر

194129873620.38شاخص كل بورس-واحد

30272327712.14ارزش معامالت- ميليارد تومان

-1.56-305855048378تعداد معامالت- دفعه

8555480.56ارزش بازار- هزار ميليارد تومان

رشد 7300 واحدي شاخص بورس

 تكرار تجربياتي نظير عرضه بخشي از 
سهام شــركت ســرمايه گذاري تأمين بورس

اجتماعي )شســتا( در بورس، يكي از 
خواسته هاي رئيس قوه مجريه است و بر همين اساس 
حكم كرده تا دستگاه هاي دولتي ســرعت واگذاري 
سهام كارخانه ها و دارايي هاي خود در بازار سرمايه را 

باال ببرند.
به گــزارش همشــهري، رئيس جمهور در نشســت 
ديــروز ســتاد هماهنگي اقتصــادي دولــت، همه 
دســتگاه هاي دولتي را موظف كرد تا براساس قواعد 
و دستورالعمل هاي مصوب اين ستاد، واگذاري سهام 
كارخانه هــا و دارايي هاي خود را در بورس  تســريع 
كنند. اين چندمين باري اســت كه حســن روحاني، 
رئيس جمهور بر لزوم استفاده از ظرفيت بازار سرمايه و 
مردمي سازي  اقتصاد از مسير فروش سهام شركت هاي 
دولتي و عمومي در اين بازار صحبت مي كند و هر بار 
وظايفي براي سرعت بخشي به فروش دارايي دولت در 
بورس تعيين مي كند، اما روي ديگر سكه در ماجراي 

مردمي سازي  بورس، زيرســاخت هاي اين بازار است 
كه به گواه كارشناسان و متوليان امر در شرايط فعلي 
فراتر از ظرفيت مورد اســتفاده قرار مي گيرد و همين 
مسئله به اختالالتي ســنگين و پرهزينه در معامالت 

سهامداران منجر شده است.

دورنماي بورس در مسيري منطقي و پايدار
رئيس جمهــور در نشســت ديروز ســتاد هماهنگي 
اقتصادي دولــت، با اشــاره به مباحث مطرح شــده 
درخصوص عرضه سهام شركت هاي دولتي در بورس، 
گفت: با طراحي و برنامه ريزي هاي خوبي كه از ســوي 
دستگاه هاي مختلف انجام گرفته است، مي توان اميدوار 
بود بورس كشور در مسير حركتي منطقي و پايدار باشد.
به عقيده او، اين فرايند كه در راســتاي مردمي سازي 
اقتصاد كشور و هدايت نقدينگي به سمت بازار سرمايه 
است، مي تواند توليد كشور را نيز رونق ببخشد. روحاني 
ضمن اينكه تمامي دســتگاه هاي دولتــي را موظف 
كرد براساس قواعد و دستورالعمل هاي مصوب ستاد 

واگذاري سهام را تسريع كنيد
دستور روحاني به دستگاه هاي دولتي

1.980

 1.970

1.960

1.950

1.940

1.930

حد
ر وا

هزا
به 

ام 
ارق

 شاخص كل بورس تهران در مبادالت روز گذشته 0.38درصد رشد كرد

روند شاخص  كل بورس تهران در روز گذشته

 تورم باال همچنان ايران را در جايگاه 
چهارم دنيا قرار داده و سفره مردم را بازار

كوچك تر مي سازد. ضرباهنگ نرخ 
تورم درحالي كه هدف بانك مركزي كشاندن سطح 
عمومــي قيمت ها به حداكثر 24درصــد در پايان 
سال جاري است، باعث شده تا معيشت شهروندان 
ايراني با موج تازه رشــد قيمت ها سخت تر شود. تا 
جايي كه بســياري از خانوارها براي گذراندن امور 
خود ناچــار شــده اند قيــد برخــي هزينه هاي 
ضروري شان را بزنند. ديروز مركز آمار ايران خبر داد 
كه فقط در تيرماه امسال هر كيلوگرم گوشت مرغ 
به عنوان ماده غذايي اكثر قشر متوسط ضعيف شده 
ايران نسبت به خردادماه 39.2درصد افزايش يافته 
و تخم مرغ كه در سبد غذايي اكثر ايرانيان به ويژه 
اقشــار ضعيف نقش تعيين كننده دارد در يك ماه 
گذشــته نزديك به 42درصد رشد قيمت را تجربه 
كرده است. تجربه اي تلخ براي مردم تحت فشار تورم 
باال كه زنــگ خطري جدي براي سياســتگذاران 
اقتصادي ايران است تا هرچه مي توانند تالش كنند 
تا جلوي رشــد قيمت ها را بگيرند. چه اينكه ايوب 
فرامرزي، معاون اقتصادي و محاســبات مركز آمار 
اعالم كرد: قيمت 475كاال با توجه به نرخ تورم، با 
سرعت متوسط 26درصد در حال صعود است كه 
اين عدد، ما را در ليست 4كشور پرتورم جهان قرار 

مي دهد.

تورم دشمن همه خوبي ها!
پيش از اين روزنامه همشهري بارها در گزارش هاي 
تحليلي نسبت به خطرات روند فزاينده نرخ تورم و 
ضرورت كنترل پايه پولي و جلوگيري از تبديل آن 
به نقدينگي هشــدار داده و اعالم كرده بود كه قرار 
گرفتن ايران در رتبه چهارم تــورم جهان، نه تنها 

برنامه هاي اقتصادي براي سامان دادن به وضعيت 
كنوني را بي اثر مي گذارد بلكه بر شكاف اجتماعي 
در ســطح جامعه به دليل باالرفتن شاخص فالكت 

مي افزايد.
تازه تريــن گزارش هاي آماري نشــان مي دهد كه 
رشد تورم منجر به حذف بســياري از هزينه ها در 
خانواده هاي ايراني شــده و اين روند كماكان ادامه 
دارد. در تازه ترين گزارش هاي آماري مشخص شده 
است مصرف نهايي خانواده هاي ايراني تحت تأثير 
تورم در سال قبل 5.4درصد افت كرده است، درواقع 
رشــد قيمت ها از رشــد مصرف خانوارها پيشــي 

گرفته است.

كاهش مصرف
تازه ترين گزارش ها كه توسط مركز آمار تهيه شده 
است نشــان مي دهد كه مصرف نهايي خانوارهاي 
كشــور تحت تأثير تورم در ســال قبل 5.4درصد 
كاهش داشــته اســت. در اين ميان ميزان اقالم 
مصرفي بسياري از كاالها با كاهش سنگين مواجه 
بوده است به طور مثال ســهم هزينه هاي تفريح و 
فرهنگ در ســبد خانواده هاي ايراني در زمستان 
ســال قبل حتي تا 35درصد كاهش يافته اســت. 
اين گزارش نشان مي دهد كه حتي در زمستان97 
كه آهنگ رشــد تورم شــتاب بيشــترگرفته بود 
مصرف نهايي خانواده هاي ايران تا 5.1درصد هم 
كاهش يافته بود. همه اينها به اين دليل اســت كه 
ســرعت افزايش قيمت ها و ميزان تورم باالست. 
درواقع همچنان اثرات تورمــي از طريق افزايش 
شــاخص بهاي كاالها و خدمات مصرفي، منجر به 
كاهش مصرف خانواده ها شده و به بيان بهتر سرعت 
رشد قيمت ها از سرعت رشد مصرف خانواده هاي 

ايراني پيشي گرفته است.

نقطه آغاز كاهش مصرف
آمارها نشــان مي دهد كه در بهــار1397 كه نرخ 
تورم تك رقمي بــود ميزان مصــرف در خانواده ها 
3.7درصد رشد كرده بود و هنوز روند نزولي مصرف 
در خانواده ها شروع نشده بود اما از تابستان1397 
كه شتاب رشد تورم بيشــتر شد روند تغيير مصرف 
مردم هم شروع شــد و هزينه ها متناســب با تورم 
كاهش يافت. مقايســه اطالعات مربوط به شاخص 
بهاي كاالهــا و خدمات مصرفــي و هزينه مصرف 
نهايي خانوار اثبات مي كند كه افزايش سطح عمومي 
قيمت ها يا تورم منجر به كاهــش مصرف در ميان 
خانواده هاي ايراني شده است. درواقع نقطه شروع 
كاهش مصرف خانوار، تابستان سال97 بوده و كاهش 
مصرف خانوارهاي ايراني از ايــن فصل همزمان با 
افزايش شيب منحني تورم آغاز مي شود. اين روند 
كاهش مصــرف و هزينه هاي خانواده هــا در پاييز 
سال1397 با تشديد اثرات تورمي شتاب مي گيرد 
و منجر مي شــود مصرف خانواده هاي ايراني با افت 
شديدي مواجه شــود. اين افزايشــي بودن شيب 
منحني تغييرات شــاخص قيمت مصرف كننده يا 
افزايش قيمت كاال و خدمات در سطح جامعه تا ماه 
دوم تابستان سال98 قابل مالحظه است. بررسي هاي 
بيشــتر از رابطه تورم و كاهش مصرف خانواده هاي 
ايران نشــان مي دهد با كاهش تورم ميزان مصرف 
هم در خانواده ها افزايش مي يابد به طوري كه بعد از 
تابستان و در فصل پـــاييز و زمسـتان سـال98 كه 
شــتاب تورمي اندكي كاهش پيدا مي كند مصرف 
نهايي خانوارها هــم اندكي بهبود پيــدا مي كند و 

درواقع از شيب نزولي آن اندكي كم مي شود.

كاهش هزينه خوراك و پوشاك
بررســي هاي دقيق تــر از آثــار تورمــي در ميزان 
هزينه هــاي خانواده هاي ايراني نشــان مي دهد كه 
تحت تأثير رشد شــديد قيمت ها در اقالم خوراكي 
و همينطور پوشــاك، ميزان مصرف اين كاالها در 
ســبد هزينه هاي خانواده هم كاهش يافته اســت. 
اين اطالعات نشــان مي دهد كه با توجه به رشــد 
19.4درصدي هزينه هــاي خوراكي ميزان مصرف 
خانواده ها متناسب با اين رشــد قيمت 3.9درصد 

كاهش داشته است كه بيشــترين رشد هزينه هاي 
خوراكي مربوط به 3گروه غالت، نان، آرد، شــير و 
فرآورده هاي آن، ميوه و خشكبار بوده است. در بخش 
هزينه هاي كفش و پوشاك وضع از اين هم بدتر است 
به طوري كه رشد 31.6درصدي قيمت ها در اين بخش 
منجر شــده اســت هزينه هاي خانواده ها در بخش 

پوشاك و كفش تا 43.2درصد كاهش پيدا كند.

افزايش هزينه هاي مسكن
گزارش هاي آماري نشــان مي دهــد كه برخالف 
خوراك و پوشــاك خانواده هاي ايران نتوانسته اند 
از هزينه هاي بخش مســكن به دليل رشــد شديد 
قيمت ها بكاهنــد و در واقع مســكن بخش عمده 
هزينه هاي خانواده هاي ايراني را در برگرفته است. 
اين اطالعات نشان مي دهد با توجه به رشد قيمت ها 
در بخش مسكن منجر شده است هزينه خانواده ها 
در اين بخش كه قابل حذف نيســت تا 12.4درصد 
افزايش پيدا كند. بيشــتر هزينه خانوار در بخش 
مسكن مربوط به اجاره واحد مسكوني است. بررسي 
خانوارهاي ايراني دراين باره نشان مي دهد افزايش 
هزينه خانوار در اين بخش به طور قابل مالحظه اي 
متأثر از افزايش قيمت مسكن است، نه افزايش تعداد 
خانوارهاي داراي واحد مسكوني شخصي و اجاري.

كاهش هزينه هاي فرهنگي تفريحي
اطالعات مركز آمار همچنين نشــان مي دهد كه 
سرعت كاهش هزينه هاي بخش فرهنگي و تفريحي 
بسيار بيشــتر از ســاير بخش ها بوده است و رشد 
قيمت ها در اين بخش منجر شــده است كه مردم 
هزينه هاي ايــن بخش را تا حدود زيادي از ســبد 
خانوار حذف كنند به طوري كه فقط در زمســتان 
سال قبل در مقابل رشــد 28.4درصدي قيمت ها 
در اين بخش خانواده ها تا 35.1درصد از هزينه هاي 
اين بخش كاسته اند. درمجموع ميزان هزينه هاي 
اين بخش در سال قبل در سبد خانواده هاي ايراني 
28.4درصد افت كرده است. همچنين هزينه هاي 
خانواده هــاي ايراني در گروه مبلمــان، تجهيزات 
خانوار و تعميرات آنها 15.6 و در بخش حمل ونقل 

45.7درصد افت كرده است.

ضرباهنگ تورم در سفره مردم

با وجود يك دور نزول قيمت دالر در ابتداي هفته ظرف 2روز گذشته 
قيمت هر دالر آمريكا دوباره به محدوده 23هزار تومان بازگشــته و 
در برابر نزول بيشــتر مقاومت مي كند. به گزارش همشــهري، پس 
از آنكه قيمت هر دالر آمريكا تا محدوده 26هزار تومان رشــد كرد 
از اواخر هفته قبل تا اوايل هفتــه جاري قيمت هر دالر آمريكا تا مرز 
21هزارو 300تومان عقب نشــيني كرد اما ظرف روز هاي دوشنبه 
و سه شــنبه دوباره قيمت دالر افزايــش يافت و تا مــرز 23هزار و 
500تومان پيش روي كرد. اكنون هر دالر آمريكا در محدوده 23هزار 
و 200تا 400تومان مبادله مي شــود و در برابر نزول بيشتر مقاومت 
مي كند. ديروز صرافي بانك ملي هم قيمت هر دالر آمريكا را 20هزار 
و 502تومان تعيين كرد. اما در دادوســتد هاي روز گذشته برخالف 
دالر كه در برابر نزول از خود مقاومت نشان داد قيمت هر سكه امامي 
210هزار تومان كاهش يافت و  به 11ميليون 40هزار تومان رسيد اما 
در مقابل قيمت هر سكه بهار آزادي با 20هزار تومان افزايش مواجه 

شد و در محدوده 10ميليون و 600هزار تومان دادوستد شد.

قيمت طال و ارز در صرافي هاي مجاز تاساعت 17ديروز- ارقام به تومان
درصدتغييرمقدار تغييرقيمتنوع دارايي

20502110.05دالر

2350200يورو

0.51-154-29999پوند انگليس

1.9-210000-11040000سكه امامي

10600000200000.02سكه بهار آزادي

0.18-10000-5540000نيم سكه

330000000ربع سكه

مقاومت دالر در برابر نزول 

 سهم 6درصدي ساختمان
 و كشاورزي از وام بانكي

تازه ترين گزارش بانك مركزي از ميزان تســهيالت 
پرداخت شده در بهار امسال نشان مي دهد كه سهم بانک

هر يك از بخش هاي مسكن و ساختمان و كشاورزي 
از كل تســهيالت تنها 6درصد بوده درحالي كه ميزان وام پرداخت 
شده در 3 ماه نخست امسال 50درصد بيشتر از بهار پارسال برآورد 

شده است.
بانك هاي كشــور در بهار امســال بالغ بر 224هزار و 780ميليارد 
تومان تســهيالت پرداخت كرده اند كه نســبت به بهار پارســال 

50.5درصد افزايش پيدا كرده است.
 بانك مركزي مي گويد سهم تسهيالت پرداختي در قالب سرمايه 
در گــردش در كليه بخش هاي اقتصادي طي 3ماهه ســال جاري 
مبلغ 140هزار و 68ميليارد تومــان بوده كه معادل 62.6درصد از 

كل تسهيالت پرداخت شده را شامل مي شود. 
به گزارش همشهري، نياز شديد بنگاه ها و بخش هاي اقتصادي به 
تسهيالت در گردش باعث شده تا طي سال هاي اخير سياست هاي 
اعتباري بانكي به سمت تامين اين نياز هدايت شود به گونه اي كه 
سهم تسهيالت در گردش از كل تسهيالت از 59.2درصد در بهار 
سال گذشته به 62.6درصد در بهار امسال افزايش يافته است. اين 
رويكرد با هدف جلوگيري از تعطيلــي بنگاه هاي عمدتا صنعتي 
اتخاذ شده و همين مسئله باعث شده تا سهم بخش هاي كشاورزي 

و ساختمان و مسكن كمتر شود. 
تازه ترين گــزارش بانك مركزي هم نشــان مي دهد كه ســهم 
تسهيالت پرداختي بابت تأمين سرمايه در گردش بخش صنعت 
و معدن طي 3 ماهه ســال جاري معادل 58هزار و 700ميليارد 
تومان بوده كه از تخصيص 41.7درصــد از منابع تخصيص يافته 
به سرمايه درگردش تمام بخش هاي اقتصادي به تامين سرمايه 
در گردش بخش صنعت و معدن حكايت مي كند به گونه اي كه از 
كل تســهيالت 73هزار و 950ميليارد توماني به بخش صنعت و 
معدن 79.4درصد آن صرف تامين نقدينگي و سرمايه در گردش 
بنگاه هاي صنعتي شده است. بانك مركزي همچون سال هاي اخير 
هشدار مي دهد كه در پرداخت تســهيالت بانكي بايد مالحظات 
كنترل نرخ تــورم لحاظ  و جلوي قدرت نمايي پتانســيل تورمي 

ناشي از فشار تقاضاي كل در اقتصاد گرفته شود.
به گزارش همشهري، از كل تسهيالت پرداخت شده در بهار امسال 
توسط شبكه بانكي كشــور، 32.9درصد ســهم صنعت و معدن، 
20.8درصد سهم بخش بازرگاني، 33.8درصد سهم بخش خدمات، 
6.5درصد سهم بخش كشاورزي و 6.1درصد سهم بخش ساختمان 

و مسكن بوده است.

قطع برق با رشد بي رويه مصرف مردم
قطع برق در برخي شهرها و حتي تهران در نتيجه رعايت نكردن مردم براي كم كردن ميزان مصرف 
خود وارد فاز اجرايي شده نه اينكه وزارت نيرو و شركت توانير به عمد بخواهد مردم را در اين گرماي 
مرداد99 اذيت كند، نه ديگر نيروگاه ها و خطوط انتقال و توزيع برق تواني بيش از اين را دارند. به 
گزارش همشهری، اين روزها شهروندان شاهد قطع ناگهاني برق هستند و احتمال آسيب ديدن 
برخي وسايل خانگي ازجمله يخچال و فريزي كه حكم طال را پيدا كرده، وجود دارد. گزارش ها از 
برخي شهرك هاي صنعتي هم حكايت دارد كه قطع اعالم نشده برق نه تنها كارگران را بيكار بلكه 
به اين كارگاه ها آسيب زده است. فعال گزينه اي ديگر روي ميز نيست و راه گريز از بي برقي در دست 
تك تك مردم است كه كمتر برق مصرف كنند و استفاده از وسايل برق خوار را به ساعت ابتداي صبح 
يا پاياني شــب موكول كنند و دماي خانه ها را كمي باالتر ببرند. وزارت نيرو مي گويد: 27 استان 
در محدوده قرمز و زرد مصرف برق قرار دارند و مصرف بــرق هر روز ركورد مي زند. هادي مدقق، 
مديركل هوشمندسازي و فناوري هاي نوين توانير مقصر اصلي باالرفتن مصرف برق در اين روزها 
را كولرهاي آبي معرفي مي كند و مي گويد: حدود 23هزار مگاوات از مصرف برق كشور در تابستان 
به وسايل سرمايشي اختصاص دارد و باتوجه به اينكه بيش از يك سوم از برق كشور در بخش خانگي 
مصرف مي شود، درصورتي كه هموطنان كولرهاي گازي خود را روي درجه24 تنظيم و از دوركند 

كولرهاي آبي استفاده كنند، مي توانيم شاهد پايداري بيشتر شبكه برق باشيم.

درخصوص واگذاري ســهام كارخانه هــا در بورس، 
اقدامات خود را تسريع كنند، از وزارت امور اقتصادي 
و دارايي خواست باتوجه به سرمايه گذاري گسترده اي 
كه در ســال هاي اخير در شــركت هاي بزرگ كشور 
شده و ارزش سهام دولت در اين شــركت ها افزايش 
يافته است، واگذاري بخشي از سهام دولت در بورس 
را به طور منظم و مســتمر و براساس برنامه زمانبندي 

شده ادامه دهد.
روحاني با اشــاره به نقش تعيين كننده شركت هاي 
بزرگ دولتي در سرعت بخشــيدن به عرضه سهام در 
بورس، افزود: بــا توجه به تجربه موفق عرضه ســهام 
شركت هاي بزرگ در ماه هاي اخير، ساير شركت هاي 

بزرگ نيز مي توانند اين تجربه را تكرار كنند.

سهام تازه نفس و هسته خسته
دولت براي تعميق بازار ســرمايه از مســير افزايش 

عرضه سهام شــركت هاي خود برنامه ريزي كرده، اما 
اســباب اين هدفگذاري هنوز فراهم نشده است. فعال 
يكي از دغدغه هاي اصلي فعــاالن بورس، تحليلگران 
و كارشناسان بازار ســرمايه اين است كه قيمت سهام 
دولتي در اين بازار به سرعت در حال حبابي شدن است 
و بازار به صرف اينكه دولت قصد دارد سهام خود را در 
قالب صندوق هاي واسطه گري مالي بفروشد، در سمت 
خريدار اين سهام نشسته است. در اين وضعيت پمپاژ 
متوالــي نقدينگي به بازار نيز باعث شــده كه هيجان 
در معامالت سهام دولتي بســيار افزايش پيدا كند و 
قيمت ها مجال اصالح هم پيدا نكنند. در اين وضعيت، 
يك مسئله اين است كه گفته مي شود هدف دولت از 
تسريع عرضه سهام شركت ها و دارايي هاي دستگاه هاي 
زيرمجموعه خود به دنبال كسب درآمد ريالي و تأمين 
كسري اســت و بر همين اســاس حمايت از بورس با 
محوريت رشد قيمت سهام دولتي در دستور كار قرار 

گرفته و بازار تا جايي كه هدف مالي دولت محقق شود، 
همچنان صعودي و پرنشاط خواهد بود. از سوي ديگر 
فارغ از اينكه شــائبه درآمد ســازي  دولت با باال بردن 
قيمت سهام شــركت هاي خود چقدر صحت داشته 
باشد، يكي از مسائل حساس بازار سرمايه عدم تناسب 
زيرساخت های موجود با توسعه روزافزون بازار است كه 
در قالب اختالل هايي طوالني، پرهزينه و عصبي كننده 
در جريان معامالت قابل  مشــاهده است. معامله گران 
همواره از ايــراد و اختالل در هســته معامالت گاليه 
دارند و در مواردي شاهد تأخير چندين دقيقه اي ثبت 
و انجام سفارش ها هستند. هسته معامالت، قلب بازار 
سرمايه ايران است كه در شرايط فعلي به نظر مي رسد 
چندين برابــر ظرفيت در حال فعاليت اســت و حتي 
نوبت بندي معامالت سهام پرتقاضا و شيفت بندي بازار 
نيز نتوانسته است از حجم اختالالت آن بكاهد. تقريبا 
همه كارشناسان و فعاالن بازار ســرمايه در اين مورد 
هم عقيده هستند كه توســعه و تعميق بازار سرمايه 
بدون رعايت حال هسته خسته بورس، چنان ريسك 
بزرگي است كه به تنهايي مي تواند پاشنه آشيل فعاليت 
در بازار باشــد؛ پس الاقل در كنار هر اقدامي كه براي 
تعميق يا توسعه بازار انجام مي شود، بايد يك قدم نيز 
در راستاي بهبود زيرساخت هاي بازار برداشته شود يا 
الاقل روان سازي معامالت با اصالح الزاماتي نظير حجم  

مبنا و دامنه نوسان قيمت در دستور كار قرار بگيرد.

مرغ و تخم مرغ ركورددار رشد قيمت در تيرماه 
امسال بودند درحالي كه موز، گوجه و پياز ارزان 

شدند

نام كاال 
درصد تغيير نسبت به 

نام كاال 
درصد تغيير نسبت به 

تير 98خرداد 99تير 98خرداد 99

5.248سيب درختي زرد 2.413.8برنج ايراني درجه يك 

19.429.6پرتقال محصول داخل 18.285.1برنج خارجي درجه يك 

8.339.6خيار 2.11.8گوشت گوسفند 

8.2-5.1-گوجه فرنگي 6-1.9گوشت گاو يا گوساله 

47.3-2.3-سيب زميني 39.236.7مرغ ماشيني 

8.7-6.4-پياز 4.624.5شيرپاستوريزه 

3.264.9لوبياچيتي 7.424.9ماست پاستوريزه 

4130.8عدس 3.823پنيرايراني پاستوريزه 

6.525.9قند 41.865.7تخم مرغ ماشيني 

8.231.8شكر 1.74.1كره پاستوريزه

21.2-0.5رب گوجه فرنگي 1.78.6روغن مايع 

3.265.7چاي خارجي بسته اي 25.816.6-موز 

نوسان قيمت 24قلم كاالي خوراكي پرمصرف در تيرماه امسال نسبت به خرداد امسال و تير پارسال
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بازتاب

ماجرايعجيبوقفبخشيازدماوند
 محمد درويــش، فعال  محيط زيســت گفت: اگر ســازمان اوقاف 
بتواند بخشــي از دماوند را وقفي اعالم كند، اين چراغ سبزي است 
به زمين خوارها، كوه خوارها و جنگل خوارها كه از اين شيوه تبعيت 
كنند و بروند يك ســند زيرخاكي درســت يا پيدا كننــد و ديگر 

بخش هاي طبيعت را تصرف كنند.
به گزارش همشــهري آنالين، او گفت: كوه دماوند ميراث  ماندگار و 
نماد طبيعت ايران و عالوه بر اين ثبت ملي شده است. اين كوه قابل 
خريد و فروش نيست و هرگز كســي مالكيت آن را نداشته و امكان 
ندارد كســي بتواند جايي را كه مالك خصوصي نــدارد، وقف كند؛ 
بنابراين كل اين ماجرا عجيب اســت. وي در واكنش به اين توجيه 
حقوقي كه »شايد مالك مدعي بخشــي از دماوند براساس حقوق 
مكتسبه بر پايه آبادكردن يك منطقه  باير مالكيت بخش مورد نظر 
را به دست آورده باشد«، گفت: در دماوند اتفاقي نيفتاده كه بخواهند 
آنجا را آباد كنند. منطقه مورد بحث يك زيستگاه مرتعي است كه تا 
قله دماوند ادامه پيدا مي كند. در ماجراي وقف بخشــي از هيركاني 
هم درخت ها به طور طبيعي روييده و رشد كرده اند، هر دو مورد، هم 
يك يازدهم يال هاي دماوند و هــم ۵600هكتار جنگل هيركاني در 
آق مشهد، كامال با قوانيني كه در كشورمان داريم متضاد است؛ ضمن 
اينكه تمام عرصه هاي طبيعي ملي اعالم شده و هر قانوني قبل از آنها 
بوده، »كأن لم يكن« است. درويش گفت: در اين مناطق هيچ حضور 
انساني وجود نداشته كه بخواهد به آبادي آنجا منجر شود، مرتع ِمالر 
كه از آن صحبت مي شود، تا ارتفاع ۵100متري و نزديك قله ادامه 
پيدا مي كند؛ با توجه به اينكه ارتفــاع كوه دماوند حدود ۵6۷0متر 
است. در وب سايت شوراي روستاي مالر حدود اين مرتع كامال بيان 
شده است. در آنجا آمده كه شرق مالر مرتع اميرآباد و شمال آن مرتع 
پهن كوه است. وضعيت مالكيت اين بخش ها هم در آنجا كامال روشن 
شده است. چيزي كه االن بر ســر آن بحث وجود دارد، يال شرقي 

دماوند است كه به آن »وزمين چال« مي گويند.
 وي با اشــاره به تكذيب وقف شدن بخشــي از كوه دماوند از سوي 
مديــركل اوقاف مازنــدران گفت: مديــركل اوقــاف مازندران در 
حرف هايش به نكته جالبي اشاره كرد؛ اينكه يك پالك از اين مرتع 
را سال82 از ســازمان جنگل ها گرفته ايم و هيچ مشكلي هم پيش 
نيامده و حاال گرفتن پالك دوم با مشــكل مواجه شــده است. اين 
فعال محيط زيست ادامه داد: سازمان جنگل ها -به هر دليلي كه ما 
نمي دانيم چه بوده- كوتاه آمده ولي اين بار كوتاه نيامده و مسئله را 

رسانه اي كرده است.
وي درباره پايان اين ماجرا چنيــن پيش بيني كرد: من مي دانم كه 
االن گروهي در مجلس و نهــاد رياســت جمهوري پيگير موضوع 
هستند و قوه قضاييه هم وارد ماجرا شده است. فكر مي كنم به خاطر 
حساسيت هاي رســانه اي كه ايجاد شــده و واكنش هاي مردم در 
شبكه هاي اجتماعي، مسئوالن سعي مي كنند به سرعت مشكل را 

حل كنند. من خيلي اميدوارم كه اين وقف لغو شود.

مرگ  270هزار بلوط در آتش زاگرس
آتشسوزيهاي4ماهاخيردرغربكشور2هزارو142هكتارازبلوطزارهايزاگرسيراسوزاند
ارزشدرختهايسوختهدرآتشزاگرس54ميليارددالرمعادل1.1هزارميلياردتوماناست

سيدمحمدفخار
خبر نگار

آتش،مهمتريــنتهديدبراي منابع
درختانبلوطايراناســت.ازطبيعي

ابتدايسالجاريتاكنونآتش
درمناطقمختلفكشــوربارهــابهجان

درختانايرانافتادامابيشازهمهبلوطهاي
زاگرسيراســوزاند.براساساطالعاتيكه
ســازمانجنگلهاومراتعطبيعيكشور
اختصاصادراختيارهمشهريقرارداد،كل
آتشســوزيهايســال99درعرصههاي
جنگلــيكشــور4022هكتاربــودكه
3060هكتارآندرمناطقزاگرسيرخداده

است.اينيعني76درصدآتشسوزيهاي
جنگليامســالدرمنطقهزاگرسرخداده
است.امامهمترينگونهموجوددرجنگلهاي
زاگرسيدرختانبلوطهســتندكهاسير
شعلههايآتششدهاند.ايندرختانقيمتي
همهسالهباتهديداتينظيرتامينسوخت
هيزميومصارفروستايي،چرايبيرويه

دامها،پديدهگردوغبار،بيماريوآفتهاي
جنگلي،توسعهزيرســاختهايكشوري
ازجملهجادهسازيوخطوطانتقالروبهرو
هســتندوباليديگريكهآنهاراتهديد
ميكند،آتشسوزيهايانسانمحوراست
كهعامدانهوغيرعامدانهموجبازبينرفتن

آنهاميشود.

ارزشبيمثالبلوطهايزاگرس
مســاحت جنگل هاي بلــوط در منطقه زاگرس 
6ميليون هكتار است. در هر هكتار به طور متوسط 
125درخت بلوط كاشته شده است. بدين ترتيب 
در جنگل هاي زاگرس بالغ بر 750ميليون درخت 
بلوط داريم. ارزش ارزي هر درخت بلوط 200هزار 
دالر است كه قيمت ارزي كل بلوط هاي زاگرس 
150هزار ميليارد دالر مي شود. همچنين قيمت 
آن به تومــان بر مبنــاي دالر 21هــزار توماني، 

3.1تريليون تومان مي شود.

آتشبابلوطهاچهكردهاست؟
3060هكتار از استان هاي زاگرسي كشور تنها در بخش جنگل 
و اراضي جنگلي طي سال جاري سوخته اند اما سهم جنگل هاي 
بلوط از زاگرس 70درصد اســت. بدين ترتيب در 4ماه نخست 
امســال 2142هكتار جنگل بلوط زاگرســي در ايران سوخته 
است. اين يعني حدود  270هزار بلوط زاگرسي خاكستر شده 
است. خســارت ارزي آتش ســوزي بلوط هاي زاگرسي معادل  
54ميليارد دالر است كه اين عدد يعني1.1هزار ميليارد تومان 
خســارت در فاصله فروردين تــا پايان تير ماه بــه جنگل هاي 

زاگرسي كشور وارد شد.

چقدرطولميكشدتا
بلوطهااحياشوند؟

يك درخت بلوط با كاشــت ميوه 
بلوط در زمين به دست مي آيد و پس 
از مدتي از كاشــت آن، ميوه جوانه 
مي زند اما اين جوانه بعد از 5سال 
به اندازه 70ســانت رشد مي كند. 
بدين ترتيب درخــت بلوطي نظير 
بلوط هاي زاگرس، 40ســال طول 
مي كشــد تا بتواند بلوط بدهد. اما 
همين بلوط كه بعد از 40ســال بار 
مي دهد در يك چشــم به هم زدن 
در اثــر بي توجهي گردشــگران، 
بي تدبيــري مســئوالن حفاظت 
از منطقه و نبــود امكانات اطفاي 
حريق از بيــن مي رود. حــال اگر 
همين امروز 270هــزار بذر بلوط 
در مناطق جنگلي كاشــته شود و 
شرايط نگهداري آن مانند آنچه در 
نيم قرن اخير بوده، حفظ شود، براي 
بازگشت بلوط هاي خاكستر شده 
ســال99، بايد تا سال 1439يعني 

40سال ديگر صبر كنيم.

پراكندگيجنگلبلوط
جنگل هــاي بلوط با مســاحتي حــدود 6/1ميليــون هكتار از 
2۵كيلومتري جاده پيرانشهر به سردشت شروع و به شهرستان 
فيروزآباد فارس ختم مي شــود و از 11اســتان عبــور مي كند. 
جنگل هاي بلوط ايران در آذربايجان غربي، كرمانشاه، كردستان، 
ايالم، چهارمحال و بختياري، خوزســتان، لرســتان، كهگيلويه 
و بويراحمــد، فارس، مركزي و همدان گســترده شــده اند. اين 
جنگل ها در واقع ۴0درصــد كل جنگل هاي ايران را تشــكيل 
مي دهند كه ۷0درصد تيپ گونه هاي جنگلي زاگرس را بلوط ها 

شامل مي شوند.

ودردكوبنايبول
كراويدردخمهري
ليموانمانشاان
اااگمامرامري
يقفاساساايرت

تبسنماسحمرها
نامدودتواقشهط
فلتصالخريتشبن
ستزيلهدملقلها
يشرتيامههيكز

سكياندمتمركا
ررفسمهقاريسا
دربهارهنتفهتب
اجهلهاترهچيرپ
بسانمبكوكهزوز
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افقي:
 1- پيشــين- مالحظــه و 

احتياط- خدمتكار پير
2- موشواره كامپيوتر- بسيار 

دانا و خردمند- كادو
3- شــهري در فرانســه- 

پاورقي
۴- متعصــب غيرمنطقي- 

روشن و فروزان- تندرستي
۵- چاهــك كــف حوض- 
نام چنــد تن از پادشــاهان 
هخامنشــي بــود- يك دور 

بازي تنيس
6- بهتــر- نشــدني- پرتابه 

ورزشي
۷- سروش آســـــماني- 
واحد نظامي- مهره اي در 

شطرنج
8- مبتال- نوعي فرم آوازي 

سنتي- شبيه
9- حســد- پدر افراسياب 
در شــاهنامه- دســتگاه 

تقويت كننده شنوايي
10- اشــاره- ماگنــت- از 

خواهران برونته
11- خط كش مهندســي- 
دزدي كــردن- نام كوچك 

هيتلر
12- نوعي كبــاب ايراني- 
از دين برگشــته- خوردني 

ناخوشايند!

13- وسايل- شيريني تبريز
1۴- جامه پشمي دستباف- 

غيرخدا- داد و فرياد
1۵- صداي خنــده بلند- 

آكنده- از آالت موسيقي
  

عمودي:
1- شــهر مدفــن پرويــن 
اعتصامــي- آواره- تشــك 

كوچك
2- كلــوپ- از حــواس 

پنج گانه- پرگويي
3- نفــس ســرزنش كننده 
آدمي- ورزش يخ و چمن- 

از اجزاي درخت
۴- آساني- ميوه تصفيه كننده 

خون- ثروتمند
۵- ثابت  كــردن- نورگير 

آپارتمان
6- مفهوم- بازپرس قديم- 

به كمال رسيدن
۷- اولويــت عبــور- پول 

كم ارزش- كامل و تمام
8- خاندان- كاخ سلطنتي 

انگليس- پسوند شباهت
9- دست نخورده- آغشته 
به رنگ- بازگو كردن سخن

10- نــام چند تــن از تزار 
روس- كاله پادشــاهي- 

حالل نيست
11- كثيف كردن- نكند كه

12- رئيس ده فراش قاجار- 
از اصول دين- حيرت

13- اسب سياه- خونريز و 
بي رحم- خأل

1۴- اين ويتامين به جذب 
كلســيم در بــدن كمــك 
مي كنــد- آرامــش دادن- 

برافروختگي
1۵- شايستگي- جدايي ناپذير- 

سخن بي پرده

اعداد1تا9راطوريدرخانههايسفيدقراردهيدكههررقمدرسطرها،ستونهاومربعهايكوچك3در3يكبارجدول اعداد | 3۷09
ديدهشود.پاسخهادرادامهآمدهاست.

سخت

796254813
285136974
314897256
148723569
529648137
637915428
853471692
472569381
961382745
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    4   6 
       2 9
5   9   6  4
  9 1  5 3  
8  6   2   7
3 9       
 2   8    
 8 5   1   728641539

513927468
694538127
862719354
457283916
139456872
275194683
986375241
341862795

ساده

متوسط

268719453
957243168
143856729
532978614
479165382
816432597
391624875
624587931
785391246

سخت

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

ساده

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

آمارآتشسوزي4ماهاخيرعرصههايجنگليكشور
سهمدرختانبلوطبههكتاروسعتآتشجنگلبههكتاراستان

0.50.35آذربايجانغربي
6847.6كرمانشاه
150105كردستان
1510.5ايالم

304212.8چهارمحالوبختياري
578404.6خوزستان
530.5371.3لرستان

781546.7كهگيلويهوبويراحمد
598408.6فارس
2517.5مركزي
100.7همدان
30602142مجموع
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عمادالدينقاسميپناه
خبرنگار

شارژ۵۰درصديگوشيدر۵دقيقه
 كوالكام با رونمايي از نسل پنجم شارژ سريع اعالم كرده، تحولي جديد در دنياي 

گجت ها به وجود مي آورد

شركت كوالكام از آخرين تكنولوژي شارژ 
سريع خود براي گوشي هاي هوشمند به موبايل

نام Quick Charge 5 را رونمايي كرده 
است. كوالكام اعالم كرده كه اين شــارژر مي تواند در 
كمتر از 5دقيقه، يك باتــري صفر مطلق را به ظرفيت 

50درصد برساند.
البته اين شرايط در بهترين حالت ممكن است و احتماال 
دستگاه ها هميشه نمي توانند واقعا به آن دست يابند، اما 
حتي اگر اين سرعت در شرايط واقعي كمي كندتر هم 
باشد، باز هم يك جهش چشمگير براي اين فناوري به 
شمار مي آيد. Quick Charge 4وعده داده بود كه در 

مدت 15دقيقه يك باتري را 50درصد شارژ مي كند.
نيواطلس گزارش داده است كه كوالكام ادعا مي كند كه 
شارژر جديد مي تواند باتري يك گوشي را در اين مدت 
زمان)15دقيقه( به طور كامل شــارژ كند. شارژر نسل 
5كوالكام از بيش از 100وات نيرو پشتيباني مي كند كه 
به معني وارد كردن انرژي قابل توجهي به باتري است. 
اين ميزان نيرو بيشــتر در باتري هــاي لپ تاپ به كار 
گرفته مي شود تا گوشي تلفن، اما در آينده نزديك در 
گوشي هايي كه از پردازنده هاي رده باالي كوالكام بهره 

مي برند، به كار گرفته خواهد شد.
اي وي روش، معاون مدير محصول شــركت كوالكام 
مي گويد: Quick Charge 5به عنوان ســريع ترين و 
قابل انطباق ترين راه حل ما براي شارژ، باعث مي شود 
كه مصرف كنندگان بدون نگراني از مدت زمان شــارژ 
مجدد، بتواننــد از تجهيزات خود به مدت بيشــتري 

استفاده كنند.
يكي از ترفندهايي كه در اين شــارژر استفاده شده و 
البته در شارژرهاي سريع ديگر هم به كار گرفته شده، 
تقسيم باتري به 2ســلول جداگانه و شارژ آنها به طور 
همزمان اســت. اين كار مانند پر كردن يك سطل آب 

با 2شيلنگ است.
كوالكام اميدوار اســت كه 70درصد كارايي بيشــتر، 
4برابر افزايش سرعت و 10درجه سانتي گراد كاهش 
دما را در مقايســه با Quick Charge 4در شــارژر 
جديد ارائه دهد. CPU هــاي Qualcomm در ميان 
سازندگان تلفن هاي اندرويدي محبوبيت زيادي دارند، 
 بنابراين نبايد براي متقاعد كردن آنها به اســتفاده از

 Quick Charge 5مشكلي ايجاد شود.

درحالي كه به نظر مي رســد توليدكنندگان در مورد 
زمان شــارژ باتري ها با مشــكالتي مواجه شده اند، ما 
شاهد نوآوري هاي زيادي در مورد شارژ سريع هستيم. 
شــركت اوپو، اخيراً يــك راه حــل 125واتي »فلش 
شــارژ« را ارائه كرده اســت كه مي تواند يك باتري 
4هزار ميلي آمپر ســاعتي را تنها در 20دقيقه به طور 

كامل شارژ كند.
در اصل، اين فناوري ها درحالي كه روش هاي متنوعي 
براي پايين نگه داشتن دما و تثبيت باتري ارائه داده اند، 
در ابتدا نيروي بيشــتري به باتري وارد مي كنند. اين 

موضوع به ويژه در 50درصد اول شارژ كارايي دارد.
 هــر راه حلــي بــراي شــارژ ســريع، ازجملــه

 Quick Charge 5، به يك گوشــي، يك شارژر و يك 
كابل سازگار نياز دارد. درصورتي كه هر يك از اين 3جزء، 
پشــتيباني الزم را از مديريت انرژي بــه عمل نياورند، 
حداكثر سرعت شارژ قابل دسترسي نخواهد بود. نكته 
آخر اين است كه آنچه اين نوآوري هاي شارژ سريع ارائه 
مي دهند، ممكن است به معني تغيير در عادات ما براي 
شارژ گوشي باشد. در واقع اگر مي توانيد گوشي خود را 
طي 15دقيقه به طور كامل شارژ كنيد، پس ديگر نيازي 
نيست كه آن را در طول شب و هنگام خواب شارژ كنيد. 
پس اينگونه عادت مي كنيد كه گوشي را مثال در هنگام 

صرف صبحانه يا شام شارژ كنيد.

جهان استارتاپي

افزايش2۰۰درصديكاربرانبهخاطركرونا

اســتارتاپ آلماني Tandem كه كارش آمــوزش زبان خارجي 
به صورت آنالين اســت باتوجه به افزايش تقاضا به خاطر شــيوع 
بيماري كوويد – 19، يك سرمايه ســريA به ارزش 4ميليون و 
500هزار پوند به دست آورد. به گزارش تك كرانچ، در روزگاري كه 
بسياري ترجيح مي دهند از خانه خارج نشوند و البته دانش اندوزي 
و علم را فراموش نكنند، استارتاپ هاي آموزشي توانسته اند رشد 
 Tandem ،فوق العاده اي داشته باشــند. يكي از اين استارتاپ ها
است. اين استارتاپ كه در سال2015و در شهر برلين تاسيس شده 
اســت، آموزش بيش از 160زبان را در دستور كار خود دارد. يكي 
از ويژگي هاي اپليكيشن اين استارتاپ اين است كه مي تواند بين 
زبان آموزان براي تمرين بيشتر ارتباطي را برقرار كند تا آنها ضمن 
انجام تكاليف خود، بتوانند از طريق چت هــاي صوتي يا ارتباط 
مســتقيم، مكالمه اي را براي تقويت زباني كه درحال آموزش آن 
هستند، انجام دهند. »آرند آشنتروپ« مديرعامل اين استارتاپ 
مي گويد: »به خاطر گسترش شــيوع بيماري كوويد – 19، تعداد 

كاربران ما 200درصد افزايش داشته است.« 

خريدهوشمندازداخلفروشگاه

اســتارتاپ سوئيســي ادورتيما )Advertima( كه ارائه دهنده 
پلتفرم ديد رايانه اي است، ديروز اعالم كرد كه در مرحله سري

A، 15ميليون يورو به عنوان سرمايه از طريق گروه فورتيمو )يك 
آژانس امالك سوئيسي( به دست آورده است. به گزارش وب سايت 
اي يو استارتاپس، ادورتيما به فروشگاه ها و خرده فروشي ها اين 
امكان را مي دهد كه فضاهاي هوشمندي را ايجاد كرده و تجربه 
خريد از فروشگاه شــان را در اين فضا در اختيار مشــتريان قرار 
دهند. با استفاده از ديد رايانه اي، يادگيري ماشين و البته هوش 
مصنوعي، اســتارتاپ ادورتيما، »اليه هايي از داده هاي انساني« 
ايجاد كرده است كه رفتار انســان را در فضاهاي فيزيكي تفسير 
مي كند. اين اســتارتاپ با ارائه يك جريان داده در زمان واقعي 
و كامال در دســترس، اين امكان را فراهم مي كنــد تا فضاهاي 
هوشمند آينده بتوانند با مردم به روشــي يكپارچه و معني دار 
در تعامل باشند. آنها كارشان را با ســوپرماكت ها آغاز كردند و 
به دليل شيوع و همه گيري بيماري كوويد – 19، توانستند شتاب 
بيشــتري به كار خود بدهند. سيســتم، Advertima مديريت 
موجودي هوشــمند و پرداخــت مســتقل دارد و در عين حال 
محتواي جذاب و مرتبط را در صفحه هاي ديجيتال هوشمند در 
طول خريد به مشتريان در فروشگاه ارائه مي دهد. خرده فروشي ها 
با هوشمندســازي محيط، كارايي فروشــگاه هاي خود را از اين 
طريق به حداكثر مي رســانند و درآمدشان را افزايش مي دهند. 
در اصل با اين روش، بازدهي بيشــتري براي هر مترمربع ايجاد 

مي شود.

كشفجديدبرايبازسازيموها
دانشمندان براي جلوگيري و كاهش ريزش مو راه ها و برنامه هاي 
بسيار زيادي را تهيه كرده اند، اما يك كشف تازه مي تواند كمك 
فراواني به ترميم موها و جلوگيري از ريزش آنها محسوب شود. به 
گزارش وب سايت نيواطلس، محققان دانشگاه ايالتي كاروليناي 
شمالي يك مولكول microRNA خاص را شناسايي كرده اند كه 
به نظر مي رسد وظيفه بازسازي مو را مي تواند برعهده داشته باشد. 
اين كشف مي تواند يك هدف جديد براي ساخت دارويي براي يك 
درمان سريع به حساب بيايد كه شــامل رشد و همچنين تجويز 

سلول هاي جديد نخواهد بود.

هدفونهاييداخلگوشي
شركت شيائومي يك گوشي هوشمند طراحي كرده كه هدفون هاي 
بي سيم آن از قسمت فوقاني گوشي داخل آن مي رود. به گزارش 
سايت گيزچاينا، شــيائومي كه مدتي است اختراع ها و ابداع هاي 
مختلفي را در عرصه تلفن هاي همراه ارائه مي كند، درخواســتي 
براي ثبت حق اختراع قرار دادن هدفون هاي TWS درون گوشي 
ارائه كرده است. TWS به هدفون هاي بي سيمي كه با بلوتوث به 
موبايل متصل مي شوند و كيفيت صدايي فوق العاده دارند، گفته 

مي شود.

روسيهمدارISSراباالميبرد
سازمان فضايي روسيه اعالم كرده كه مي خواهد امروز )چهارشنبه( 
مدار ايســتگاه بين المللي فضايي )ISS( را باال ببرد تا شــرايط 
بالستيكي براي ورود يك فضاپيماي سرنشــين دار در  ماه اكتبر 
فراهم شــود. به گزارش شــينهوا، اين ســازمان اعــالم كرد كه 
موتورهاي ســفينه باري »پروگرس – MS14« روســيه كه به 
ايستگاه بين المللي فضايي متصل هستند، بعد از ظهر چهارشنبه 
روشن شده و مدار ايستگاه بين المللي فضايي را 1100متر افزايش 
خواهند داد. برنامه روســيه اعزام »سايوز – MS17« به فضاست 
كه طي آن يك فضانورد آمريكايي و 2 فضانورد روس به ايستگاه 

بين المللي فضايي خواهند رفت.

سگهايروباتيكدركارخانهفورد
شركت فورد در يكي از كارخانه هاي خود، 2 روبات سگ شركت 
»بوستون ديناميكز« با نام هاي اسپات و فالفي را استخدام كرده 
است. به گزارش نيواطلس، اين كارخانه كه در ميشيگان قرار دارد 
در دست طراحي و بازسازي مجدد است و اين سگ هاي روباتيك 
با گشتزني در سراسر كارخانه مي توانند به اسكن ليزري آن كمك 
كنند. اين 2 روبات به 5دوربين مجهز هستند كه مي توانند محيط 

اطراف را به صورت 360درجه اسكن كنند.

100ثانيه خبر

واكسنكرونادرفازسومآزمايش
به تازگي يكي از واكسن هاي در حال تحقيق كرونا، وارد فاز سوم آزمايش انساني خود شده كه قدم مهمي به حساب مي آيد

رقابت براي دســتيابي به واكسن ويروس 
كرونا همچنان با جديت ادامه دارد و اين امر دانش

با شروع يك آزمايش بزرگ وارد مرحله اي 
جديد شده است مرحله اي كه مي تواند در نهايت منجر به 
خالصي جامعه بشري از شر اين ويروس عجيب و غريب 

شود.
در همين راستا و پس از آزمايش موفقيت آميز محققان 
دانشگاه آكسفورد، نخســتين مطالعه وســيع درباره 
ايمني و اثربخشــي واكســن ويروس كرونا در آمريكا 
به تازگي آغاز شــده اســت. به گزارش نيويورك تايمز، 
مؤسســه ملي بهداشت و شــركت بيوتكنولوژي مدرنا 
كه در توليد واكســن نقش مهمي ايفا كرده است، امور 
مربوط به اين آزمايش را انجــام مي دهند. اين حركت، 
فاز سوم آزمايش واكســن ويروس كروناست كه در آن 
30هزار انسان سالم از 89بخش از سرتاسر آمريكا در آن 
شركت دارند. نيمي از اين افراد 2 واحد واكسن را براي 
28روز دريافت مي كنند و نيمي ديگر 2واحد دارونماي 
آب نمكي خواهند داشــت. هيچ كدام از پرســتاران و 
دريافت كنندگان نمي دانند كه چه كسي واكسن واقعي 
را تزريق كرده است. محققان ســپس به دنبال عوارض 
جانبي روي افراد خواهند بود و بــر آن نظارت خواهند 
داشت. هدف اصلي آنها اين است كه ببينند، افرادي كه 
كمتر واكسينه شده اند تا چه اندازه مي توانند در مقابل 

بيماري كوويد-19 مقاوم باشند. اين مطالعه همچنين 
ســعي خواهد كرد تا ببيند كه آيا واكســن مورد بحث 
مي تواند از موارد شديد اين بيماري و مرگ افراد مبتال به 
آن جلوگيري كند يا خير. همچنين بايد ديده شود كه 
آيا اين واكسن به طور كامل مي تواند مانع از شكل گيري 

عفونت شود و يا اينكه با يك واحد قادر به جلوگيري از 
ابتال به كوويد – 19 خواهد بود؟

از سوي ديگر يك شركت آمريكايي ديگر به نام فايزر كه 
با شركت هاي آلماني  كار مي كند نيز اعالم كرده است كه 
آخرين مرحله از آزمايش واكســن ويروس كروناي خود 
را شروع كرده اســت. آنها نيز 30هزار نفر داوطلب را در 
39 بخش از آمريكا و همچنين كشورهاي آلمان، برزيل 
و آرژانتين مورد آزمايش قرار داده اند. ســن افراد مورد 
آزمايش قرار گرفته توسط شركت فايزر بين 18تا 85سال 
عنوان شده است. درخصوص اين واكسن مي توان گفت 
كه شركت فايزر آن را براساس ماده ژنتيك به نام »آر ان اي 
پيام رسان« )mRNA( توليد كرده كه دستورالعمل هاي 
الزم براي ســاخت پروتئين ها را در اختيار سلول ها قرار 
مي دهد. با تزريق يك »آر ان اي پيام رســان« مخصوص 
طراحي شده به بدن، اين واكسن به طور بالقوه مي تواند به 
سلول ها بگويد كه چگونه بدون بيمار كردن فرد، پروتئين 

مخصوص ويروس كرونا را ايجاد كنند.
دولت آمريكا كه بســيار اميدوار اســت واكسن ويروس 
كرونا را تا پيش از انتخابات  ماه نوامبر به بازار عرضه كند، 
اعالم كرده  كه درصورت موفقيت آزمايش شركت فايزر، 
قراردادي به ارزش يك ميليارد و 950ميليون دالر با اين 
شــركت براي خريد 100ميليون دوز از اين واكسن را به 
امضا خواهد رساند. از سوي ديگر دكتر آنتوني فائوچي، 
مدير مؤسســه ملي آلرژي و بيماري هاي عفوني آمريكا 
گفته است كه اگر اين واكســن بتواند در 60درصد افراد 
مؤثر باشــد، مورد تأييد خواهد بود. اين درحالي اســت 
كه شركت هاي چيني و روسي نيز در حال كار به صورت 
جداگانه روي ساخت واكســن ويروس كرونا هستند كه 
البته كارشــان مانند آمريكايي ها و انگليسي ها پر سر و 

صدا نيست.

فازهاي حساس آزمايش براي رسيدن به واكسن
توليدواكسندرتاريخپزشكيهموارهپروسهایطوالنيراميطلبيد؛زمانيبين1۰تا1۵سالبرايساختهرواكسن
وگذرازمراحلمختلفآزمايشالزمبود.اماويروسجديدكروناحاالنهتنهاباعثتغييرسبكزندگيمردمدنياشده
استكهتوانستهروندتوليدوساختواكسنرابهيكسالبرساند.بهگزارشمركزكنترلوپيشگيريازبيماريها،
اززمانشروعشيوعاينويروس،تيمهايمختلفيدرسراسردنيابرايساختواكسنعليهاينويروسمرموزهمت
كردندكهازبينآنهادو،سهشركتموفقشدهانددرســريعترينزمانممكنبهفازسومآزمايشبالينيبرسند.
مراحلكليچرخهتوسعهواكسنشامل:مرحلهاكتشافي،مرحلهپيشباليني،آزمايشباليني،بررسيوتصويب

مقررات،ساختوكنترلكيفياست.
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يكيازاهدافاينمرحله،ارزيابيايمنيواكســندرگروهبزرگيازافراداست.برخيازعوارضجانبينادرممكن
استدرگروههايكوچكترازافرادآزمايششدهدرمراحلاوليهظاهرنشود؛بهعنوانمثال،فرضكنيدكهممكن
استدرهر1۰هزارنفريكعارضهجانبيمرتبطباواكسنكانديدرخدهد.برايتشخيصتفاوتقابلتوجهيبراي
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نوعيازپاسخايمنيمربوطباپاتوژنختمميشود؟
پسازعبورموفقيتآميزازفازسوم،توليدكنندگانواكسنيكتقاضايگواهيبيولوژيكيبهسازمانغذاودارو
تسليمميكنند.سپسسازمانغذاوداروبابررســيكارخانهسازندهواكسن،مجوزراصادرميكند.پسازصدور
مجوز،FDAبهنظارتبرروندتوليدواكسنازجملهبازرســيازامكاناتوبررسيآزمايشاتتوليدكنندهازنظر
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رويواكسنتوليدشدهانجامدهد.
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5G از نماي نزديك 

براي كاربــران ايراني كــه به صورت 
نلــود فناوری دا ســرعت  بــا  ميانگيــن 

29.87مگابيت بر ثانيه روي اينترنت 
موبايل طي ســال هاي اخير ســر و كار داشــته اند، 
بدون شك تست سرعت دانلود بيشتر از 1500مگابيت 
بر ثانيــه يــا به عبارتي ســرعت 50برابر، بســيار 

هيجان انگيز خواهد بود.
روز گذشته در دومين ســايت آزمايشي نسل پنجم 
تلفن همراه در كشور، خبرنگاران از نزديك توانستند 
تحول جديد دنياي فناوري را كه در همه كشورهاي 
جهان جديد به حســاب مي آيد، آزمايــش كنند. در 
اين ســايت كه در ســاختمان مركزي ايرانسل قرار 
دارد روي گوشــي هاي با قابليت 5G ســرعت دانلود 
1.5گيگابيت بر ثانيه آزمايش شد. اين در حالي است 
كه به زودي با تجميع فركانســي يا كرير اگريگيشن 
روي فركانس 3500مگاهرتز احتماال ركورد با سرعت 
2.5 تا 3 گيگابيت بر ثانيه بار ديگر شكسته خواهد شد. 
هفته گذشته بود كه با صحبت هاي رئيس جمهوري 
و طي همــكاري وزارت ارتباطات و ايرانســل اولين 
سايت 5G در محل پژوهشــگاه ارتباطات و فناوري 
اطالعات رونمايي شد. برخي گزارش ها نشان مي دهد 
كه هم اكنون عالوه بر پژوهشگاه ارتباطات و فناوري 
اطالعات و ساختمان مركزي ايرانسل، 3سايت ديگر 
توسط اين اپراتور در مركز تحقيقات مخابرات، دانشكده 
فني دانشگاه تهران و دانشگاه بهشتي نصب شده است.

تأخيربسيارپايين
عالوه بر سرعت باال، يكي از مهم ترين مزيت هاي نسل 
پنجم تلفن همراه كاهش شديد تأخير در ارتباط يا 
Latency اســت. اين تأخير پايين امكانات بسيار 
جديدي ازجمله در بحث اينترنت چيزها يا اشــياء و 
همچنين كارهايي مثل امــكان جراحي از راه دور را 
فراهم مي كند. در نســل چهارم تلفن همراه ميزان 
تأخير شــبكه معموال حدود 50ميلي ثانيه اســت. 

درتست روز گذشته شبكه 5G ميزان تأخير در تست 
با گوشــي هوآوي ميت 30 به 6ميلي ثانيه رسيد. در 
شبكه بهينه نسل پنجم ميزان تأخير مي تواند به يك 
 ميلي ثانيه يا يك هزارم ثانيه برسد. در واقع مثال براي 
يك جراحي از راه دور از زمان صدور دستور پزشك 
به روباتي كه مي تواند هزاران كيلومتر دورتر باشــد، 
يك هزارم ثانيه طول مي كشد تا روبات جراحي دستور 
 را دريافت كند. عــالوه بر اين قابليــت اتصال انبوه 
Massive Connectivity كه زيرساخت الزم براي 
شهر، خانه و خودروهاي هوشمند به حساب مي آيد، 

در نسل پنجم تلفن همراه فراهم مي شود.

انقالبنسل۵
طي روزهاي اخير حمالت زيادي درباره لزوم نداشتن 
شبكه 5G براي كشور مطرح شده است. اين در حالي 
 5G است كه برخالف نسل هاي قبلي موبايل اصوال
يك ادامه از نسل چهارم نيســت و انقالبي جديد در 
ارتباطات به حساب مي آيد. اين نسل جديد آنقدر مهم 
اســت كه برخي تحول آن را با اختراع برق در جهان 

مقايسه مي كنند.
حسن روحاني، رئيس جمهوري هم هفته گذشته نسل 
جديد تلفن همراه را تحولــي در اقتصاد ديجيتال براي 
كشور دانست. بيژن عباسي آرند، مديرعامل ايرانسل در 

اين رابطه مي گويد: اگر يادتان بيايد، اين سخنان درباره 
نســل4 هم گفته مي شــد؛ اما امروز ما در هر روستايي 
مي رويم، مردم حاضر به اســتفاده از نســل3 نيستند و 
4G مي خواهند. فناوري از آنچه فكر مي كنيم با سرعت 
بيشــتري در ميان مردم جاي خود را باز مي كند و مورد 
استفاده قرار مي گيرد. گوشي هاي نسل پنجم تلفن همراه 
هم اكنون گران قيمت هســتند اما مانند 4G به تدريج 
قيمت آنها كاهش خواهد يافت. به گفته مقام هاي ايرانسل 
يك شركت دانش بنيان ايراني هم توانايي توليد مودم هاي 

منطبق با اين نسل تلفن همراه را دارد. 

نيازكشوربهسرعتبيشتر
هم اكنون براساس آمار سايت اسپيد تست اينترنت 
موبايل، ايران با عملياتي بودن نسل چهارم رتبه66 را 
در جهان دارد. در اين فهرست كره جنوبي با سرعت 
ميانگين 110مگابيت بر ثانيه اول است. مديرعامل 
ايرانسل درباره درخواست مردم براي سرعت بيشتر به 
همشهري مي گويد: باال بردن سرعت در همين شبكه 
نسل چهارم هم نياز به مسائل فني مختلفي دارد. در 
جايي مثل تهران به خاطر مصرف بسيار باال و حجم 
كاربر زياد ميانگين ســرعت كاربران پايين مي آيد. 
الزمه دسترسي به سرعت بيشتر راه اندازي سايت هاي 
بيشتر است كه فارغ از بحث هاي اقتصادي مشكالت 
خاص خود را در تهران دارد. از ســوي ديگر مي توان 
اليه هاي فركانسي اضافه كرد كه هم تجهيزات و هم 
اليســنس هاي الزم را مي خواهد. در ابتداي دوران 
كرونا ســرعت دانلود مردم ناگهان به خاطر افزايش 
مصرف پايين آمد امــا اپراتورها هزينــه و كارهاي 

مختلفي انجام دادند تا اين سرعت بهبود يافت.

روز گذشته براي نخستين بار خبرنگاران حوزه 
فناوري توانستند سرعت 1.5گيگابيت بر ثانيه را در 

سايت جديد نسل پنجم تلفن همراه تست كنند 

محمدكرباسي
دبير گروه دانش و فناوری

  5G چه زماني قابل استفاده است؟
هماكنونقراراستسايتهاي5Gدرمراكزتحقيقاتيودانشگاهيقراربگيرد.امااحتماالحداقلتاسال14۰2طولمیكشدكه
5G تجاریشودودراختياركاربرانزيادیقراربگيرد. يكيازنيازهايشبكهپايدارنسلجديدتلفنهمراهداشتنشبكهكامل
فيبرنوريونصبايستگاههايجديداست.عالوهبراينسيمكارتهاينسلپنجمباسيمكارتهايفعليتفاوتداردوگوشيهاي
موبايلهمبايدازنوعجديدوباقابليت5Gباشند.ايناعتقادوجودداردكهبهتدريجمانندروندفراگيري4Gاينماجراطيميشود.
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شهردار تهران اين هفته نيز در ادامه پويش سه شنبه هاي بدون خودرو، ديروز با دوچرخه به 
محل كارش رفت.

داده نمايي از مزاياي دوچرخه سواري در شهر

 سالم مي مانم 
چون ركاب  مي زنم

اخبار

 انتقال آرادكوه 
فقط جابه جايي صورت مسئله است

مديركل محيط زيست و توسعه پايدار شهرداري تهران گفت: بايد با 
پردازش و بازيافت پسماند خانگي، حجم زباله منتقل شده به آراد كوه 

را كم كنيم.
شــينا انصاري در واكنش به طرح ضرورت انتقال مجتمع آرادكوه به 
نقطه اي ديگر، گفت: انتقال مجتمع دفن زباله از آرادكوه به محلي ديگر، 
در واقع به اين معني است كه با صرف هزينه اي زياد، مشكل را از جاي 

فعلي به نقطه اي ديگر منتقل كنيم. 
وي در گفت وگو با همشهري آنالين با بيان اين مطلب اظهار كرد: به نظر 
مي رسد اگر سياست هاي مديريتي در راســتاي كاهش، پردازش و 
بازيافت پسماندهاي خانگي در سطح شهر تهران اجرا شود، بار هدايت 
زباله به آرادكوه به ميزان قابل توجهي كاهــش پيدا خواهد كرد. وي 
افزود: 2سال قبل ميزان پسماندي كه در آرادكوه دفن مي شد، روزانه 
8 هزار تن بود. درصورتي كه اكنون در نتيجه سياست هاي مديريتي 
از قبيل بازيافت و پردازش پســماندها در ايستگاه هاي مياني، ميزان 
پسماندي كه به آرادكوه هدايت مي شود، كمتر شده و به حدود 6هزار 

تن رسيده است.
انصاري خاطرنشــان كرد: به عنوان مثال در اين فرايند پسماندهاي 
حجيم از ساير پسماندها جدا شده و ديگر به آرادكوه ارسال نمي شوند. 
در ادامه سياست هاي جاري مديريت شهري به خصوص طرح كاهش 
پســماند )كاپ( و همچنين افزايــش ميزان بازيابي پســماندها در 
ايستگاه هاي بازيافت، حجم باري كه به سمت آرادكوه مي رود بسيار 
كمتر هم مي شود. مديركل محيط زيست و توسعه پايدار شهرداري 
تهران گفت: سياست مديريت شهري هم اكنون اين است كه با اقدامات 
زيرساختي نسبت به كاهش ميزان زباله انتقالي به آرادكوه اقدام كند. 
توسعه ظرفيت و ارتقاي كيفيت كمپوست كه داراي تأييديه سازمان 
ملي اســتاندارد است و همچنين اســتفاده از زباله هاي داراي ارزش 
حرارتي براي توليد انرژي و ساير برنامه هاي در دستور كار از مهم ترين 
محورهاي عملياتي هستند كه اجراي آنها مشكالت زيست محيطي 

آرادكوه را كاهش مي دهد.
موضوع انجام مطالعاتي براي انتقال آرادكوه روز گذشته از سوي محمد 

تقي زاده، معاون استاندار تهران مطرح شد.

با همكاري شهرداري منطقه 12 و كاخ گلستان رخ مي دهد
آماده سازي  ناصرخسرو براي 

بازگشايي باب عالي

پس از گذشت 4دهه كه ورودي شرقي كاخ موزه جهاني گلستان بسته 
بوده؛ حاال شهرداري منطقه 12 همكاري هاي الزم را با اين مجموعه 
تاريخي انجام مي دهد تــا ورودي »باب عالي« از پايان شــهريورماه 

بازگشايي شود و ميزبان گردشگران ايراني و خارجي باشد.
علي محمد سعادتي، شــهردار منطقه 12 در اين باره به شهر گفت: 
»براي آماده سازي بازگشــايي ورودي »باب عالي« كاخ موزه جهاني 
گلستان، شهرداري منطقه 12 بازپيرايي و سنگفرش كردن خيابان 
ناصرخسرو و 15خرداد، جابه جايي برخي تاسيسات شهري، تقويت 
و تكميل مبلمان شهري و همينطور مرمت ساعت شمس العماره را 
متعهد شده اســت. همين طور درصورت اتمام شيوع كرونا در حال 
برنامه ريزي هستيم براي برگزاري رويدادهاي فرهنگي در زمان هاي 
اوج مخاطب كاخ گلستان در محوطه جلوخان شمس العماره كه در 

ابتداي خيابان مروي قرار دارد.«
او يادآور شد: »بايد از فرصت كاخ جهاني گلستان به نفع بافت تاريخي 
اســتفاده كرد و نبايد كاخ را مجرد و جزيره اي جــدا از بافت تاريخي 
فرهنگي قلب تهران درنظر گرفت. بازگشــايي جبهه شــرقي كاخ 
گلستان كه از سال ها پيش يكي از درخواست هاي شهرداري تهران 
بوده؛ به گفته رئيس اين كاخ تا پايان تابستان انجام خواهد شد و با توجه 
به حجم قابل توجه مخاطبان مي تواند ارتباط دهنده غرب كاخ يعني 
ميدان ارك با شرق آن يعني خيابان ناصرخسرو و كوچه مروي باشد و 
گردشگران مي توانند از جذابيت هاي تاريخي اين محدوده ها هم ديدن 
كنند.« به گفته سعادتي اگر كسي به طهران قديم آشنا نباشد ممكن 
است حين بازديد از كاخ گلستان هرگز متوجه نشود كه بافت تاريخي 
اطراف اين كاخ چطور است و چه پيشينه اي دارد اما با باز شدن در باب 

عالي اين پيوند برقرار مي شود.
اين در حالي است كه با مرمت و بهسازي كوچه مروي، اتصال به پامنار 
نيز ميسر شده و همين طور بعد از آن دسترسي به گذر صنايع دستي 
عودالجان كه يكي از قطب هاي توليد و فروش صنايع دستي منطقه 
است، نيز مهيا مي شود. به اين ترتيب يك مسير گردشگري پياده روي 

ميزبان عالقه مندان به طهران قديم خواهد بود.
پيــش از اين آفريــن امامي، رئيــس كاخ موزه جهاني گلســتان از 
پيش نويس همكاري بين اين مجموعه و شهرداري منطقه 12 تهران 

براي بازگشايي باب عالي تا پايان تابستان خبر داده بود.
رفت وآمد از باب عالي پيش از انقالب به صورت محدود و براي استفاده از 
كتابخانه سلطنتي بود و پس از انقالب به طور كل اين ورودي بسته شد. 
از مهم ترين اتفاقاتي كه باب عالي در طول تاريخ شاهد آن بوده ورود 

جنازه ناصرالدين شاه از آن به داخل كاخ گلستان بوده است.
بناي اوليه كاخ گلستان به زمان صفوي بازمي گردد. اين كاخ تاريخي در 
سي و هفتمين اجالس ساالنه كميته ميراث جهاني سازمان يونسكو 
كه دوم تيرماه 1392 در پنوم پن، پايتخت كامبوج برگزار شد، به عنوان 
ميراث بشري در فهرست آثار جهاني يونسكو به ثبت رسيد تا پايتخت 

نيز يك اثر جهاني داشته باشد.
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مديرعامــل ســازمان پايانه هــا و 
پارك سوارهاي شهرداري تهران ميزان حمل ونقل

كاهش سفرهاي بين شــهري از مبدأ 
پايانه هاي تهران را در 4 ماه گذشته اعالم كرد.

اميرحسين صديقي در گفت وگو با همشهري آنالين 
اظهار كرد: به طــور كلي گزارش كاهش ســفرهاي 
بين شــهري از پايانه هاي تهــران از اول فروردين تا 
6مرداد ماه99 نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته 
نشــان مي دهد كه با 34درصد كاهش ســرويس و 
5۷درصد كاهش مسافر روبه رو بوده ايم. اين مقايسه 
آماري به تفكيك هــر  ماه هم نشــان مي دهد كه در 

فروردين ماه 61 درصد كاهش ســرويس و ۷5 درصد 
كاهش مسافر و در ارديبهشــت ماه 38 درصد كاهش 

سرويس و 60 درصد كاهش مسافر داشته ايم.
 مديرعامل سازمان پايانه ها و پارك سوارهاي شهرداري 
تهران افزود: در خرداد كه خيال مردم به لحاظ وضعيت 
كرونا راحت تر شــد و با بازگشــايي ها همراه شد، 20 
درصد كاهش ســرويس و 38 درصد كاهش مســافر 
نسبت به زمان مشابه ســال قبل داشتيم و در تير ماه 
هم كه مجددا تهران در وضعيت هشدار قرار گرفت با 
23 درصد كاهش سرويس و 53 درصد كاهش مسافر 

روبه رو بوديم.

وي خاطرنشــان كرد: منظور از كاهش سرويس، كل 
سرويس هايي است كه از سوي شركت هاي مسافربري 
مســتقر در پايانه هاي تهران اعم از اتوبوس هاي بين 
شهري، سواري هاي كرايه و ميني بوس ها ارائه مي شود 
كه البته بخش عمــده از اين ســرويس ها مربوط به 

اتوبوس هاست.
او گفت: اين آمار نشان مي دهد، مردم در پيك دوم كرونا 
نگراني پيك اول را ندارند و ظاهرا حساسيت ها  كاهش 
پيدا كرده است. اما مقايسه آمار تير نسبت به خرداد99 

نشان از كمي افزايش نگراني از سوي شهروندان دارد.
صديقي با بيان اينكه كاهش ســرويس ها و مسافران 

پايانه هاي مســتقر در تهران بيانگر ابعــاد ضرر مالي 
شركت هاي مسافربري و غرفه هاي خدماتي مستقر در 
پايانه ها همزمان با شيوع ويروس كروناست، گفت: اين 
شركت ها و غرفه ها به لحاظ اقتصادي در وضع وخيمي 
به سر مي برند و حتي براي جوابگويي حقوق و دستمزد 

با تنگنا مواجه هستند.
وي با يادآوري اينكه با وجود افزايش نرخ تورم و شرايط 
اقتصادي ناشي از شيوع كرونا، قيمت بليت اتوبوس هاي 

بين شهري نسبت به سال گذشته افزايش پيدا نكرده 
اســت؛ اظهار كرد: به دليــل اين مشــكالت، نه تنها 
اجاره بهاي محل شــركت هاي مسافربري و غرفه هاي 
خدماتي مستقر در پايانه ها در امسال افزايش پيدا نكرد 
بلكه به دنبال اعمال تخفيفاتي در زمينه اجاره بهاي آنها 
نيز هستيم. شوراي شهر تهران يك طرح بسته حمايتي 
كرونايي تصويب كرده كه مشمول تخفيف بر اجاره بها 

نيز مي شود.

ماهميزان كاهش سرويس نسبت به زمان مشابه سال گذشتهميزان كاهش مسافر نسبت به زمان مشابه سال گذشته
فروردين61 درصد75 درصد
ارديبهشت38 درصد60 درصد
خرداد20 درصد38 درصد
تير23 درصد53 درصد

كرونا سفرهاي بين شهري را كاهش داد
 پايانه هاي تهران از اول فروردين تا 6 مرداد ماه99 نسبت به سال گذشته 34درصد كاهش سرويس

و 5۷درصد كاهش مسافر داشتند

10 مزيت دوچرخه سواري در شهر
در امان ماندن از كرونا

دوچرخه يك وسيله ايمن و مطمئن است 
و در شرايطي كه با شــيوع ويروس كرونا مواجه 

هستيم مي تواند در پيشگيري از ابتالي راكب دوچرخه 
به كرونا مؤثر واقع شود. نكته اساسي اين است كه فرد در 

استفاده از دوچرخه، ســطح تماس كمي دارد و راكب با فرد 
ديگري تماس ندارد و خودبه خــود فاصله گذاري اجتماعي 
رعايت مي شود. طبق گفته بنياد قلب بريتانيا، دوچرخه سواري 
حداقل 20مايل در هفته خطر ابتال بــه بيماري قلبي را به 

كمتر از نصف در مقايسه با غيردوچرخه سوارها كاهش 
مي دهد. دوچرخه سواري با سرعت آرام 12مايل در 

ساعت در جاده اي صاف 450كيلو كالري در 
ساعت مصرف مي كند.

 نفس تان
چاق مي شود

دوچرخه ســواري يكي از بهترين  
راه هاي انبســاط و انقباض ماهيچه هاي 

ريه به شــمار مي رود. اينگونه عملكرد ريه 
بهبود مي يابد. اين نــوع ورزش مي تواند به 
توسعه ظرفيت ريوي شــما كمك كند تا 

تعداد تنفس تان در دقيقه پايين آمده، 
سطح اكسيژن خون تان باالتر برود 

و سالمت تر باشيد.

چربي سوزي و از 
دست دادن 600كيلو كالري

ورزش هوازي يكي از مؤثرترين راه ها براي 
از دست دادن چربي بدن است. دوچرخه سواري 

براي يك ســاعت هر روز براي از دســت دادن 
چربي خوب است و شما مي توانيد با انجام برنامه 
آموزشــي، اين كار را در چند ساعت به حداكثر 

برسانيد. شايد جالب باشــد بدانيد كه با هر 
ساعت دوچرخه ســواري در شيب يا 

ارتفاع 600كيلو كالري از دست 
رفع مشكل كبد چربمي دهيد.

دوچرخه سواري مي تواند خطر بيماري 
قلبي را كاهش دهد. سازمان بهداشت جهاني 

در مطالعه اي اعالم كرده كه دوچرخه سواري به طور 
منظم مي تواند احتمال توســعه مشكالت قلبي را تا 

50درصد كاهش دهد. كساني كه هر روز هفته 20دقيقه 
دوچرخه سواري مي كنند، ريســك بيماري قلبي را تا 
50درصد كاهش مي دهند. ضمنا دوچرخه يكي از بهترين 
وســايل براي بهبود عملكرد قلب به شمار مي رود. 

عالوه بر اين، اگر با كبد چرب روبه رو هستيد، 
توصيه مي كنيم دوچرخه سواري را در 

برنامه روزانه بگنجانيد.

آمار دقيقي از تعداد دوچرخه سواران در تهران 
نيست؛ آنهايي كه خيلي از روزها به جاي آنكه گزارش

سوار بر ماشين شخصي شوند و محل خانه تا 
ايستگاه مترو، اداره يا مراكز خريد را طي كنند، ركاب زنان 

به مقصد مي روند و برمي گردند. 
به گزارش همشهري، به طور مشــخص نمي توان گفت 
كه روزانه در پايتخــت و ديگر كالنشــهرها چند نفر 

دوچرخه سواري مي كنند اما مشاهدات به وضوح نشان 
مي دهد كه چند ماهي است تعداد دوچرخه سواران بسيار 

بيشتر از قبل شده. آنطور كه پيروز حناچي، شهردار تهران 
اعالم كرده تعداد دوچرخه سواران، پس از شيوع كرونا چندين 

برابر شده و شهروندان شهرهاي خيلي از كشورها هم عالقه شان به 
اين ُمد حمل و نقلي بيش از قبل شده است.

به هرحال دوچرخه يك وســيله محبوب و با مزاياي فراوان به شمار مي رود 
ولي هنوز شهروندان اغلب شهرهاي ايران، آنچنان كه بايد و شايد از آن بهره 
نمي برند. با وجود اين، دوچرخه فوايدي هم براي بهبود سالمتي افراد، كاهش 
آلودگي هوا و ترافيك و اين روزها رعايــت فاصله گذاري اجتماعي دارد كه 
نمي توان به سادگي از كنارشان عبور كرد. اگر مي خواهيد بدانيد ركاب زدن در 
اين روزهاي كرونايي چه مزيت هايي به همراه دارد، داده نماي )اينفوگرافي( 

مقابل را از دست ندهيد.

ماهيچه ها را بساز
دوچرخه ســواري يك ورزش پاي 

جدي است و عضالت چهارگانه و عضالت 
عقب ران با ايجــاد فيبرها براي ســازگاري، 

واكنش نشان مي دهند. اگر چه دوچرخه سواري با 
مقاومت كم به آرامي باعث ايجاد ماهيچه ها مي شود 
و شــما مي توانيد مزاياي آن را به حداكثر برسانيد 
و با دوچرخه سواري كردن در سربااليي، با دنده 

باالتر و ازجمله فواصل طوالني در ورزش تان، 
توانايي ماهيچه خــود را به حداكثر 

برسانيد.

استرس را كم كنيد
با دوچرخه ترافيــك را دور بزنيد و 

عالوه بر اين به كاهش ســطح استرس خود 
كمك كنيد. بسياري از ورزشكاران به عنوان يك 

حالت ذهني، كه از ورزش است، به »دونده ها« اشاره 
مي كنند كه تمركز بااليي هنگام استفاده حداكثري از 
ماهيچه ها دارند. احســاس بدون استرس مي تواند از 
طريق دوچرخه سواري نيز رخ دهد. دوچرخه سواري 

شما را وادار مي كند كه تنفس خود را تنظيم كنيد، 
نفس عميق بكشيد و بيشــتر به جاي عوامل 

استرس زا روي بخش هاي ديگر زندگي 
خود تمركز كنيد.

يك راه مبارزه با ديابت 
يكي از راه هاي مبارزه با بيماري ديابت 

دوچرخه سواري اعالم شده است. افراد مبتال 
به ديابت نوع 2اغلب گردش ضعيف خون در پايين 

بدنشان را تجربه مي كنند كه مي تواند منجر به پاهاي 
ورم كرده شود. دوچرخه سواري راهي خوب براي كمك 
به افزايش بازگشت خون پايين بدن و كاهش تورم و 
درد پاست. از آنجا كه براي راندن دوچرخه نياز به 

استفاده از گلوكز در سلول هاي ماهيچه اي است، 
اين كار مي تواند بــه افراد مبتال به ديابت 

كمك كند كه قنــد خون خود را 
تنظيم كنند.

كاهش آلودگي هوا
براساس گزارش شــركت كنترل 

كيفيت هواي تهــران هر فــرد تنها با 
1.5كيلومتر دوچرخه ســواري در روز و كنار 

گذاشتن خودرو، به طور متوسط مي تواند از ورود 
52كيلوگرم ذرات معلق آلــوده به هوا جلوگيري 
كند. بنابرايــن اگر از هر 10نفــر تهراني يك نفر 

به سه شــنبه هاي بدون خــودرو بپيوندد و 
دوچرخه سوار شود، در سه شنبه ها 180تن 

از ميزان آلودگي هــواي پايتخت 
كاسته مي شود.

كاهش ترافيك
اگر يك خيابــان 5الين )خط( 

ترددي داشته باشد و تمام خطوط توسط 
خودروها با 200نفر پر شده باشند، چنانچه 

اين افراد سوار بر دوچرخه شوند، تنها يك خط 
را اشغال مي كنند. پس يكي از راه هاي كاهش 
ترافيك بي ترديد اســتفاده از دوچرخه 

اســت؛ همان كاري كه هلندي ها و 
دانماركي ها سال هاست انجام 

مي دهند.

پاركينگ 
الزم نداريد

فضاي مورد نياز براي پارك 
هر دوچرخــه 0/08  اتومبيل 
اســت. بنابراين با دوچرخه 

مشــكل پاركينگ تان نيز 
حل مي شود.

زهرا صدراعظم نوري
رئيس كميسيون سالمت و محيط زيست شوراي شهر تهران

سيدحميد موسوي
شهردار منطقه يك تهران
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دوچرخه به شمال شهر هم مي آيد

فرهنگسازي و جايگزيني حمل ونقل پاك 
به جاي خودرو و ارتقاي سطح سالمت 
جامعه و شهروندان به خصوص در شرايط 
كنوني مبارزه با ويــروس كرونا از اهم 
اهداف اجراي طرح اســت. مسيرهاي 
اجرا شده در بين مناطق 22 گانه به هم 
متصل و رينگ  دوچرخه ســواري اجرا 
خواهد شد. در ســند راهبردي مسير 

دوچرخه سواري شهر تهران بر پياده روسازي و اجراي مسير دوچرخه در 
معابر شهر تهران به طول 500 كيلومتر تأكيد شد كه سهم منطقه يك از 
آن 44 كيلومتر بوده است. در اين ميان، فاز نخست مسير دوچرخه سواري 
در حدود 44 كيلومتر تا پايان آبان ماه سال جاري در شمال تهران به اجرا 
درمي آيد. اين طرح بيشتر در معابر شرقي و غربي منطقه يك كه شيب 
مناسب تري دارند اجرا مي شــود و طي انعقاد تفاهمنامه با پليس راهور، 
قســمت هايي از ســواره روها و پياده روها  با جدول گذاري، خط كشي، 
رنگ آميزي و ديگر عالئم ترافيكي جداسازي مي شود. هم اكنون 5كيلومتر 
از اين مسير آماده رنگ آميزي است كه تا پايان ماه آينده چند كيلومتر 
ديگر به آن اضافه مي شود. مسيرهايي در جنوب بزرگراه ارتش، خيابان 
خندان، خيابان باهنر )از ياسر تا دو راهي دزاشيب(، بخشي از شريعتي، 
وليعصر)عــج( از زعفرانيه به طرف پارك وي، اجرا شــده كه عرض اين 

مسيرها از 1.50 تا 1.80 متر به صورت يك و دوطرفه است.

وسيله اي ايمن براي روزهاي كرونايي

دوچرخه وســيله خوبي براي تردد اســت اما 
توپوگرافي و جغرافياي هر شهري تعيين كننده 
اين است كه آيا اســتفاده از دوچرخه مي تواند 
به عنوان يك مد حمل ونقلي درنظر گرفته شود 
يا خير. در شهر تهران امكان اينكه از دوچرخه 
به عنوان يك حمل ونقل كامل اســتفاده شود 
نيست يعني به دليل شرايطي كه دارد نمي توان 
به طور كامل از مبدأ تا مقصد را با دوچرخه طي 

كرد اما در مسيرهاي ممكن، خوب اســت كه استفاده از دوچرخه فرهنگسازي 
شده و مردم تشويق به استفاده از دوچرخه شوند. با دوچرخه هاي اشتراكي كه 
شهرداري راه اندازي كرده مي توان شهروندان را به استفاده از دوچرخه ترغيب 
كرد. دوچرخه يك وسيله Safe )ايمن و مطمئن( است و در شرايطي كه با شيوع 
ويروس كرونا مواجه هستيم مي تواند در پيشگيري از ابتالي راكب دوچرخه به 
كرونا مؤثر واقع شود زيرا دوچرخه سطح تماس كمي دارد و راكب با فرد ديگري 
تماس ندارد. با وجود محدوديت هايي كه وجود دارد بايد در حد توان از دوچرخه 
استفاده كرد ولي بيش از هر چيز افزايش گرايش مردم به استفاده از دوچرخه، به 
فرهنگسازي نياز دارد تا مردم بدانند استفاده از آن وجهه بدي ندارد يا  شأن آنها 
را پايين نمي آورد. در كنار اين موضوع بايد مسيرهاي مناسب و ايمن براي تردد 
دوچرخه سواران به خوبي تعبيه شود تا يك راكب دچار خطر و آسيب نشود. اگر 
مسير تعريف شده به ميزان الزم وجود نداشته باشــد، مي تواند تهديدي براي 

راكبان دوچرخه محسوب شود.
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اتفاقاتي كه اين روزها در تلويزيون رخ مي دهد و مجريان و كارشناسان 
هر چه دوست دارند به زبان مي آورند، از يك جهت خيلي جالب است. 
زماني در همين رسانه، استفاده از ساده ترين تعابير عاميانه مثل »اليي 
زدن« ممنوع بود. يعني هنوز هم وقتي يك بازيكن به نفر مقابلش اليي 
مي زند، بعضي گزارشگران مي ترسند از همين واژه استفاده كنند. 
قديم ترها به عنوان جايگزين، از عبارت ثقيل »يك تونل بين دو پاي 
بازيكن حريف باز مي كند« استفاده مي شد. حاال اما كار همان رسانه 
به جايي كشيده كه يك نفر تعداد سوراخ هاي لوگوي يك باشگاه را 
مي شمارد و نفر بعدي سراغ شوخي لوس »بابا مسعود« مي رود. واقعا 
اين كجا و آن كجا؟ اگر از ما مي پرسيد هر دو هم غلط بودند؛ هم آن 
سختگيري هاي الكي در دوران مجريان عصا قورت داده و هم ولنگاري 
شبه اينستاگرامي اين روزها. هميشه تنها راه رستگاري، تعادل است.

وقتي »اليي زدن« ممنوع بود

اســتقالل پارس جنوبي جم را برد و با نهايت استفاده از شكست 
غيرمنتظره فوالد در قائم شهر به رده دوم جدول صعود كرد. آبي ها 
در اين مسابقه بد هم بازي نكردند و مخصوصا در فاز تهاجمي تيم 
تماشايي و زهرداري نشان دادند. االن ســؤال ما از آن 200هزار 
نفري است كه كمپين بازگشت استراماچوني را درست شب اين 
بازي راه انداختند و فرهاد مجيدي را به شدت زير فشار بردند. خود 
اينها بهتر از همه مي دانند كه استرا برنمي گردد؛ مخصوصا االن كه 
آخر فصل است و اصال چنين امكاني وجود ندارد. دقيقه به دقيقه 
مسابقات باقي مانده هم براي اســتقالل مهم است، اما باز چنين 
جمعيت قابل توجهي تمركز تيم خودشــان را به هم مي ريزند. 
سؤال ما از اين گروه اين است كه آيا شما واقعا استقاللي هستيد؟ 

يعني بعد از آن گندكاري، از برد استقالل خوشحال هم شديد؟

واقعا االن خوشحاليد؟

االن همه در حال جوك ســاختن با بازگشت اوســاگونا به ايران 
هســتند؛ مهاجمي كه باالخره بعد از مســجل شــدن قهرماني 
پرسپوليس وارد كشور شد. بعضي ها مي گويند براي كمك به جالل 
براي باال بردن كاپ آمده و برخي عقيده دارند مي خواهد ته ديگ 
قهرماني را بخورد. از اينها كه بگذريم، بايد گفت باز دم اوساگونا گرم 
كه برگشت؛ آن يكي خريد خارجي پرسپوليس يعني استوكس كه 
اصال در مدار نيست. تنها اخباري كه در چند ماه گذشته در مورد او 
منتشر شده، مربوط به احضارش به دادگاه هاي مختلف به خاطر 
جرايم گوناگون بوده. البته از حق نگذريم طرف چند باري هم به 
باشگاه نامه داده كه بقيه پول قراردادش را به حسابش واريز كنند. 
يعني آنقدرها هم بي معرفت نبود! اســتوكس را كه مي بينيم، به 
شرف اوساگونا درود مي فرســتيم. يادتان باشد هميشه وضعيت 

بدتري هم مي تواند وجود داشته باشد.

باز دمت گرم برگشتي!

نكته بازي

بهروز رسايلي|  بياييد برنده هاي پوكر قهرماني پرسپوليس را بشماريم؛ يحيي گل محمدي 
كه بعد از 13سال باالخره يك قهرماني آورد، جالل حسيني كه با 8 جام دست نيافتني تر شد، 
مهدي ترابي كه بهترين فصل فوتبالش را پشت سر گذاشت، مهدي عبدي كه به نوعي پديده 
اين تيم بود و... در اين قبيل ليســت ها اما به ندرت اسمي از محمدحسين كنعاني زادگان به 
چشــم مي خورد؛ بازيكني با دو رباط پاره و يك داستان جالب، كسي كه شايد حتي اعضاي 

خانواده اش هم باور نمي كردند دوباره به اين سطح برگردد.
تابســتان95 وقتي سنگ بناي نخســتين قهرماني پرسپوليس گذاشــته مي شد، خدمت 
سربازي كنعاني زادگان تمام شد و او كه تازه براي يكي، دو اردو به تيم ملي دعوت شده بود، 
به تهران برگشت. گمان پرسپوليسي ها اين بود كه كنعاني هنوز 6 ماه با آنها قرارداد دارد، اما 
مدافع خوزستاني توانست ثابت كند قراردادش تمام شده و بازيكن آزاد است. مديران وقت 
پرسپوليس با او شبيه يك بازيكن معمولي و متوسط مذاكره كردند؛ كنعاني هم ناراحت شد 

و موقع خروج از ساختمان باشگاه به خبرنگاران گفت: »فكر كرده اند من همان بازيكن گمنام 
سابق هستم؛ انگار نه انگار ملي پوش شده ام.« او در عصبانيت پيغام استقاللي ها را دريافت كرد 
و با قراردادي كه از 50ميليون به 950ميليون تومان افزايش يافته بود، در اين تيم شــاگرد 
عليرضا منصوريان شد. شيفت كردن او از 6 قلب قرمز به 4 قلب آبي، تا مدت ها نماد سريع ترين 
تغيير رنگ تاريخ بود! بعد هم خيلي زود رباط پاره كرد و ادامه فصل را از دست داد تا جوك 

ساختن برايش شروع شود.
كنعاني زادگان بعد از تنها دو بازي اســتقالل را ترك كرد و راهي سايپا و بعد ماشين سازي 
شد، اما حتي حضورش در تيم ملي هم خيلي نگاه منتقدان را عوض نكرد؛ تا اينكه پيش از 
شروع ليگ نوزدهم، شايعه احتمال پيوســتن او به پرسپوليس منتشر شد. اين شايعه باعث 
عصبانيت بسياري از هواداران پرسپوليس شد. كافي است يك سال به عقب برگرديد و پست ها 
و كامنت ها را زير عكسش كنار ايرج عرب ببينيد؛ هم به طور مفصل به خود او حمله شد و هم 

از خجالت عرب درآمدند. با وجود اين، آغاز فصل حكايت ديگري داشت.
حتي اگر از كنعاني زادگان خوش مان هم نيايد، چاره اي نداريم جــز اينكه اعتراف كنيم با 
سختكوشي و اعتمادبه نفس توانســت آب رفته را به جوي برگرداند. او نشان داد هيچ وقت 
براي از سر گرفتن مبارزه و اعاده حيثيت دير نيســت. از هفته سوم به جاي جالل حسيني 

فيكس پرسپوليس شــد و همان هفته گل 3 امتيازي بازي با نفت آبادان را زد. پس از آن به 
يكي از 3مدافع مياني چرخشي كالدرون تبديل شد و اين جايگاه مطمئن را با حضور يحيي 

گل محمدي هم از دست نداد.
يحيي اخيرا براي بازي دادن به جالل حسيني تحت فشار قرار گرفت، اما باز كنعاني زادگان 
را حذف نكرد؛ ولو به قيمت تغيير سيستم به دفاع سه نفره يا فرستادن شجاع خليل زاده به 
سمت چپ خط دفاعي. جالب تر اينكه اخيرا برانكو هم گفته: »تنها بازيكن فيكس جديدي 
كه بعد از من جذب شد كنعاني زادگان بود كه او هم خريد درستي به شمار مي آيد.« كنعاني 
در اين مدت از نظر اخالقي هم پيشــرفت كرد؛ موقع بيرون نشستن به نفع جالل حسيني 
مصاحبه مي كرد و مي گفت »هر روز از كاپيتان يك چيز جديد ياد مي گيرم« و حتي وقتي 
سعيد راد سختگيرانه ايراد گرفت كه »پرسپوليس جاي رقصيدن بازيكن نيست«، پاسخ بسيار 

محترمانه اي به آقاي بازيگر داد.
مي دانيد چرا اينها را نوشتيم؟ براي اينكه نشان بدهيم كيفيت، تالش و بردباري، سنگ را هم 
نرم مي كند. وقتي به اندازه كافي خوب باشي، بقيه چاره اي جز قبول كردن تو نخواهند داشت. 
به عالوه هرگز براي »بازگشت« دير نيست؛ قابل توجه آنهايي كه در هر حوزه اي فكر مي كنند 

ديگر خيلي دير شده و كار از كار گذشته است.

  بازگشت به كنعان
داستانيكاعادهحيثيتمثالزدني؛نگونميشود

محمدحسينكنعانيزادگان:افتخارميكنمدرتيميبازيكردم
كهسيدجاللكاپيتانآنبود

بهــروزرســايلي|عجيبتريــنبخشاز
واكنشهايسرياليباشــگاهپرسپوليسبه
يكشوخيزشتدرشبكهاولسيما،جايي
بودكهمهديرسولپناهبهسازمانليگنامه
نوشــتوخواهانعدمحضــوردوربينهاي
تلويزيونيدرورزشگاهآزاديشد.درحقيقت
سرپرستباشگاهپرسپوليستلويزيونرابا
جلوگيريازپخشمســابقاتاينتيمتهديد
كرد؛ترفنديتكراريكهمعموالدرصددرصد
مواردبينتيجهبودهاست.بههرحالمطابق
انتظار،هممجريموردنظروهمشــبكهيك
ازهوادارانپرسپوليسعذرخواهيكردندو
االنكهشمااينمطلبراميخوانيد،بهاحتمال
فراوانكلداســتانجمعشدهاست.درعين
حالچندنكتهدراينمــوردداريمكهواقعا
حيفمانميآيدننويســيم.ايننكتههاالاقل

برايآيندهمهمهستند.

1  واقعا اين تهديد راه ندادن دوربين ها چيســت 
و تا چه زماني قرار است ادامه داشته باشد؟ خوب 
اســت كه غالبا به جايي هم نمي رســد. آخرين 
باشگاهي كه از اين اهرم فشار استفاده كرد تراكتور 
بود. مديران تيم تبريزي درســت پيــش از آغاز 
تعطيالت كرونايي به خاطر اظهارنظر گزارشــگر 
بازي پرسپوليس و شــهرخودرو تهديد كردند كه 
دوربين ها را به ورزشــگاه راه نمي دهند، اما بعد از 
بازگشايي ليگ اساسا به روي خودشان نياوردند. 

سؤال مهم تر اين است؛ اگر مسابقات پرسپوليس 
از تلويزيون پخش نشــود، آن مجري خاطي ضرر 
مي كند يــا ميليون ها هوادار تيــم؟ آمديم و فردا 
سيســتم كمك داور ويدئويي در اين مملكت راه 
افتاد؛ باز تقي به توقي بخورد، تهديد خواهيد كرد 
كه دوربين راه نمي دهيد؟ يك بار براي هميشــه 

جمع كنيد اين بساط را.
2  بامزه ترين وجه تهديد پرسپوليسي ها اين است 
كه االن مسابقات بدون تماشاگر در حال برگزاري 
است. خب اگر دوربين ها را به ورزشگاه راه ندهيد 
كه مردم هيچ طوري نمي تواننــد بقيه بازي هاي 
ليگ و حذفي را ببينند؛ همينطور جشن قهرماني 
را. آدم عاقل حتي در اوج مجادله حرفي مي زند كه 
اگر طرف مقابل كوتاه نيامــد، بتواند تمام و كمال 

به آن عمل كند.
3  تنها بهانه موجه براي راه نــدادن دوربين هاي 
تلويزيوني به ورزشگاه، تالش در مسير احياي حق 
پخش تلويزيوني است. اينطوري باشد، هواداران هم 
پاي كار هستند. در ليگ چهاردهم اين اتفاق افتاد 
و 2هفته از مسابقات ليگ پخش نشد؛ با اين حال 
فدراسيون سرانجام ناچار شد كوتاه بيايد. مي دانيد 
چرا؟ چون با تداوم عدم پخش مســابقات، درآمد 
تبليغات محيطي هم از دســت مي رفت. طبيعتا 
صاحبان كاال پول مي دهند كه برندشان در تلويزيون 
ديده شود. همان 2هفته پخش نشدن بازي ها در آن 
زمان كلي به قرارداد ســازمان ليگ با مجري طرح 

تبليغات محيطي خســارت زد. پس وقتي تهديد 
مي كنيد، حواس تان به اين داستان هم باشد.

4  و اما مهم ترين نكته؛ متأسفانه اتفاقات سطحي 
و بي ارزش مثل اشــتباهي كه مجري شبكه يك 
انجام داد، بهترين فرصت را براي مســئوالن تيم 
مظلوم واقع شــده فراهم مي كند تا به آساني نزد 
هواداران خود به محبوبيت و مقبوليت برســند. 
امثال اميــر احمدي پــاس گل هــاي طاليي به 
پوپوليســت ها مي دهند و باعث مي شــوند آنها 
به راحتي تبديل به »قهرمان« شوند. مثال همين 
آقاي رســول پناه كه االن با نامه تهديدآميز عليه 
تلويزيون خــودش را در دل هــواداران جا كرده، 
در حوزه وظايــف اصلي اش عملكــرد پرابهامي 
داشته است. براي نمونه او همين اواخر از 7بازيكن 
اصلي و قديمي پرســپوليس خواسته بخش قابل 
توجهي از مطالباتشان را ببخشند؛ رفتاري عجيب 
كه جــاي بحث دارد. بــه عالوه پرونــده برانكو و 
محروميت قريب الوقوع پرسپوليس هنوز باز است 
و مديريت باشــگاه روزهاي سرنوشت ســازي در 
حوزه نقل وانتقاالت پيــش رو دارد. اينها مطالبات 
واقعي مردم از كادر مديريتي پرســپوليس است، 
اما ناشي گري يك مجري باعث مي شود تمام اين 
موارد مهم و اساسي تحت الشعاع قرار بگيرد و مدير 
باشگاه با چهارخط نامه احساسي، ارج و قرب كاذب 
پيدا كند. اين گردوغبار بيخودي را فروبنشانيد تا به 

ماجراهاي مهم تر برسيم.

پاس گل تلويزيون به مديران ضعيف پرسپوليس
4نكتهدربارهتهديدتكراريجلوگيريازوروددوربينهايتلويزيونيبهورزشگاه

استقالل-سپاهانبدونقلعهنويی؟
مشخصنيستپزشكانبهسرمربیسپاهاناجازهنشستنروینيمكترابدهنديانه؟

مهاجم رئال كرونا گرفت
تستكرونایماريانودياز،مهاجم26سالهرئالمادريدمثبتاعالمشدهاست.ماريانوديازهماكنوندرقرنطينه
خانگیقرارگرفتهوبهمدتدوهفتــهدرقرنطينهخواهدبود.بهاينترتيبماريانــوديازديدارتيمشمقابل
منچسترسيتیدردوربرگشتيكهشتمنهايیليگقهرماناناروپاراازدستداد.

حميدرضاعليپور|مدافعپرسپوليسسرانجام
بهآرزويخودرسيدوبعدازبازگشتمجددبه
جمعسرخپوشــان،توانستبههمراهتيمش
نخستينقهرمانيخودرادرليگبرترايران
جشــنبگيرد.كنعانيحاالاميدواراستكه
ســالهابتواندبراياينتيمبازيكندوچند
قهرمانيديگربهدستبياورد.مدافعمياني
پرسپوليسدرخصوصقهرمانيباسرخپوشان

باهمشهريبهگفتوگوپرداخت.

درابتدايفصلفكرميكردي
اينقدرزودقهرمانشويد؟

وقتي از ابتداي فصل به پرســپوليس پيوســتم، 
برانكو رفته بود و كالدرون جانشين او شده بود. از 
طرفي تيم هم 3سال قهرمان شده بود و مي دانستم 
كه براي كســب چهارمين جام كار بسيار سختي 
داريم. با اين حال، وقتي وارد تيم شدم و جو تيم 

را ديدم، ايمان داشــتم كه قهرمان مي شويم اما 
فكرش را نمي كردم با ايــن اختالف و اينقدر زود 

قهرمان شويم.
يعنيبااينشرايطديگرليگرا

جدينميگيريد؟
اتفاقا مي خواهيم هر چه ركورد در ليگ هســت، 
بشكنيم و به همين دليل به دنبال اين هستيم تا 
تمام بازي هاي آينده را پيروز شويم. البته ما بايد 
در جام حذفي و ليگ قهرمانان آسيا هم بازي هاي 
مهمي انجام دهيم و بــه همين دليل بايد بتوانيم 

آمادگي خودمان را حفظ كنيم.
بهنخستينقهرمانيخودتدر

ليگهمرسيدي.
واقعا خوشحالم كه توانستم با پرسپوليس باالخره 
قهرمان شوم. حيف كه نمي توانيم در كنار هواداران 
جشن بگيريم اما همين كه توانستيم دل هواداران 

را شاد كنيم، براي من كافي است.

ابتدايفصلاماانتقاداتزيادي
عليهتوشد.

دقيقا همينطور اســت. خيلي هــا مي گفتند كه 
كنعاني نمي تواند دفاع خوبي براي پرســپوليس 
باشد و خط دفاع را به هم مي ريزد. حرف هاي زيادي 
عليه من زده شد اما من تحمل كردم و جنگيدم و 
خوشــحالم در كنار تمام بچه ها توانستيم دوباره 

قهرمان شويم.
آمارگلخوردهپرسپوليسيكي

ازمهمتريننقاطقوتاينتيمبودهاست.

اين نتيجه تالش تمام تيم است كه توانستيم آمار 
گل خورده بسيار خوبي داشته باشيم و در اين راه 

همه بازيكنان نقش مهمي داشته اند.
گويابازيكنانتيمهمبهخاطراين
يكجاميكهخواهيگرفتحسابيسربه

سرتگذاشتهاند؟
بله. اما كار من با پرســپوليس تازه شــروع شده 
و بــه زودي من هم تعــداد جام هاي خــودم در 

پرسپوليس را باال خواهم برد.
گويابرايهواداراناستقاللهم

خيليكريخواندهاي؟
كري خواني شــيريني فوتبال اســت اما واقعيت 
اين اســت كه همه نمادها ديگر در فوتبال براي 

پرسپوليس است.
فكرميكرديبتوانيدريكفصل

اينقدردرتيمجابيفتي؟
افتخار مي كنم زماني در پرسپوليس بازي كردم 
كه سيدجالل كاپيتان آن بود و كريم باقري مربي 
و يحيي ســرمربي من بوده اند. اميــدوارم بتوانم 
سال ها براي پرسپوليس به ميدان بروم و بازي كنم.

امير قلعه نويي ســرمربي ســپاهان چند روز پيش به دليل 
بيماري قلبي در بيمارستان بستري شد. اين در حالي است 
كه سپاهان قبل از بازي با صنعت نفت به دليل فشار زيادي كه 
بابت نتايج ضعيف متحمل شده بود، شرايط بغرنجي داشت. 
هفته گذشــته در صفحات مجازي هم انتقادهاي زيادي 
توسط برخي از هواداران ســپاهان عليه قلعه نويي صورت 
گرفت و حتي اين مربي توسط برخي رسانه هاي اصفهاني 
هم مورد نقد قرار گرفت. قلعه نويي چند هفته بسيار سخت 
را در سپاهان ســپري كرد و عدم  پيروزي برابر صنعت نفت 
شرايط اين تيم را بدتر مي كرد ولي برد در اين بازي توانست 
اميدهاي سپاهان را براي گرفتن ســهميه ليگ قهرمانان 
آسيا زنده نگه دارد. ديداري كه قلعه نويي در موردش گفت: 
»سخت ترين ساعات دوران مربيگري ام را در همين بازي 

سپري كردم.«
حاال شاگردان امير قلعه نويي در آســتانه بازي با استقالل 
هستند و هم امتياز بودن 2 تيم در رتبه دوم و سوم حساسيت 

بازي را به اوج رسانده است. سپاهان در چند روز گذشته در 
غياب قلعه نويي تمريناتــش را در اصفهان دنبال مي كند و 
اين مربي هم دوران درمان را همچنان در بيمارستان سپري 
مي كند. البته پزشكان متخصص قلب به اين مربي توصيه 
كرده اند كه در اين وضعيت نياز به استراحت دارد و بايد از 
هيجان كاذب و استرس به دور باشد. در 2 روز گذشته هم 
خبرهايي درخصوص احتمال غيبت ايــن مربي در بازي 
با استقالل مطرح شــد و اين همچنان يك عالمت سؤال 
بزرگ است كه آيا قلعه نويي در جدال با فرهاد مجيدي روي 
نيمكت خواهد نشست يا اينكه از تلويزيون اين بازي را تماشا 
خواهد كرد. قلعه نويي فصل گذشته هيچ جامي با سپاهان 
كسب نكرد، با اينكه سپاهان امسال هم قهرماني را از دست 
داد ولي قلعه نويي دوست ندارد اين فصل را هم بدون كسب 
موفقيتي به پايان برساند. البته نشستن روي نيمكت سپاهان 
و باخت برابر استقالل هم مي تواند پيامدهاي منفي خاصي 

را براي قلعه نويي به همراه داشته باشد.

  مي گفتند دفاع را به هم مي ريزم اما
   ايستادم و جنگيدم
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بهروز رسايلي| لقب »جان ســخت« كامال برازنده مسابقات 
ليگ نوزدهم است؛ فصل عجيبي كه مرداد پارسال شروع شد و 
مرداد امسال هنوز در جريان است. غائله كرونا باعث شد برخي 
باشگاه ها 4 ماه تمام براي تعطيلي اين مسابقات فشار بياورند، 
اما آخرش بازي ها از سر گرفته شد و چه خوب كه اين اتفاق رخ 
داد. در همين مسابقات برگزار شده طي يك ماه ونيم گذشته، 
كلي قاب ديدني خلق شده كه حيف بود آنها را از دست بدهيم. 

گوشه اي از اين قشنگي ها را با هم مرور مي كنيم.

  ذوب آهن مجنون لوكا: ذوب آهن تحت نظر لوكا بوناچيچ در 
بازي اول 4بر يك به پيكان باخت و در بازي دوم 5 بر يك شاهين 
بوشهر را برد. آنها برابر فوالد هم تا دقيقه 90 مساوي بودند، اما اين 
طرف توپ را به تير زدند و همان توپ در بازگشت به گل برتري 

تيم اهوازي تبديل شد. به همين راحتي.

 رالي 13دقيقه اي ســيرجان: اگر هنوز به قشنگي فوتبال 
ايمان نياورده ايد، فقط كافي اســت 13دقيقه اول بازي گل گهر 
سيرجان و شاهين بوشــهر را ببينيد. 4گل در اين مقطع زماني 

كوتاه به ثمر رسيد كه يكي از آنها پنالتي ثانيه 30بود.

  گل دقيقه96 ســايپا: تيم جوان ابراهيــم صادقي 3 هفته 
پياپي از استقالل، سپاهان و شهرخودرو مساوي گرفت. در بازي 
با تيم مشهدي سايپا تا دقيقه 96با يك گل عقب بود، اما آرمين 

سهرابيان دقيقا در آخرين ثانيه دروازه مهدي رحمتي را باز كرد تا 
شاهد شادي دسته جمعي و عجيب و غريب بازيكنان و كادرفني 

اين تيم باشيم؛ از آن قاب هاي ديدني فوتبال.

 گل استثنايي حاج صفي: انگار قرنطينه بدجوري به كاپيتان 
تراكتور و تيم ملي ساخته است. مدت ها بود كه احسان حاج صفي 
را در اين فــرم فوق العاده نديــده بوديم. او در بازگشــايي ليگ 
3گل زيبا زده كه در اين بين حكايت شــوت سرضرب، خشك و 

استثنايي اش به سپاهان، چيز ديگري است.

 گل 40متري ميري: چه مي شود در مورد آن شليك رعدآسا 
گفت؟ شــايد حق با آن بازيكن نســاجي بود كــه مي گفت گل 
 ميري بــه اســتقالل را روزي 50 بــار بايــد از تلويزيون پخش

 كنند.

 پاس گل مهدي شــيري: اينكه مهدي شيري پرسپوليس 
ســانتر دقيق كند و اين سانتر منجر به گل شــود، خودش يك 
حماسه باشكوه اســت. حاال حســاب كنيد اين ســانتر با پاي 
غيرتخصصي و در بازي منجر به قهرماني انجام شــده باشد. بله؛ 

اينجا آخر دنياست.

 كام بك نساجي: باوركردني نيست، اما نساجي در مسابقه اي 
كه روي كاغذ برايش تشريفاتي محسوب مي شد، ظرف 10دقيقه 
از باخت 2 بر صفر به پيروزي 3 بر 2 رسيد. تب و تاب اين مسابقه 
سوپرمهيج، حاال با جدال مربيان و مديران 2 باشگاه در رسانه ها 
دنبال مي شــود. حتي آنهايــي كه يك عمر منتظر يك ســانتر 
درست و حسابي از حســين ماهيني بودند هم چشم شان روشن 
 شد؛ او روي 2 گل نســاجي در اين بازي ارســال هاي تماشايي 

داشت.

به فاصله كمتر از يك هفته پس از پايان ليگ برتر، ليورپول قهرمان، 2تن از بازيكنان خود را 
از دست داد. آدام الالنا كه با آن دستمزد گزاف هميشه روي نيمكت مي نشست با قراردادي 
3ساله و به عنوان بازيكن آزاد با برايتون توافق كرد تا اگر عليرضا جهانبخش به فرض محال 
در اين تيم ماندني باشــد با اين بازيكن 33ساله همبازي شــود. البته همبازي هم كه نه، 

جهانبخش مي تواند فصل آينــده اگر به ليگ هلند نرفت، از روي ســكو بازي هاي الالنا را 
تماشا كند. لوورن، مدافع كروات ليورپول و فيناليست جام جهاني2018 هم از تيم قهرمان 
انگليس جدا شد و به زنيت سن پترزبورك پيوست تا فصل آينده درصورتي كه سردار آزمون 
مثل همه 9سال اخير به پيشنهاد روي كاغذ همه باشگاه هاي بزرگ جهان نه گفت و در زنيت 
ماند، با اين بازيكن ايراني همبازي شود. البته پيش از او بازيكنان سرشناس ديگري هم با 
مهاجم ايراني زنيت همبازي بوده اند؛ ازجمله مالكوم كه بارســلونا او را از آاس رم هايجك 
كرده بود و برانيسالو ايوانوويچ، مدافع راســت سابق چلسي. حاال به طور رسمي اعالم شده 
كه ايوانوويچ در 36سالگي به ليگ برتر برمي گردد تا در تيم اورتون و زيرنظر كارلو آنچلوتي 
بازي كند و جاي خودش را در تيم روس به لوورن 31ساله بدهد. زنيت كه براي خريد اين 
مدافع پا به سن گذاشته مبلغ گزاف 12ميليون يورو هزينه كرد، شايد روي فروش 2مهاجم 
گلزن خود يعني سردار آزمون و آرتم جيوبا حساب باز كرده باشد. لوورن كه اين فصل پشت 
سر مدافعاني مثل فان دايك، گومز و ماتيپ روي نيمكت خشكش زده بود، حاال مي تواند به 
حضور فيكس در تركيب تيمي ديگر در ليگ با شرايط متفاوت دلخوش باشد. نيمكت نشين 
فان دايك بودن البته چيز عجيبي نبود چون اين بازيكن در تمام دقايق ممكن در اين فصل 
ليگ بازي كرد و نام خود را در كنار 4بازيكن ديگر شــامل آسپليكوئتا، گري پاليستر، جان 
تري و وس مورگان در تاريخ ليگ جاودانه كرد. لوورن در مجموع 185بار براي ليورپول به 
ميدان رفت كه بيشتر آن برمي گردد به دوراني كه كلوپ تازه آمده بود و دستش روي نيمكت 
خالي بود. با جدايي او محمد صالح از همه بيشتر ناراحت مي شود چون اين 2بازيكن رابطه اي 
بسيار صميمانه با هم داشتند و صالح بالفاصله پيامي ويدئويي براي بهترين دوستش ارسال 
و براي او آرزوي موفقيت كرد. جانشين لوورن در خط دفاعي ليورپول احتماال يك مدافع 
آلماني به نام اوزان كاباك خواهد بود كه قبال در اشتوتگارت بازي مي كرد و بند آزادسازي 

قرارداد او 45ميليون يورو اســت. كلوپ احتماال تياگو آلكانتارا، بازيكن برزيلي-اسپانيايي 
بايرن مونيخ را هم به خدمت خواهد گرفت و بازيكناني مثل كاريوس، اوريگي و شكيري را 

می فروشد.
از كلوپ ياد كرديم؛ اين را هم بگوييم كه اين سرمربي موفق آلماني جايزه بهترين سرمربي 
فصل ليگ برتر را به دست آورد. نكته حاشيه اي اين جايزه، يادآوري ديدار او با الكس فرگوسن 
كبير، سرمربي اسبق و افســانه اي تيم رقيب يعني منچستريونايتد بود. او كه از سال2015 
به اين سو يك ليگ برتر بعد از 30ســال، يك ليگ قهرمانان، يك سوپرجام اروپا و يك جام 
باشگاه هاي جهان و 2حضور در فينال هاي ليگ قهرمانان و ليگ اروپا براي ليورپول به ارمغان 
آورده، از ديدار با فرگوســن با ذوق ياد كرد و اين مالقات را مثل مالقات با پاپ توصيف كرد: 
»مي دانم كه گفتن اين جمله به عنوان سرمربي ليورپول )از ديد هواداران ليورپول( صددرصد 
مناسب نيست اما براي ســرالكس احترام خاصي قائلم و او را تحسين مي كنم. يادم مي آيد 
فرگوسن نخستين مربي بريتانيايي بود كه با او مالقات داشــتم. ما با هم صبحانه خورديم. 
نمي دانم كه سرالكس چقدر آن روز را يادش است اما من به خوبي آن را به خاطر دارم، چون 
براي من آن لحظه مثل مالقات با پاپ بود. لحظه فوق العاده اي بود، آن هم در سال اولي كه من 
كارم را به عنوان سرمربي آغاز كرده بودم. فكر نمي كردم كه در چنين لحظه اي بتوانم جامي در 
دست بگيرم كه به نام سرالكس است.« فرگي كبير هم در پيامي تصويري خطاب به او گفت: 
»تبريك يورگن! تو كاري خارق العاده انجام دادي و شايســته لقب گرفتن به عنوان بهترين 
مربي فصل20-2019 ليگ برتر بودي. شخصيت تو در باشگاه ليورپول در جريان است و سطح 
عملكرد تو و تيمت عالي بوده است.« او همچنين فاش كرد كه مربي آلماني 53ساله نيمه شب 
به او زنگ زده و خبر قهرماني تيمش را داده بود: »تو را مي بخشم كه ساعت 3:30بامداد به من 

زنگ زدي تا بگويي كه قهرمان ليگ برتر شده ايد!«

تكليفنهاييشجاعيانامروزروشنميشود
شجاعيان مشكلي براي بازگشت به فهرست استقالل ندارد. سرپرست آبي ها در اين خصوص گفته است: » نامه فيفا 
در خصوص شجاعيان آمده و مشكل خاصی در اين رابطه وجود ندارد. با اين  حال امروز جلسه نهايی اين موضوع در 

سازمان ليگ برگزار خواهد شد تا به صورت رسمی بتوانيم از شجاعيان در رقابت های پيش رو  استفاده كنيم.«

ليلي خرسند| طبق اعالم فدراسيون بسكتبال امروز قرار 
است جلسه ای با حضور مديران عامل و مالكان باشگاه ها 
برگزار و درباره شــيوه برگزاری ليگ تصميم گرفته شود. 
فدراســيون پيش از اين خبر داده بود ليگ را از اول مهر 
آغاز می كند اما در اين مــدت، صحبتی از روش برگزاری 

نشده بود. 
در حال حاضر بعضی از كشــورها ليگ  های بسكتبال را 
آغاز كرده اند و پيشنهاد بعضی ها اين است كه ايران هم با 
الگوبرداری از اين كشورها، مسابقات را برگزار كند اما آيا 
ايران اين امكانات را دارد كه مثل اين كشورها هتل قرق 

كند و هفته ای دو بار از بازيكنان تست كرونا بگيرد؟ 
هادی عامری، سرپرست تيم شيميدر معتقد است كه ليگ 
بايد متمركز برگزار شــود. او پروتكل های بهداشتی را كه 
آلمان برای برگزاری ليگ در نظر گرفته است، می پسندد. 
عامری به همشــهری می گويد: »چين، آلمان، اســپانيا 
و ... ليگ را شــروع كرده اند. NBA هــم روزهای آينده 
دوباره مسابقات را از ســر می گيرد. ما بايد از روش هايی 
كه اين كشورها برای برگزاری ليگ دارند، الگو بگيريم.« 
اصلی ترين برنامه اين است كه اين كشورها ليگ را متمركز 
برگزار می كنند. به گفته عامری در آلمان ســه چهار روز 
قبل از شروع مسابقه تيم ها به هتل می روند. در هتل فقط 
تيم ها اجازه اسكان دارند، تعداد كاركنان هتل هم محدود 
است. آزمايشگاه در هتل مستقر است و از بازيكنان تست 
می گيرند. هر تيم هم يك مامور دارد كه مدام تب، ضربان 
قلب و ميزان اكســيژن خون بازيكنان را كنترل می كند. 
بازيكنان اجازه دارند فقط در هتل يا سالن مسابقات حضور 
داشته باشــند. در اتوبوس مخصوص بازيكنان و رختكن 
بايد فاصله اجتماعی رعايت شود. بازيكنان بعد بازی اجازه 
گرفتن دوش را ندارند. اما آيا می شود همه اين شرايط را 

در ليگ ايران رعايت كرد؟ 
عامری خيلی اميدوار نيست: »فدراســيون در نظر دارد 
ليگ را با 18-17 تيم برگزار كند. همه اين تيم ها بايد دو 
سه روز يك بار تست بدهند. قيمت هر تست در ايران 700 
هزار تومان است. هر تيم 20 نفر هم داشته باشد، هفته ای 
120 ميليون بايد پول تســت بدهد و در كل سال هزينه 
تســت به  800 - 700 ميليون تومان هم می رسد. تيمی 
كه با يك ميليارد تومان بسته شده، اين امكان را ندارد.« 

مصطفی هاشمی كه سال قبل در تيم مهرام سرمربی بود، 
برگزاری متمركــز ليگ را قبول دارد، امــا الگوبرداری از 
كشورهای ديگر را امكان پذير نمی داند: »ما بايد خودمان 
را با شــرايط جامعه وفق بدهيم. زيرســاخت ها و شرايط 
اقتصادی جامعــه اجازه نمی دهد ما از كشــورهای ديگر 
الگوبرداری كنيم، اين الگوبرداری می تواند ما را به بيراهه 
ببرد. من نه به عنوان بسكتباليســت و نه به عنوان فردی 
از جامعه ورزشی كه به عنوان يكی از افراد جامعه موافق 
برگزاری ليگ هستم. چرا كه كرونا مردم را افسرده كرده 
و آنها نياز به سرگرمی دارند و هيچ چيز به اندازه ورزش و 
تماشای مسابقات نمی تواند آنها را شاداب كند. اما درمورد 
شيوه برگزاری هم اين باشگاه ها هستند كه بايد تصميم 
بگيرند. به هر حال آنها ســرمايه گذار اصلی هستند و به 
منفعت و سرمايه شان فكر می كنند. تنها راه برگزاری هم 
اين كه بازی هاي متمركز در چند مرحله و بدون تماشاگر 
انجام شود تا افرادی كه درگير مسابقات هستند، كمتر در 

معرض خطر باشند.« 
بعضی از بازيكنان و حتی مربيان گفته اند كه برای حفظ 
سالمتی شان حاضر نيســتند در ليگ باشــند. هاشمی 
درباره آنها می گويد: »بعضی هــا می گويند ليگ را برگزار 
نكنيم چون امكان دارد بميريم. هر لحظه ممكن اســت 
ما بميريم. بازيكن يا مربی  اگر نمی خواهد در ليگ باشد، 
نباشد. امسال كار نكند و دستمزد نگيرد ولی اگر مسئوالن 
برگزاری ليگ اجازه قانونی بدهند، ايراد ندارد بقيه افرادی 

كه می خواهند ليگ را برگزار كنند.« 
فدراسيون بسكتبال امروز با نمايندگان باشگاه ها جلسه 
دارد ولی مشــخص نكرده ســتاد مبارزه بــا كرونا، نظر 

مشخصی درباره برگزاری ليگ بسكتبال دارد يا نه. 

فدراسيون بسكتبال امروز با حضور نمايندگان 
 باشگاه ها درباره شيوه برگزاری مسابقات ليگ

 تصميم می گيرد 

7قابديوانهوار
  حيف نبود با لغو مسابقات ليگ، اين تصاوير 

تماشايي را از دست بدهيم؟

مالقاتباپاپ!
      برنامه كلوپ براي ليورپول پس از كسب جايزه

    بهترين مربي سال انگليس

بسكتبال؛پيشبهسوي
ليگمتمركز

كورسسهميه،باحضورمؤثرنساجي!
اســتقالل با برتري 2بر صفر مقابل پارس جنوبي 3امتياز بسيار 
حساس را از اين بازي عقب افتاده بيرون كشيد؛ 3امتياز باارزشي 
كه آبي ها را بعد از مدت ها به رتبه دوم جدول رساند. جالب است 
كه تيم فرهاد مجيدي در هفته هــاي اخير امتيازات خانگي را از 
دست مي دهد و پيروزي هايش را خارج از خانه به دست مي آورد. 
مجيدي از زمان نشستن روي نيمكت استقالل تا پيش از ديدار 
با نفت آبادان هيچ يك از بازي هاي خارج از خانه اش را نبرده بود 
اما حاال سه چهار هفته اي هست كه فقط در خارج از تهران پيروز 
مي شود. آبي پوشــان در بازي بعدي ميزبان سپاهان هستند كه 
هم امتياز با آنها در رتبه سوم نشسته و به نفع فرهاد مجيدي است 
كه بردن در ورزشگاه آزادي را هم بعد از مدت ها به خاطر بياورد. 
تساوي استقالل و سپاهان به سود تراكتور خواهد بود كه آماده 

است تا با بردن پيكان از هر دوي اين تيم ها سبقت بگيرد.
اما در همان شبي كه استقالل در جم 45امتيازي شد، فوالد هم 
مي توانست در قائمشــهر به همين امتياز برسد تا شاهد حضور 
4تيم 45امتيازي در جدول باشــيم. اتفاقا شــاگردان نكونام تا 
دقيقه80 به نتيجه دلخواه و 3امتياز بازي رسيده بودند اما كام بك 
نساجي كه با كلي جنجال و حاشيه داوري همراه بود، فوالدي ها 
را روي همان امتياز 42متوقف نگه داشــت. اين از نكات جالب 
هفته هاي اخير است كه نساجي با محمود فكري توانسته نقش 
مهمي در معادالت باالي جدول و رقابت مدعيان ســهميه ايفا 
كند. تيم فكري تراكتور را در تبريز شكســت داد، استقالل را در 

تهران متوقف كرد و حاال فوالد را هم شكست داده است. نساجي 
در هفته هاي باقيمانده با ســپاهان و شهرخودرو هم بازي دارد و 
صابونش به تن اين دو مدعي نايب قهرمانــي هم خواهد خورد. 
سپاهان و شهرخودرو عالوه بر رويارويي با نساجي كه اين روزها 
شكست ناپذير شده، يك بازي مســتقيم هم روبه روي يكديگر 
دارند و با استقالل هم بايد بازي كنند. همين نكته باعث مي شود 
شانس 3تيم استقالل، سپاهان و شهرخودرو را نسبت به 2 رقيب 
ديگر پايين تر بدانيم؛ يعني نســبت به فــوالد و تراكتور كه هم 
بازي هاي مستقيم با تيم هاي باالي جدول را انجام داده اند و هم 
بازي با حريف چغري به نام نســاجي را در پيش ندارند. فراموش 
نكنيم كه فوالد يك بازي عقب افتاده هم دارد و مي تواند 3امتيازي 
كه از رقبا عقب افتاده را در مقابل نفت مسجدسليمان جبران كند.
در اين بين ســازمان ليگ تاريــخ 20مردادماه را بــراي بازي 
عقب افتاده اســتقالل و ســپاهان در جام حذفي اعالم كرده تا 
برنامه اين دو تيم باز هم نسبت به ديگر رقبا سخت تر و پيچيده تر 
شود. اســتقالل بايد 11مرداد در ليگ برتر با سپاهان بازي كند، 
16مرداد به مصاف شــهرخودرو برود و 20مرداد در جام حذفي 
دوباره مقابل ســپاهان بايستد. ســپاهان هم در فاصله 2بازي با 
استقالل، بايد در روز 16مرداد از نساجي قائمشهر ميزباني كند؛ 
يك برنامه سنگين و فشرده براي مجيدي و قلعه نويي كه احتماال 
 سودش بيشتر از هر كســي به نكونام و ســاكت الهامي خواهد

 رسيد.

استقالل و سپاهان طي 9روز 2بار به مصاف هم مي روند و اين كامال به سود  رقباي آنهاست



   تداوم بارش های تابســتانی از 
ابتدای هفته برخی از استان های گزارش

جنوبی و نوار غربی کشور را درگیر 
کرد و این بارندگی ها تــا آخر هفته ادامه دارد. 
براساس پیش بینی سازمان هواشناسی کشور 
17 استان آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، 
اردبیل، گیالن، گلســتان، خراســان شمالی، 
سمنان، ارتفاعات زنجان، قزوین، البرز، تهران، 
مازندران، جنوب و نوار غربی فارس و ارتفاعات 
هرمزگان، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و 
بختیاری و خوزستان امروز و فردا رگبار باران و 
وزش باد شــدید را تجربه می کننــد و وقوع 
ســیالب های ناگهانــی و آبگرفتگــی معابر و 
خســارت های احتمالی در این استان ها دور از 

انتظار نیست. 

خسارت به زمین های کشاورزی
در روزهای گذشته ورود سامانه جدید موجب 
بارش باران و خوشــحالی مردم در بســیاری 

از استان ها شــد و در برخی 
اســتان ها نیز مشکالتی را به 
 وجود آورد. وقوع ســیالب و 
آبگرفتگی در فارس و خراسان 
شمالی، قطع راه های ارتباطی 
روســتاها در سیســتان و 
بلوچســتان و لرستان و تلف 
شــدن دام ها براثر صاعقه در 
کهگیلویه و بویراحمد بخشی 
از مشــکالت باران تابستانی 

برای شهروندان بود.
روز جمعــه و بــا شــروع 
تغییرات جــوی، بارش باران 
در شهرســتان های جنوبی و 

جنوب شرقی فارس موجب سیل، آبگرفتگی 
معابر شهری و روستایی و قطعی برق در برخی 

مناطق این شهرستان ها شد. 
به گفته رحیم  آزادی، مدیرکل مدیریت بحران 
استانداری فارس براثر بارش شدید و رگباری 
باران در روز سوم مرداد، شهرستان های فسا، 
کازرون، خفر، فراشــبند و الر دچار آبگرفتگی 

و سیالب شدند.
 بیشترین خسارت ها هم در روستاها و به بخش 
کشاورزی وارد شده و هنوز برآوردی از میزان 

خسارت ها عنوان نشده است. 
مهدی خوبیار، معــاون امداد و نجات جمعیت 
هالل احمر فارس نیز بیان می کند: امدادگران 
هالل احمر فارس در چند روز گذشــته برای 
کمک و امدادرســانی به حادثه دیــدگان در 
شهرستان های فراشبند و کازرون خدماتی از 
جمله توزیع پالســتیک، پتو و موکت به آن ها 

ارائه دادند.
اما در روزهای آینده طبق پیش بینی اداره کل 
هواشناسی فارس، رگبار باران و وزش باد نسبتا 
شدید، آبگرفتگی معابر در نیمه جنوبی و غربی 

این استان را در پی خواهد داشت. 

فرید اســماعیل زاده، رئیس 
اداره پیش بینــی و صــدور 
پیش آگاهی هــای جــوی و 
اقلیمی اداره کل هواشناسی 
فارس در این بــاره می گوید: 
این بارش ها سبب آبگرفتگی 
معابر، ســیالبی شدن موقت 
مســیل ها و رودخانه هــا، 
برخورد صاعقــه و آبگرفتگی 
موقت جاده ها در زمان وقوع 

رگبار خواهد شد.
وی بــه شــهروندان به ویژه 
عشایر توصیه می کند از تردد 
در حاشــیه رودخانه ها و حضور در ارتفاعات 
خودداری کنند و تمهیدهای الزم برای کاهش 
خسارت به محصوالت کشاورزی نیز اتخاذ شود.

آبگرفتگی منازل مسکونی
در اســتان خراسان شــمالی نیز جاری شدن 
روان  آب در شهرســتان  راز وجرگالن موجب 
وارد آمدن خســارت های زیادی به واحدهای 

مسکونی شد.
 براتعلی احمدی، رئیس ســتاد بازســازی 
مناطق ســیل زده راز وجرگالن با بیان اینکه 
بیشــتر منازل مســکونی در شهرســتان، 
خشتی و گلی است، به همشهری می گوید: 
شماری از منازل مسکونی در شهر راز به علت 
آبگرفتگی دچار نم زدگی شــد و 1۲منزل به 
علت آبگرفتگی توسط نیروهای هالل احمر 

تخلیه شد.
وی اضافه می کند: هم اکنون رسوب برداری از 
برخی جاده های شهرســتان رازوجرگالن در 
حال انجام است و همزمان کارشناسان جهاد 
کشاورزی و بنیاد مسکن به برآورد خسارت های 
ایجادشــده در بخش کشــاورزی و مســکن 

شهرستان می پردازند.
مهری هاشــمی دوین، رئیس اداره پیش بینی 
هواشناسی خراسان شمالی نیز آخر هفته این 
اســتان را بارانی گزارش می کند و می گوید: 
پنجشــنبه و جمعه این هفته، سامانه بارشی 
جدید اســتان را تحت تاثیر قــرار می دهد که 
سبب بارندگی در مناطق مختلف خواهد شد. 

بسته شدن راه های ارتباطی
باال آمدن آب رودخانه چولهول براثر بارش های 
چند روز گذشــته در پلدختر استان لرستان 
باعث شــد این شهرســتان نیز در دومین ماه 

تابســتان دچار سیالب شده 
و راه ارتباطی 8 روستا بسته 

شود. 
به گفته رئیس ستاد مدیریت 
بحران لرستان، راه ارتباطی 
روســتاهای گل گل علیا، باغ 
گل گل، کلک بیشه قهرمانی، 
کلک بیشــه صید محمدی، 
کلک بیشه طوالبی، کلک بیشه 
اسد، کلک بیشه حیات خان و 
کلک بیشه دم ژالب براثر باال 
آمدن آب رودخانه و شکسته 

شدن پل مسدود شد.
مهدی پازوکی به همشــهری می گوید: بارش 
شدید و غیرمنتظره باران و وزش باد همچنین 
خســارت هایی را بــه میانکوه شــرقی بخش 
معموالن از توابع شهرستان پلدختر وارد کرد. 
این بارش ها به صورت یک دفعه ای و رگباری در 
پلدختر اتفاق افتاد و علی رغم قطعی هرگونه 
ارتباط بــا میانکوه شــرقی، نیروهای امدادی 

بالفاصله عازم منطقه شدند. 
وی اضافه می کند: خوشبختانه روز دوشنبه با 
احداث پل همه راه های ارتباطی بازگشایی شد 

و اکنون مشکلی در این زمینه وجود ندارد. طبق 
برآوردی که انجام شده نیز در حدود 5 میلیارد 
و 140میلیون تومان خســارت به بخش های 
مختلف وارد شــده که اغلب این خسارات به 

حوزه کشاورزی و محصوالت باغی بود.
پازوکی درباره بارش های احتمالی در روزهای 
آینده می گوید: طبق هشدار هواشناسی در این 
اســتان، آخر این هفته امکان ناپایداری جوی 
وجود خواهد داشــت که همراه با بارش های 
 پراکنــده و رعد و بــرق و لغزندگــی جاده ها

 است.
 تمامی تمهیدات اندیشیده شده  و به کشاورزان 
و شهروندان نیز هشدارهای 
الزم داده شده تا خسارت ها با 

حداقل برسد.

  
عــالوه بــر بارندگــی در 
استان های نوار شمالی و غربی 
کشــور، از امروز تا چند روز 
آینده، وزش باد های شدید در 
شمال سیستان و بلوچستان، 
جنوب خراسان جنوبی و شرق 
کرمان نیز پیش بینی شــده 
اســت. همچنین طوفان گردوخاک در شــهر 
زابل احتمال آسیب به برخی تجهیزات شهری، 
گلخانه ها و سازه های موقت را نیز در پی خواهد 

داشت.
 طبق گزارش سازمان هواشناسی، در روز های 
پایانی هفته، کاهش محسوس۶ تا  8درجه ای 
دما در نوار شــمالی، اردبیل، خراسان شمالی 
و خراســان رضوی نیز پیش بینی می شــود و 
بر اساس توصیه های هواشناســی مردم باید 
همچنان از حضور در مسیر رودخانه ها پرهیز 

کنند.  
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متــن كـامـل در سایت

قطارحومهشهریدریزدراهاندازیمیشود
حمیدرضا قمی، سخنگوی شورای شهر یزد گفت: راه اندازی قطارحومه عالوه بر ایجاد سهولت در رفت وآمد، از 
حوادث جاده ای و خطرات آن نیز می کاهد. مسیریابی و اقدامات اولیه 
انجام شده، اما الزم است همه مسئوالن در این زمینه همکاری کنند.

2 3 0 2 3 4 4 2 10

 وقوع سیالب و آبگرفتگی 
در فــارس و خراســان 
شــمالی، قطع راه های 
ارتباطی روســتاها در 
سیستان و بلوچستان و 
لرستان و تلف شدن دام ها 
براثر صاعقه در کهگیلویه 
و بویراحمد بخشــی از 
مشکالت باران تابستانی 

برای شهروندان بود

طبق گزارش ســازمان 
هواشناسی، در روز های 
کاهش  پایانی هفتــه، 
محسوس۶ تا  ۸درجه ای 
دمــا در نوار شــمالی، 
اردبیل، خراسان شمالی 
و خراســان رضوی نیز 

پیش بینی می شود

سیالبهایتابستانیادامهدارد
بارش هایی که از ابتدای هفته جاری آغاز شده تا آخر هفته ادامه دارد و طبق پیش بینی سازمان هواشناسی کشور 17 استان را تحت تاثیر قرار می دهد

فاطمه عباسی
خبرنگار

بار ش باران در روزهای گذشته  در برخی از شهرها موجب آبگرفتگی معابر شد. عکس: مهر

 تابســتان های بارانی در چند ســال اخیر مردم ساکن در جنوب 
سیستان وبلوچستان به ویژه روستاهای قصرقند را با مشکالت زیادی 
مواجه کرده است؛ باران های موسمی اقیانوس هند در فصل گرما که 
هر سال با طغیان رودخانه کاجو همراه می شود و راه ارتباطی برخی 
روستاهای حاشــیه ای رودخانه را می بندد. این بارش ها از ابتدای 
هفته  جاری هم باعث طغیان دوباره کاجو و قطع راه ارتباطی برخی 

روستاهای قصرقند شد. 
گالیه های مردمی هم در این باره فراوان است و عنوان می کنند که 
بارندگی های چند روز پیش که منجر به آبگرفتگی این رودخانه 
عظیم شده زندگی را برای مردم جنوب استان مختل و آنها را برای 
تهیه مایحتاج زندگی روزمره با سختی مواجه کرده است. هرچند 
خودشــان این بارش ها را رحمت الهی می دانند، اما بسته شدن 
راه های ارتباطی روستا به روستا و حتی دسترسی به خود شهرستان 
قصرقند گذران زندگی را برای آنها سخت می کند. آنها معتقدند که 
مسئوالن به خواسته های اولیه شان برای تامین یک راه ایمن توجهی 
ندارند و همین جاده  کنار رودخانه را تکمیل نمی کنند تا روستاییان 
با بارش های ناگهانی فصول گرم و سرد سال یک مشکل تکراری را 

دائم تجربه نکنند. 
فرماندار قصرقند دراین باره می گوید: امسال رودخانه کاجو برای 
بیست وششمین بار متوالی طغیان کرده است. سامانه »مونسون« 
در جنوب سیستان وبلوچستان بارش شدید باران، رگبار، تند و باد 
شدید و لحظه ای را برای شهرستان قصرقند به دنبال دارد که این 

موضوع خسارت های زیادی را برجای می گذارد. 
رحیم بخش پاک اندیــش می افزاید: طی روزهای گذشــته هم 
راه ارتباطی تعدادی از روســتاهای این شهرســتان براثر همین 
بارش ها بســته شــد که البته نیروهای امداد و نجات در منطقه 
مستقرند و دستگاه های امدادی و خدماتی هم برای هرگونه حوادث 
ناشی از آبگرفتگی معابر روســتاها و شهرستان قصرقند و اسکان 

آسیب دیدگان در آماده باش کامل به  سر می برند.

رفع مشکالت به شرط تامین بودجه 
همچنین مدیرکل مدیریت بحران استانداری سیستان وبلوچستان 
در گفت وگو با همشهری از بسته شدن مسیر ۲3روستا براثر طغیان 

رودخانه کاجو از ابتدای هفته جاری خبر می دهد و می گوید: طغیان 
این رودخانه در طول سال مشکالتی را برای روستاهای حاشیه ای 
کاجو به وجود می آورد. اکنون هم به دلیل شیب قابل توجه و طغیان 
آب مسیر ارتباطی اصلی این روستاها بسته شده و تا فروکش نکردن 
آب باز نخواهد شــد، اما راه های فرعی برای امدادرســانی و تردد 
روستاییان وجود دارد. البته دی ماه سال گذشته هم ما با طغیان 

رودخانه مواجه بودیم که طی یک هفته آب خالی و مسیر باز شد. 
عباسعلی ارجمندی می افزاید: شبکه برق، آب و مخابرات این مناطق 
وصل است و آذوقه مورد نیاز از سوی هالل احمر و مدیریت بحران به 
منطقه ارسال می شود. هرچند آبگرفتگی معابر و منازل را نداریم، اما 
روز گذشته یک تیم امدادرسانی به این روستاها اعزام شد که تا پیش 

از عید قربان مشکالت مردم را برطرف کند. 
ارجمندی با تاکید براینکه پیش از وقوع بارندگی ها اخطاریه ها به 
مردم داده می شــود، بیان می کند: بارندگی های رگباری جنوب 
استان از  9 تیرماه آغاز شده و به صورت متناوب تاکنون ادامه داشته 
است. در این مدت و قبل از وقوع بارش ها، اطالعیه ها و هشدارهای 
الزم به اعضای ستادهای پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات 
پاسخ به بحران استان و شهرستان ها برای در نظر گرفتن تمهیدات 
الزم و اعالم توصیه های احتیاطی به عموم مردم برای جلوگیری 
خسارت ها  داده شده  است و تاکنون گزارشی مبنی بر خسارات جانی 
بر اثر سیالب و صاعقه نداشته ایم. البته برخی بارندگی ها نیز ممکن 
است به صورت نقطه ای و خارج از محدوده ایستگاه های هواشناسی 
باشد که موجب طغیان رودخانه شود. در این خصوص هم همواره 
توصیه های الزم برای عدم تردد در حاشیه رودخانه ها ارائه می شود. 
وی تاکید می کند: برای رفع این مشــکل، مادامی که بحث باران 
و طغیان رودخانه وجود دارد، باید زمینــه برقراری راه های فرعی 
روستاها تا شهر را در شرایط کنونی فراهم کرد و البته برای احداث 

چند دستگاه پل باید بودجه آن تامین شود. 
چندی پیش سرپرست راهداری سیستان وبلوچستان بودجه مورد 
نیاز برای بازگشایی راه های ارتباطی قصرقند به کاجو با دربرگیری 
30 روستا را 98 میلیار تومان اعتبار عنوان کرده بود که ارجمندی 
در این باره هم می گوید: مسئوالن استانی اقداماتی را برای تامین این 
اعتبار انجام می دهند، اما در کنار آن اقداماتی را برای رفع مشکالت 
راه های ارتباطی این منطقه در نظر داریم و از سوی دیگر در حال 
رایزنی  با ادارات و نهادهای مختلف برای تامین بخشی از بودجه مورد 

نیاز احداث پل های بزرگ در مسیر این رودخانه هستیم. 

رنج طغیان های »کاجو« برای حاشیه نشینان
 مشکالت روستاهای حاشیه رودخانه کاجو در شهرستان قصرقند با وجود طغیان های دائمی

 و بسته شدن دائمی راه ارتباطی اصلی تمام شدنی نیست 

مریم سرخوش 
خبرنگار
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به موازات نوسان باالي قيمت ارز در كشور 
طي 2ســال گذشــته، تخلفات ارزي نيز قضايي

افزايــش پيدا كرده اســت و برخــورد با 
متخلفان نيز همچنان در دســتور كار قوه قضاييه قرار 
دارد؛ روز گذشته غالمحسين اسماعيلي، سخنگوي قوه 
قضاييه از تشكيل 1169پرونده در مورد تخلفات ارزي 
فقط در تهران طي سال گذشــته خبر داد و گفت: براي 
9۷۵نفر از متهمان قرار تامين صادر شده است و در مورد 
۴۴۵ نفر اين قرارها منجر به بازداشــت شــد و تاكنون 
 پرونــده 223 نفــر بــه دادگاه ارســال و رســيدگي

شده است.
روز دوشــنبه علي القاصي مهر، دادســتان تهران نيز با 
اشاره به برخورد قضايي با عوامل التهاب و نوسانات كاذب 
بازار ارز، از دســتگيري 19نفر از دالالن ارز در تهران در 
روزهاي اخير خبر داد و گفت كه پرونده اين متهمان در 

مرحله تكميل تحقيقات قرار دارد.
اخيــرا هم بانــك مركــزي فهرســتي 2۵0نفــره از 
صادركنندگان را به قوه قضاييه معرفي كرده اســت كه 
ارزهاي ناشي از صادرات را بازنگردانده اند. بانك مركزي 
هفته گذشــته طي اطالعيه اي اعالم كرد: »عده اي در 
شــرايط جنگ تمام عيار عليه كشــور، بدون توجه به 
سياست هاي كالن ابالغي با بهره مندي از منابع و امكانات 
كشور مبادرت به صادرات كاال از كشور كرده و هيچ گونه 
مدارك و مستنداتي درخصوص برگشت ارز حاصله به 

چرخه اقتصادي ارائه نكرده اند.
بانك مركزي در مرحله اول اطالعات مربوط به 2۵0نفر 
شــخص حقيقي و حقوقــي را كه بخشــي از مجموع 
2۷ميليارد دالر ارز صادراتي را برنگردانده اند، به مرجع 
محترم قضايي ارســال كرده و حتي بعد از شكايت نيز 
به منظور مساعدت، جلسات متعدد به منظور برگشت ارز 

حاصل از صادرات با آنها برگزار كرده، ليكن متأسفانه آنها 
كماكان از برگشت ارز اجتناب كرده اند.«

سخنگوي قوه روز گذشــته درباره اقدامات انجام شده 
براي مقابله با ايــن تخلفات و بازگشــت ارز حاصل از 
كاالهاي صادراتي به كشور گفت: يك ليست 1۵0نفره 
و ديگري 100 نفره از كساني كه نسبت به بازگشت ارز 
ناشــي از صادرات اقدام نكردند به دادســراي تهران از 
سوي بانك مركزي ارسال شده و رقمي كه بانك مركزي 
اعالم كرده 6.8 ميليارد يورو بوده كه 1.2ميليارد يورو با 
پيگيري هاي دادسراي تهران بازگشت داده شده است. 
در جهت بازگشت باقيمانده ارزها كميته تشكيل شده 
اســت و اعالم بانك مركزي 2۵ميليارد يورو بوده است 
اما بانك مركزي 2۵درصد را به ما اعالم كرده اســت و 

۷۵درصد باقي مانده را هنوز اعالم نكرده اند.« 

صدور حكم 11اخاللگر ارزي
همزمان با تشكيل پرونده هاي جديد در حوزه تخلفات 
ارزي، به اتهامات گروهي از اخاللگران ارزي رســيدگي 
شده و آراي محكوميت آنها صادر شده و دسته اي ديگر از 

پرونده ها نيز در مسير رسيدگي قرار دارند. 
اسماعيلي روز گذشته در نشست خبري با اصحاب رسانه 
از محكوميت قطعي 11 اخاللگر نظام ارزي و كساني كه 
با قاچاق عمده ارز و طال مرتكب اعمال مجرمانه شــده 
بودند، خبر داد و جزئيات آراي دادگاه درباره محكومان 

را اعالم كرد. 
به گفته سخنگوي قوه قضاييه، رسول آشناور به 12سال 
حبس، ۷۴ ضربه شالق و محروميت از خدمات دولتي و 
باقي متهمان اين پرونده در گروه هاي متفاوت به ترتيب 
به 12سال حبس، 10سال و 6ســال حبس، ۷۴ ضربه 
شــالق و محروميت از خدمات دولتي محكوم شــدند. 

علي خادميان، مدير وقت شــركت فرآورده هاي نفتي 
مرودشــت، رضا چنگيزي و محســن كمالي، ازجمله 

محكومان اين پرونده هستند.

تخلفات ارزي و مناقشه درباره مسئوليت بازار
مسئوليت كنترل و مديريت بازار ارز يكي از موضوعات 
مورد اختالف دولت و قوه قضاييه طي سال گذشته بوده 
اســت و در مواردي اين مســئله به محل مناقشه ميان 

مسئوالن دولتي و قضايي تبديل شده است. 
روز دوشنبه، سيدابراهيم رئيسي، رئيس قوه قضاييه براي 
چندمين بار مسئوليت دولت در اين حوزه را متذكر شد 
و گفت: »اســاس مديريت بازار ارز اين است كه دولت با 
انجام وظايف و مسئوليت هاي خود بازار را سامان دهد و 
اقدامات قضايي همچون برخورد با اخاللگران و دالالن 
خياباني موجب سلب مسئوليت از دولت در اين زمينه 

نمي شود.« 
اختالفات ميان دولت و مسئوالن قضايي، پس از تشكيل 
نخستين جلسه دادگاه احمد عراقچي، معاون ارزي سابق 
بانك مركزي در مردادماه سال گذشته شكل علني به خود 
گرفت؛ در نتيجه مخالفت هاي دولت، دادگاه رسيدگي 
به اتهامات عراقچي و ولي اهلل ســيف، رئيس سابق بانك 
مركزي متوقف شد. در حالي كه دستگاه قضايي، قصورات 
مديران بانك مركزي را عامل عمــده در تخلفات ارزي 
مي دانستند، مســئوالن دولتي اما بر اين باور بودند كه 
اقدامات عراقچي و سيف در راستاي اجراي سياست هاي 
دولت و كنترل بازار ارز بوده است. به عبارت ديگر، دولت 
مسئوليت سياســت ها و تصميمات ارزي در سال هاي 
96و 9۷ را پذيرفته است اما درباره »مرجعيت تشخيص 
درست يا غلط بودن« اين سياست ها با قوه قضاييه دچار 

اختالف است.

به گفته سخنگوي قوه قضاييه در سال گذشته 1169 پرونده ارزي فقط در تهران تشكيل شده است

كافه مجلس

دادگاه هاي اخاللگران ارزي درحال برگزاري است.    عكس: خبرگزاري ميزان

  نامه قاليباف به رهبر معظم انقالب
رئيس كميســيون آمــوزش و تحقيقات 
مجلس شــوراي اســالمي از نامــه رئيس 
مجلس به مقام معظم رهبري براي عضويت 
روساي 3كميسيون در ســتاد ملي مبارزه 
با كرونا خبر داد. به گزارش ايســنا عليرضا 
منادي گفــت: باتوجه به اينكــه از مجلس 
تنها رئيس مجلس عضو اين ستاد است ما 
نمي توانيم نكات خــود را بگوييم. به همين 
دليل آقاي قاليباف مكاتبه اي داشتند تا از 
مقام معظم رهبري براي عضويت روســاي 
كميسيون هاي آموزش و بهداشت و احتماال 
رئيس كميسيون اجتماعي اذن بگيرند كه 
هنوز پاسخ آن به ما گفته نشده است. شايد 
با عضويت در اين ستاد حرف هايمان بيشتر 

شنيده شود.

  ره پيك قائم مقام آيت اهلل جنتي شد
هيأت رئيسه جديد شوراي نگهبان در جلسه 
اخير اين شــورا با رأي گيري اعضاي فقيه و 
حقوقدان، به مدت يك سال برگزيده شدند. 
بر اين اساس، آيت اهلل احمد جنتي به عنوان 
دبير در مقام خود ابقا شد و سيامك ره پيك 
و عباســعلي كدخدايي به ترتيب به عنوان 
قائم مقام دبير و ســخنگوي شوراي نگهبان 

انتخاب شدند.

  بررسي شــرارت هوايي آمريكا در 
كميسيون امنيت

ابوالفضل عمويي، ســخنگوي كميســيون 
امنيت ملــي مجلس در گفت وگو با ايســنا 
اظهار كرد: كميسيون امنيت ملي و سياست 
خارجي مجلس شوراي اسالمي هفته آينده 
بعد از سركشــي نمايندگان بــه حوزه هاي 
انتخابيه در نخستين جلسه خود به بررسي 
ابعاد مختلف حادثه تعــرض جنگنده هاي 
آمريكايي به هواپيماي مسافربري ماهان در 
فضاي ســوريه مي پردازد. به گفته وي، اين 
جلسه با حضور مقامات مربوطه از سازمان 
هواپيمايــي كشــوري، وزارت امور خارجه 
و ســتاد كل نيروهاي مســلح بوده و در آن 
جزئيات اين اقــدام غيرقانونــي نيروهاي 
اشــغالگر آمريكايي در قبال مسافران اين 
پرواز غيرنظامي مورد بررسي قرار مي گيرد. 
هفته گذشته پرواز شــماره 11۵2 ماهان از 
تهران به بيروت در منطقه التنف سوريه مورد 
تعرض دو جنگنده آمريكايــي قرار گرفت. 
خلبان هواپيماي مسافربري براي جلوگيري 
از برخورد با اين دو جنگنده مجبور به كاهش 
ارتفاع شــد كه اين مســئله باعث جراحت 

برخي مسافران شد.

  سرعت مجلس باالست
اميرحسين قاضي زاده هاشمي، نايب رئيس 
مجلس گفته است: برداشت من اين است كه 
سرعت كار مجلس در رسيدگي به خودش 
افزايش يافته. درحالي كه معموال مجالس تا 
آخر تابستان سال اول شكل نمي گرفت، ولي 
هم اكنون نمايندگان در كميسيون ها مستقر 
هستند و كار جدي انجام مي دهند. به گزارش 
واحد مركزي خبر، وي با اشــاره به رونمايي 
بسته اقتصاد مردمي از سوي قاليباف گفت: 
ايشــان قبل از بحث رياست مجلس با توجه 
به سمت های مختلفي كه داشت و مشاوريني 
كه در اين حوزه دارد، به موضوعات مختلف 
كشــور ازجمله اقتصاد ورود فعال پيدا كرد. 
زمان انتخابات مجلس جلسات ايشان افزايش 
پيدا كرد و بعد از تشكيل مجلس يازدهم از 
آنجايي كه آقاي قاليباف گزينه اصلي رياست 
بود، تيم مشاور ايشان به صورت ويژه تر از قبل 

مسائل را پيگيري كردند.

اخاللگرانارزي،دادگاههاراشلوغكردهاند

برايان هوك، نماينده ويژه آمريكا در امور 
سياست 
ايران كه اخيرا در ســفر به خاورميانه خارجي

تــالش كــرده بــود حمايت ســران 
كشورهاي عربي را براي تمديد تحريم هاي تسليحاتي 
ايران جلب كند، اين بار با ســفر به دو كشور اروپايي 

درباره همين موضوع رايزني خواهد كرد. 
وزارت امور خارجه آمريكا اعالم كرده است هوك به 
استوني و انگليس مي رود تا درباره تمديد تحريم هاي 
تســليحاتي ايران با مقامات اين كشور رايزني كند. 
تحريم هاي تسليحاتي ايران براساس برجام، ۵سال 
پس از اجراي توافق هســته اي- يعني از 26مهرماه 
امســال- لغو مي شــود و آمريــكا كارزاري را براي 
جلوگيري از لغو اين تحريم ها آغاز كرده اســت. اين 
اتفاق براي دونالد ترامــپ، رئيس جمهور آمريكا كه 
كمتر از 100روز ديگر در انتخابات آمريكا سرنوشتش 
تعيين مي شــود، يك برگ برنده حساب مي شود. او 
وعده داده بود كه برجام را پــاره خواهد كرد و حاال 
اگر 26مهرماه تحريم هاي تسليحاتي ايران لغو شود، 
در فاصله كمتر از دو هفته مانده به انتخابات آمريكا، 
مشخص خواهد شد برجام بر جاي خود باقي مانده و 
آمريكا بازنده اين توافق بوده اســت. به همين دليل 
اطرافيان ترامپ ازجمله مايك پمپئو تالش حقوقي 
را آغاز كرده اند كه جلوي لغو تحريم هاي تسليحاتي 

ايران را بگيرند.
مقامات آمريكا استدالل كرده اند كه از برجام خارج 
نشده اند و مي توانند در جلســه شوراي امنيت عليه 
لغو تحريم هاي تسليحاتي ايران رأي دهند. از سوي 
ديگر برايان هوك، نماينده ويژه آمريكا در امور ايران 
ســفرهايي را آغاز كرده تا نظر كشــورهاي عربي و 
اروپايي را با آمريكا همراه كند. هوك در سفر به قطر 
گفته بود: »من با رهبران  كشــورهاي خليج فارس و 
سراسر جهان گفت وگو كرده ام. هيچ كسي بر اين باور 
نيســت كه ايران بايد بتواند آزادانه جنگ افزارهاي 
معمولي ماننــد جت هاي جنگي و انــواع متعددي 
از موشــك ها را خريداري كند. اگر شــوراي امنيت 
ســازمان ملل نتواند تــا 18 اكتبر)26مهر( تحريم 
تسليحاتي ايران را تمديد كند، ايران خواهد توانست 
اين تســليحات را آزادانه خريد و فروش كند. تصور 
كنيد كه اگر اين اتفــاق بيفتد، منطقه چگونه به نظر 

خواهد رسيد. درگيري ها در كشــورهايي همچون 
سوريه و يمن به طور حتم شدت خواهد يافت.« چين، 
روسيه و كشورهاي اروپايي عضو برجام حمايت خود 
را از لغو تحريم هاي تســليحاتي ايران اعالم كرده و 
گفته اند آمريكا عضو برجام نيست كه بخواهد در لغو 

تحريم هاي تسليحاتي نقش آفريني كند.
در پي تالش هاي هوك و اظهاراتــش درباره خريد 
تســليحات از ســوي ايران، ســيدعباس موسوي 
ســخنگوي وزارت امور خارجه كشورمان گفته بود: 
آقاي هوك حرف هــاي زيادي مي زنــد. حرف هاي 
مفت مي زند و از طرف ديگر با توجه به شرايط آمريكا 
و براســاس توهماتي كــه دارد به يــك دوره گردي 

افتاده اند.
پيش تر سيدعباس عراقچي، معاون وزير امور خارجه 
كشورمان با بيان اينكه به دليل ناكام بودن سياست 
فشــار حداكثري، آمريكايي ها در 6 ماه اخير فشــار 
حداكثري خود را به حد اعالي خود رسانده اند، گفته 
بود: هم اكنون، مهم ترين هدف آمريكا، بردن مجدد 
ايران به شوراي امنيت اســت و همه ظرفيت  و توان 
خود را بسيج كردند و اين بازي خطرناكي است و اگر 
ما در اين بازي گرفتار شويم، خسارات راهبردي براي 
ايران خواهد داشــت. عراقچي با اشاره به تالش هاي 
آمريكا براي فعال كردن مكانيســم ماشه و تمديد 
تحريم هاي تســليحاتي ايران گفت: براساس برجام 
تحريم هاي تســليحاتي در 26 مهر خودبه خود لغو 
مي شود. آمريكا ماه هاســت همه توان خود را بسيج 
كرده تا اين تحريم ها را دائمي كند و براساس قطعنامه 
1929 كه به همه كشــورها اجازه بازرسي از ايران را 

مي داد، اين نظام را احيا كند. 
وي گفته بود: يكي از دستاوردهاي برجام از بين بردن 
اجماع امنيتي از سوي آمريكا و اســرائيل بود كه به 
زحمت طي سال ها ايجاد كرده بودند. هدف ما در طول 
ماه هاي گذشته عدم شــكل گيري مجدد اين اجماع 
بود. دو سه بار سعي كردند پرونده ايران را به شوراي 
امنيت ببرند. دو سه بار هم بيرون از شوراي امنيت در 
نشست هايي مانند نشست ورشو چنين تالشي كردند 
كه با آنها هم مقابله كرديم. عراقچي گفته است نبايد 
اجازه دهيم آمريكا ايران را مجددا به عنوان يك تهديد 

امنيتي معرفي كند.

تسليت رئيس جمهور درپي درگذشت 
مادر شهيدان حيدريان

رئيس جمهور در پيامي درگذشــت حاجيه خانم فرنگيس اويسي، مادر بزرگوار 
شهيدان واالمقام جعفر و ابوالفضل و جانباز ســرفراز اصغر حيدريان فردويي را 
تسليت گفت. به گزارش پايگاه اطالع رســاني رياست جمهوري، حسن روحاني 
نوشته است: اين بانوي صبور و فداكار با همتي بلند، فرزندان رشيد خود را براي 
پاسداشت ارزش هاي اسالمي در حساس ترين مقاطع دوران دفاع مقدس روانه 
ميدان جهاد كرد و تصويري درخشان از زنان ايران اسالمي را بر صفحات پرافتخار 
انقالب رقم زد. سردار سرلشكر پاسدار حسين سالمي، فرمانده كل سپاه پاسداران 
نيز با صدور پيامي نوشت: درود و رحمت خداوند بر والده اين شهيدان واالمقام، 
خانم فرنگيس اويســي كه با تعليم و تربيت چنين حماسه سازاني به ويژه سردار 
شهيد جعفر حيدريان، فرمانده دالور محور تپه چشمه و غرب دزفول در عمليات 

فتح المبين، اينگونه ايران اسالمي را تا ظهور حضرت ولي عصر)عج( بيمه كردند.

توصيه هاي آيت اهلل مكارم شيرازي 
درباره محرم

آيت اهلل مكارم شيرازي از مراجع تقليد بر لزوم برگزاري مراسم هاي عزاداري  ماه 
محرم و صفر تأكيد كرد و گفت: بايد متوليان امر در اين خصوص توجه كافي و 
الزم را داشته باشند تا هم دغدغه هاي مذهبي و ديني مردم مورد توجه قرار گيرد 
و هم پروتكل هاي بهداشتي و سالمت آنان حفظ شود.به گزارش فارس، وي در 
ديدار حجت االسالم والمسلمين قمي، رئيس سازمان تبليغات اسالمي با اشاره 
به گزارش ارائه شده از سوي وي، اظهار كرد: شكي نيست كه ما اصول داريم كه 
به هيچ وجه نمي توانيم آنها را رها كنيم؛ ازجمله آن مسئله عزاداري محرم و صفر 
است. مكارم شيرازي با تأكيد بر لزوم تدبير مناسب در اين خصوص، عنوان كرد: 
اگر اين امور را رها كنيم اسباب دردسر اســت، اگر بخواهيم عمل كنيم بايد به 
شكلي باشد كه هم پروتكل هاي بهداشتي رعايت شود و هم از جنبه هاي معنوي 

و مذهبي غافل نشويم.

مراسم تشــييع مرزبان 
 عكس
شهيد ســرباز وظيفه، خبر

افشين آشناور با حضور 
جمعــي از فرماندهان و 
كاركنان نيروهاي مسلح مستقر در استان 
و همچنين قشــرهاي مختلــف مردم و 
خانواده هاي معظم شــهدا در ســتاد 
فرماندهي انتظامي گيالن برگزار شــد. 
سرگرد عسكري، معاون اجتماعي مرزباني 
نيروي انتظامي گيالن اعالم كرد: افشين 
آشناور، سرباز وظيفه اهل روستاي زيده 
فومن ساعت يك بامداد ۵مرداد در منطقه 
عملياتي پيرانشهر استان آذربايجان غربي 
به ضرب گلوله به شهادت رسيد. / عكس: 

واحد مركزي خبر

 تشييع پيكر
 مرزبان شهيد

امنيتي سازي  ايران؛ ماموريت هوك

خودكفايي در توليد قطعات بالگردي
امير سرتيپ كيومرث حيدري در ديدار با فرمانده هوانيروز 
كه به مناسبت سالروز عمليات مرصاد انجام شد، گفت: در 
توليد قطعات بالگردي به خودكفايي رسيده ايم. به گزارش 
ايســنا، فرمانده نيروي زميني به ارتقاي ســطح كيفي 
هوانيروز ارتش اشاره كرد و افزود: در گذشته حجم زيادي 
از بالگردها زمين گير، برد موشك ها پايين و حتي امكان 
پرواز در شــب را نداشــتند، اما امروز با تدابير فرماندهي 
معظم كل قوا و همت فرماندهان، مســئوالن و كاركنان؛ 
تمامي اين نقايص برطرف شــده اســت. فرمانده نيروي 
زميني ارتش تصريح كرد: امروز، موشك هايي كه استفاده 
مي كنيم ســاخت متخصصان داخلي هوانيروز است كه 
نسبت به گذشته ارتقاي بسيار چشــمگيري داشته اند.

تمامي بالگردهاي هوانيروز نيز آماده پرواز براي رزمايش ها 
و ماموريت هاي مختلف هستند و تمامي اين پيشرفت ها 
به علت وجود وحدت كلمه در بين فرماندهان، كاركنان و 

مسئوالن هوانيروز است.
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حميدرضا بوجاريان
خبرنگار

 دفتر پيشخوان ميدان پونك طبقه دوم يك 
ساختمان نسبتاً سالخورده است كه بزك شده گزارش

با پشــت ســنگ هاي مرمر. بعد از ورود به 
ساختمان بايد از راهروي تنگ و ترشي گذشت كه مملو از 
صف فشرده مراجعه كنندگان. همه آنها درخواست يكساني 
دارند: »گرفتن كد بورسي و احزار هويت سجام براي ورود به 

بازار بورس.« 
در روزهايي كه بازار بورس رونق دارد و سهامدار شدن توصيه 
مكرري اســت كه همه جا به گوش مي رسد، خيلي ها قيد 
مخاطرات كرونا و احتماال ابتال به كوويد-19را زده اند. هر چه 
راهروي منتهي به دفتر اصلي شلوغ است، داخل دفتر شلوغ تر 
است. جلوي دفتر پيشخوان، دستگاه نوبت دهي اتوماتيك 
قرار گرفته است؛ نقطه اتصال دست ها. هر تازه واردي يكي 
از 4دكمه  دستگاه را مي فشــارد و مي رود در صف يا كنجي 
از ديوار، هر جا كه محلي براي توقف و ايستادن باشد از چند 

دقيقه تا چند 10 دقيقه.
داخل دفتر پيشخوان 3رديف صندلي آبي گذاشته اند و روي 
همه آنها مراجعه كننده اي نشسته است؛ از فاصله اجتماعي 
خبري نيست بيشتر از نشسته ها، آدم ها ايستاده منتظرند 
تا نوبتشان شــود. برخي هم مقابل چند باجه  كه با پوشش 
پالستيكي ضخيم و سراسري بين كارمندان و مشتري ها 
فاصله انداخته است، كارشان را دنبال مي كنند. در اين دفتر 
پيشخوان 5باجه كار مي كند كه 2تا از آنها مسئول رسيدگي 

به امور بورسي اند.
پنجره هاي دفتر يكي در ميان باز است و سيستم تهويه هوا 

خاموش. اين خاموشي باعث شده هوا تب كند و اندك نفراتي 
كه ماسك به صورت زده اند براي خالص شدن از گرما آن را 
بردارند. باجه شماره يك بورس شلوغ تر است و 2 متصدي اش 
كه جوانند و پرجنب و جوش فرصت سر خاراندن هم ندارند. 
مدير دفتر پيشخوان مردي اســت باالي 60 سال با موها و 
محاسن سپيد كه هرازگاهي به آنها كه ماسكشان را از جلوي 
دهان و بيني خود برداشته اند، تذكر مي دهد كه ماسك بزنند، 

اما كمتر كسي اين تذكرها را به گوش مي گيرد.
همزمان دختر جواني با پوشــه و خودكار و ماسك نصفه و 
نيمه بر صورت نزديك يكي از مراجعه كنندگان كالفه از گرما 
مي شود و با توضيح درباره بيمه نامه اي كه مي فروشد سعي در 
راضي كردن بورس بازها براي خريد بيمه دارد؛ تالشي بي ثمر.
صداي مدير دفتر دوباره بلند مي شود، ملتمسانه مي خواهد 
افراد فاصلــه را رعايت كنند و ماســك بزننــد. يكي را كه 
بي تفاوت تر است و گوش شنوا ندارد، مخاطب خاص خود 

مي كند: »آقا. داداش. برادر، با شما هستم.« 
مراجعه كننده اي كه مخاطب قرار گرفته، دلخور مي شود: »از 
صبح ماسك روي صورتمه. هوا گرمه و نمي تونم نفس بكشم. 
چند دقيقه نفس بگيرم بعــد مي زنم.« گرم صحبت با بغل 

دستي اش مي شود.

ناقالن در صف
قطع و وصل شدن مداوم سايت شركت هاي كارگزار بورس، 
عطش مردم براي ورود به بازار سرمايه و الزام به داشتن كد 
بورسي و تأييد هويت حضوري سجام اتفاقي است كه باعث 
شده افراد زيادي كارشان يك روزه تمام نشود و مجبور باشند 
براي چندبار و هر بار براي چند ساعت در صف مراجعان به 

دفاتر پيشخوان منتخب كارگزاري ها معطل شوند.

رضوانه ســعيدي، يكي از اين افراد است كه صبح زود براي 
دومين بار به دفتر كارگزاري ميــدان پونك آمده تا مراحل 
اداري ثبت ســجامش را انجام دهد. كاغذهــاي مربوط به 
ثبت نامش در دستش تا شده و چروكيده و عرق از سر و رويش 
مي بارد: »اول صبح آمدم كارگزاري تا به جمعيت نخورم، اما 
قبل از من 20نفر شايد هم بيشتر نوبت گرفته بودند تا دفتر 

پيشخوان كارش را شروع كند.« 
جمعيت تنه به تنه هم ايستاده اند و تنها چيزي كه رعايت 
نمي شود، پروتكل هاي بهداشــتي و رعايت فاصله فيزيكي 
است. سعيدي معتقد اســت براي ثبت نام در بورس دارد با 
جانش بازي مي كند: »از كجا معلوم كساني كه ماسك نزدند، 
ناقل نباشند؟ نمي دانم چرا مردم رعايت نمي كنند. اگر براي 

خودشان مهم نيست، چرا با جان مردم بازي مي كنند؟«

تعارف در تذكر دادن 
دفتر پيشــخوان ميدان ونك، در طبقه ســوم يك مجتمع 
تجاري اســت. بزرگ تر از دفاتر مشــابه ديگر و براي همين 
خدمات بيشــتري را هم به گروه هاي نيازمند اســتفاده از 
خدمات غيرحضوري دولتي ارائه مي كند. بين باجه  خدمات 
بورس با باجه  ارائه خدمات پستي فاصله اي نيست، اما آنهايي 
كه دنبال كارهاي ثبت احوالشان آمده اند با مراجعان بورس 
و پست، كاري ندارند و به فضاي پشتي دفتر كه بزرگ است 
و تعداد كارمندانش بيشــتر، مي روند. جلوي در ورودي از 
مراجعه كننده ها روي برگه اي بزرگ خواســته شده است، 
ماسك بزنند و دست خود را با ماده ضد عفوني كننده اي كه كنار 
دستگاه نوبت دهي گذاشته شده، ضد عفوني كنند. روي زمين 
هم به فاصله نيم متر از هم محل ايمن انتظار مراجعه كنندگان 
عالمت گذاري شده اســت، اما كمتر فردي فاصله گذاري را 

رعايت مي كند. هرازگاهي مردي با لباس مشــكي و ريشي 
گندمگون كه به نظر مسئول نظم دادن مراجعه كنندگاني است 
كه بيشترشان ماسك ندارند يا ماسكشان را زير چانه زده اند، 
مي آيد و از آنها مي خواهد فاصله را رعايت كنند. بعد هم به 
بيرون نگاهي مي اندازد و از آنهايي كه بيرون دفتر منتظرند 
مي خواهد در طبقات تجمع نكنند. با اينكه تعداد ماسك نزده ها 
از ماسك زده ها بيشتر است، اما كسي به كسي تذكر نمي دهد. 
همه سرشان در گوشي هاي تلفن همراه است و دادن تذكر 
به زدن ماســك را وظيفه خود نمي دانند. شــايد هم دنبال 
دردســر يكي به دو كردن با فردي كه تذكر گرفته را ندارند 

و نمي خواهند سري كه درد نمي كند را با دستمال ببندند.

وضعيت، نگران كننده است
مردم از بورس و رونق آن شــنيده اند و بــراي ورود به بازار 
سرمايه شتاب دارند؛ شماري از كارگزاري ها از زمان شيوع 
كرونا تالش كرده اند ارائه بخشي از خدمات را آنالين كنند، 
اما صف متقاضيان دريافت كد ســهامداري هستند. آنطور 
كه روح اهلل ميرصانعي، دبيركل كانون كارگزاران مي گويد، 
با فوت يكي از كاركنان بــورس منطقه اي اصفهان و ابتالي 
چندين نفر از مديران و كاركنان، اوضاع كارگزاري ها از نظر 
ابتال به كرونا نگران كننده شده است: »هم اكنون آمار دقيقي 
از مبتاليان فعاالن كارگزاري به كرونا نيست، اما مديران عامل 
چند شركت كارگزاري به همراه تعدادي از كاركنان به اين 
بيماري دچار شــده اند.« به گفته او، تعدادي از شركت هاي 
كارگزاري مانند مفيد از هفته پيش به دليل ازدحام بسيار زياد 
متقاضيان دريافت كد بورسي و كدآنالين، اقدام به تعطيلي و 
ارائه خدمات غيرحضوري كرده اند و حتي دولت برخي از شعب 
اين كارگزاري را در شهرستان ها پلمپ كرده يا هشدار داده كه 

درصورت تكرار بي توجهي ها از فعاليت آنها جلوگيري مي كند، 
اما تعداد زيادي از متقاضيان ناراضي مي شوند و مي خواهند 
حتما مراجعه حضوري داشته باشند. سازمان بورس پيش تر 
اعالم كرده بود شركت هاي كارگزاري كه توان رعايت موارد 
بهداشــتي را ندارند اقدام به توقف خدمات حضوري كنند، 
اما به نظر مي رســد رقابت ميان كارگزاري  ها براي دريافت 
مشتريان بيشتر و تصاحب بخش بزرگ تري از بازار مشتريان 
بالقوه امروزي شــرايطي را فراهم كرده كه دفاتر شــماري 
از كارگزاري هــا هم مثل دفاتر پيشــخوان دولت همچنان 
تصميمي براي توقف يا محدود كردن فعاليت هايشان نگيرند.

همسايه ها ناراضي 
روي ديوارهاي طبقات منتهي به دفتر كارگزاري روي كاغذ 
نوشته شده: »مشاعات ملك شــخصي نيست. لطفاً تجمع 
نكنيد. ماسك بزنيد و به سالمت ديگران احترام بگذاريد.« 
امضاي امناي مجتمع پاي برگه است. به نظر مي رسد كسبه 
و صاحبان كسب و كارهاي اطراف دفتر پيشخوان از رعايت 
نشدن پروتكل ها از ســوي مراجعان و امكان ابتالي پرسنل 
يا مراجعان خودشــان به كرونا نگرانند. تعداد كساني كه دو 
طرف پله ها و در راهرو ايســتاده اند، زياد است و همه با هم 
حرف مي زنند؛ بدون ماسك و بدون رعايت هرگونه قاعده اي 
كه رسم اين روزهاي كرونايي است. منشي شركتي نزديك به 
دفتر پيشخوان تازه سركار آمده و در حال باز كردن دفتر كارش 
است. مي پرسم با اين تعداد مراجعه كننده نگران ابتال به كرونا 
نيست؟ نگاهي به افراد منتظر مي اندازد و مي گويد: »يه ماه 
بيشتر است كه هر روز بساطي داريم با اينا. هر چه ما مراعات 
مي كنيم مشتري هاي اين دفتر عين خيالشان نيست.« دختر 
جوان شيلد و ماسك به صورت دارد و با دستكش نخي خودش 
را از كرونا دور نگه داشته است. او معتقد است با وضعيتي كه 
اين دفتر درست كرده، دير يا زود چند نفر از اهالي مجتمع 
كرونا مي گيرند: »آنقدر گفتيم كه مدام توي راهرو و اين فضاي 
بسته تجمع نكنند كه زبانمان مو درآورده. يك نفر ناقل باشه 

در اين فضاي سربسته همه را مبتال مي كنه.« 

ايده اي براي خلوت كردن دفاتر
نمي شــود جلــوي تجمــع مراجعه كننده هــا را گرفت. 
مراجعه كنندگاني كه اغلب ماسك ندارند يا اگر هم داشته 
باشند با رسيدن به دفتر آن را برداشــته اند. رعايت نشدن 
تذكرها و دستورالعمل هاي نصب شده روي در و ديوار دفتر 
پيشخوان، باعث شده متوليان برخي از دفاتر پيشخوان تالش 
كنند با هر ترفندي هم كه شده، از تجمع مشتري در دفتر 
خود جلوگيري كنند. برخي دفاتر از ســاعت خاص به بعد، 

خدمات ارائه نمي كنند و نوبت دهي را بــه روز بعد موكول 
مي كنند، اما متولي يكي از اين دفاتر در ميدان ونك ايده اي 
جالب دارد و ايده اش را با همــه نقص هايش به مرحله اجرا 
درآورده است؛ نوبت دهي تلفني به مراجعه كنندگان. روش 
كارش ساده است. شماره مشتري ها را مي گيرد و نوبتشان 
كه شد با آنها تماس مي گيرد تا بيايند دنبال كارشان؛ ترفندي 
كه اگرچه خيلي با استقبال روبه رو نشده، اما به هر حال چند 
مراجعه كننده را پي كارشان فرستاده و دفتر را خلوت تر كرده 
است. اين ايده البته مشكالتي هم دارد؛ مشكلي كه گريبان 
»عليرضا« را گرفته و او را معترض به دفتر پيشخوان كشانده 
است: »نوبتم خيلي وقته گذشته، چرا تماس نگرفتين بيام 
به كارم برســم. اگر نمي آمدم كه اصاًل يادتان نبود من هم 
در نوبتم.« كارمند مسئول، شلوغي دفتر را بهانه مي كند و 
با گرفتن مدارك مرد معترض از او مي خواهد كمي منتظر 
بماند. اعتراض عليرضا در نهايت باعث مي شود كارش زودتر 

از ديگر افراد حاضر در دفتر پيشخوان انجام شود. 

پروتكل هايي براي اجرا نشدن 
مديركل بازرسي و پاسخگويي به شكايات وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشكي مي گويد: بيشترين شكايت مردم 
از رعايت نشدن پروتكل هاي كرونا از دفاتر پيشخوان برخي 
اداره هاست. به گفته محمدحسين حيدري هر صنفي كه 
براساس دستورالعمل ستاد ملي كرونا بازگشايي مي شود، 
شكايت از آن سرازير مي شود. بيشــترين شكايت از دفاتر 
خدماتي است كه خدمات ادارات دولتي ازجمله بيمه ها را 
ارائه مي كنند. او توضيح مي دهد: بعد از دريافت اين شكايات، 
بالفاصله با دستگاه مربوطه تماس مي گيريم به عنوان مثال 
در تماسي كه با سازمان تأمين اجتماعي گرفته شد، اعالم 
كردند كــه مراجعه حضوري مردم بــراي تمديد دفترچه 
ضروري نيست و به صورت خودكار دفترچه ها تمديد شده 
اســت اما مردم به صورت سنتي احساس مي كنند كه بايد 
حضوري اين خدمات را دريافت كنند. حيدري مي افزايد: 
در برخي دفاتر پيشخوان با هجوم مردم و صف هاي فشرده 
مواجه شده ايم كه اميدواريم با رسيدگي دستگاه هاي مرتبط 
اين مسئله حل شــود. به گفته اين مقام مسئول در وزارت 
بهداشت، با عمليات قهري نمي توانيم پروتكل ها را نهادينه 
كنيم. پروتكل  ها براي حفظ سالمت مردم است و اگر الزم 
است مردم به اماكن عمومي مانند بانك يا دفاتر پيشخوان 
مراجعه كنند، خودشان بايد اين تردد را مطابق با پروتكل هاي 
بهداشــتي انجام دهند. حيدري با تأكيد بر اينكه نظارت 
مردمي بيشترين تأثير را دارد از مردم خواست موارد تخلف 

را به سامانه 190 گزارش كنند.

غيرحضوري لطفًا
 صف بلند مردم در دفاتر پيشخوان دولت در حالي است كه در روزهاي اخير تغييراتي در روند احراز هويت متقاضيان 
دريافت كد سجام از سوي سجام پيش بيني شده و فرايند احراز هويت را به صورت غيرحضوري هم تأييد كرده اند. 
درواقع متقاضيان مي توانند تنها با استفاده از تلفن هاي هوشمند براي احراز هويت اقدام كنند. فرد متقاضي با ورود به 
سامانه سجام تصويري از خود را در سايت بارگذاري و موظف است نوشته اي را كه به شكل آنالين در نمايشگر تصوير 
خود دريافت مي كند را بخواند. ربات يا فرد تأييد كننده كد سجام پس از تأييد چهره فرد متقاضي و خواندن مطلب از 
سوي فرد به شكل آنالين، هويت متقاضي دريافت كد سجام را تأييد مي كند. با وجود اين هنوز دفاتر پيشخوان دولت 
مملو از افرادي است كه در صف انجام فرايند دريافت كد بورس و سجام خود هستند. اغلب اين افراد از اقشار نسبتا 
كم درآمد جامعه و افرادي هستند كه گوشي هاي تلفن همراه هوشمند در اختيار ندارند يا توانايي استفاده از اين فناوري 

را براي احراز آنالين هويت خود ندارند.

ث
مك

235فوتي بر اثر كوويد-19و ورود تهران 
به وضعيت قرمــز تازه ترين خبرهايي هشدار

است كه وضعيت پيش رو را نگران كننده 
و نيازمند سخت  گيري هاي بيشتر نشان مي دهد.

به گزارش همشهري، هفته گذشته خبرهاي متعددي 
درباره افزايش شــمار بيماران مبتال به كوويد-19در 
تهران منتشر شده، از 600بستري در روز گرفته تا فشار 
بي سابقه بر بيمارســتان  ها و كادر درمان. با وجود اين 
تهران در هفته هاي اخير به رغم افزايش آمار مبتالها 
همچنان در شمار شــهرهاي در »وضعيت هشدار« 
)يك پله پايين تر از وضعيت قرمز( قرار داشت. وزارت 
بهداشت ديروز اعالم كرد پايتخت وارد وضعيت قرمز 
كرونا شده است. سيماسادات الري، سخنگوي وزارت 
بهداشــت گفت: تهران به عنــوان پرجمعيت ترين و 
پرترددترين استان كشور براي نخستين بار بعد از خيز 
اول بيماري در وضعيت قرمز قرار گرفت كه اميدواريم 
اعمال محدوديت هــا و رعايــت پروتكل ها جدي تر 

تلقي شود.

افزايش نگران كننده آمار بستري ها
به گفته او تعداد موارد بســتري روزانه در كشــور به 
دوران اوج پيك بيماري در اسفند نزديك شده است و 
وضعيت شيوع بيماري در كشور و جهان رو به افزايش 
و نگران كننده است. او گفت: به طوري كه بيش از 16 
ميليون نفر در دنيا به اين بيماري مبتال شده اند و حدود 
640 هزار نفر نيز به دليل اين بيماري جان باخته اند. 
 همه گيري در جهان چنان در شــتاب است كه در 6 

هفته گذشته تعداد كل موارد ابتال دو برابر شده است.
آنطور كــه الري مي گويد از 6 تا ۷ مــرداد 1399، دو 
هزار و 66۷ بيمار جديد مبتال به كوويد-19 در كشور 
شناسايي شــد كه يك هزار و 68۷ نفر از آنها بستري 
شدند و 235 بيمار كوويد-19 ديگر در يك روز جان 
خود را از دست دادند. مجموع جانباختگان اين بيماري 

در ايران به 16 هزار و 14۷ نفر رسيد.
 هم اكنون 3902 نفر از بيمــاران مبتال به كوويد-19 
در وضعيت شــديد اين بيماري تحــت مراقبت قرار 
دارند. او همچنين در تشريح استان هاي در وضعيت 
قرمز گفت: اســتان هاي تهران، مازندران، گلستان، 
فارس، آذربايجان شــرقي، اردبيل، اصفهــان، البرز، 

ايالم، خراســان رضوي، كرمان، خراســان شمالي، 
سمنان، لرستان و هرمزگان در وضعيت قرمز قرار دارند. 
همچنين اســتان هاي آذربايجان غربي، خوزستان، 
بوشــهر، چهارمحــال و بختياري، زنجــان، همدان، 
كهگيلويه و بويراحمد، مركزي، يزد، گيالن و قم هم در 

وضعيت هشدار قرار دارند.
الري با بيان اينكه 3 استان به استان هاي قرمز كشور 
اضافه شــده اســت، افزود: هم اكنون 15 اســتان در 
وضعيت قرمز و 11 استان در شرايط هشدار قرار دارند.

تمديد محدوديت هاي كرونايي تهران 
همزمان با اعالم وضعيت قرمــز در پايتخت، فرمانده 
عمليات مقابله با كرونا در تهران اعالم كرد با توجه به 
تمديد محدوديت هاي اعمال شده توسط ستاد كروناي 
استان تهران، اين محدوديت ها حداقل تا پايان هفته 
آينده برقرار و بر همين اســاس برگزاري نمايشگاه، 
مجمع عمومي و تجمعات همچنان ممنوع خواهد بود.

عليرضا زالي، شــرايط تهران را به لحاظ شيوع كرونا 
سخت و شكننده توصيف كرد و گفت: تمامي تجمعات 
و برپايي نمايشگاه در تهران اقدامي پرمخاطره تلقي 
مي شود و مردم به جز زمان هايي كه كارهاي ضروري 

دارند نبايد از خانه خارج شوند.
عليرضا زالي با اعالم شــيوع گســترده كرونا تأكيد 
كرد: برپايي هرگونه نمايشگاه در تهران ممنوع است 
و همه تجمعات از پيش اعالم شــده بايد لغو شــود. 
محدوديت هاي اعمال شده توسط ستاد كروناي استان 

تهران، دست كم تا پايان هفته آينده برقرار است.
اين محدوديت ها شامل تعطيلي دانشگاه ها، مدارس، 
مدارس شبانه روزي، حوزه هاي علميه، آموزشگاه هاي 
فني و حرفه اي، زبانســراها و ســاير آموزشــگاه ها و 
كتابخانه ها و همچنين ســينما، تئاتر و مراكز مشابه، 
موزه و باغ موزه ها، تاالرهاي پذيرايي، آرايشــگاه هاي 
زنانه و سالن هاي زيبايي و مســاجد است. همچنين 
مراكز سرپوشيده اي مانند باشــگاه ها، قهوه خانه ها، 
 كافه ها و رستوران ها اجازه فعاليت ندارند و رستوران ها 
تنها مي توانند غذا به صورت بيرون بر داشــته باشند. 
ستادملي كرونا در تهران ازمردم خواسته خريدهاي 
روزمره را تا جايي كه مي توانند به صورت آنالين انجام 

بدهند و از خانه خارج نشوند.

ركوردشكني دوباره فوتي هاي كرونا: مرگ 235 نفر در 24ساعت گذشته

تهران وارد وضعيت قرمز شد
  تعداد موارد بستري روزانه در كشور به دوران اوج پيك 

بيماري در اسفند نزديك شده است
  محدوديت هاي كرونايي تهران تمديد شد

همشهري از ادامه حضور فشرده مردم در نمايندگي كارگزاري هاي بورس 
و دفاتر پيشخوان دولت گزارش مي دهد

جويندگان كرونا
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اهداي خون كاركنان همشهري
همزمان با روز انتقال خون، واحد سيار انتقال خون استان تهران با كادر پزشكي 10نفره براي معاينه اوليه، مشاوره پزشكي 
و دريافت خون در مؤسسه همشهري حاضر شدند. مهرداد ناظمي، مسئول واحد سيار انتقال خون استان تهران  گفت: با 
همكاري بسيج مؤسسه همشهري نزديك به 80نفر از پرسنل همشهري در كار خداپسندانه اهداي خون شركت كردند.

چند روز پس از سخنان رئيس جمهوري 
گزارش2

 
مبني بر برگزاري مراسم محرم در همه 
شهرهاي كشور، وزارت بهداشت ديروز به 
اين ســخنان واكنش نشــان داد. معاون بهداشت اين 
وزارتخانه گفت كه قطعا امســال اين مراسم به شكل 
سال هاي قبل امكان برگزاري ندارد و بايد محدود باشد 
و ترجيح وزارت بهداشت برگزاري مراسم محرم در خانه 
است، همزمان اما ســتاد ملي مقابله با كرونا اطالعيه 
درباره برگزاري مراسم محرم و درواقع پروتكل هاي اوليه 

بهداشتي را به تكايا و حسينيه ها ابالغ كرد.
به گزارش همشــهري، عليرضا رئيســي ديــروز در 
حاشيه جلسه مجازي كميته علمي كشوري مشورتي 
كوويد19دربــاره برگزاري مراســم مذهبي  ماه محرم 
توضيحاتي داد. او گفت: جلسات ما براي تصميم گيري 
چگونگي برگزاري اعياد قربان و غدير و ايام محرم و صفر 
ادامه دارد. هنوز هيچ چيز در اين باره قطعي نشده و قطعا 
مراسم امسال به شكل قبل نخواهد بود و كامال محدود 

خواهد بود.
به گفته او، براي مراســم روز عرفه، اعياد قربان و غدير 
و مراســم محرم و صفر پروتكل هايي آماده مي شــود، 
اما بايد در شــرايط كنوني از ظرفيت فضاهاي مجازي 
استفاده كرد: »مي توانيم بسياري از مراسم ها را در خانه 
خودمان انجام دهيم. صدا و سيما خيلي مي تواند در اين 
زمينه كمك كند تا مراسمي با كيفيت مناسب و توأم با 

سالمتي برگزار شود.«

هر خانه يك حسينيه باشد
معاون وزارت بهداشــت ادامه داد: » بعضي ها از باشكوه 
برگزار كردن صحبت مي كنند. باشكوه برگزار كردن فقط 
به اين معنا نيست كه جمعيت زياد باشد، مي تواند تعابير 
و معاني ديگري هم داشته باشد. مي تواند هر خانه يك 
حسينيه باشد و همه افراد مي توانند در خانه باشند و آن 
مراسم را در خانه برگزار كنند. نظر قاطع وزارت بهداشت 
اين است كه برگزاري مراسم پرجمعيت در محرم ممنوع 
باشد؛ به ويژه در محيط هاي سربسته كه قاطعانه و محكم 

با آن مخالفت مي كنيم.«
رئيسي درباره پيش بيني احتمال افزايش 60 درصدي 
آمار ابتال بــه كرونا با برگزاري كنكور و مراســم محرم 
هم گفت: »پيش بيني كه پيش بيني اســت و براساس 
يك مدل سازي  است. هر پيش بيني مستلزم اين است 
كه ما يكســري اطالعات پايه و اوليه داشــته باشيم و 
براساس آن فرمول هاي رياضي طراحي شود و بتوانند 
اعالم كنند مسئله اين اســت كه هر تجمعي مي تواند 

خطرناك باشد.«
او همچنين گفت: »درباره مراســم محرم چند فاكتور 
وجــود دارد؛ اوال محيطي كــه در آن مراســم برگزار 
مي شود، سربسته اســت يا در محيط باز است، دوم آيا 
محيطي كه فضاي بسته اســت، تهويه مناسب دارد يا 

خير. جمعيتي كه در آنجا حضور دارند، چقدر اســت، 
مدت زمان حضور نيز مهم اســت. در فضاي سربسته 
بيش از 2 ساعت صالح نيست كه جمعيت حضور داشته 
باشــند. در يك فضايي كه در حالت عادي 100 درصد 
تراكم دارد، در اين شرايط بايد حداكثر تراكم 25 درصد 
باشــد و حتما بايد تعداد افرادي كــه در اين فضا قرار 

مي گيرند، به جاي 100نفر 25 نفر 
باشد. در فضاي باز هم مراسم  نبايد 
تماشاچي داشته باشد. در عين حال 
معموال در اين مراسم ها افراد مختلف 
از جاهاي مختلف حركت مي كنند و 
در يكجا جمع مي شوند. اين هم مورد 
تأييد ما نيست و ممنوع است و مردم 
نبايد به هم بپيوندنــد و در يك جا 

جمع شوند.«
به گفته رئيسي، امسال بايد نذورات 
به صورت مواد خام و خشك باشد؛ 
ضمن آنكه موكب هــا و تكايا نيز از 
توزيع مواد غذايي و شربت بپرهيزند 

كه ممنوع است.

هر تجمعي خطرناك است
معاون وزير بهداشــت گفت: مــا با پديــده اي به نام 
كوويدـ19 مواجهيم كه با اينكه صدها پژوهش درباره 
اين ويروس در حال انجام است، هنوز نه داروي قطعي 
دارد و نه واكسن در دسترس است و حتي ادعاهايي هم 
كه درباره واكسن اســت، اگر بخواهيم روي آن حساب 
كنيم، حداقل يك سال طول مي كشد تا در دسترس قرار 
گيرد؛ بنابراين تنها راه، توجه به اين موضوع است كه اين 
ويروس چگونه مي تواند افراد را مبتال كند. اين ويروس 
عمدتا از طريق چشم، دهان و بيني وارد بدن مي شود. 

به گفته او، بر همين اســاس ما فعال بايد به اين سمت 
برويم كه ويروس وارد بدن ما نشود. كساني كه بيماري 
زمينه اي دارند و ســالمندان درصــورت ابتال عوارض 
ويروس را شديدتر نشان مي دهند؛ بنابراين بايد ببينيم 
كه اگر مي خواهيم  خودمان را ايمن نگه داريم، فرمول 
ساده اســت؛ اگرچه كه مي تواند خســته كننده باشد. 
ابتدا نبايد در جمع قــرار بگيريم. 
هرچه جمع متراكم تر باشد، شانس 
انتقال ويروس باالتر است. بايد توجه 
كرد كه حضور حفاظت نشــده در 
يك جمع به اين صورت كه ماسك 
نداشته باشيم و در فاصله نزديك از 
سايرين باشيم، خطرناك است. اگر 
همه افراد ماســك داشته باشند و 
يك فرد مبتال وارد شود كه ماسك 
نداشته باشد، شــانس انتقال ساير 

افراد باالي 30 تا 40 درصد است.
رئيسي توضيح داد: هرگونه تجمع 
مي تواند خطرناك باشــد، تجمعي 
كه تحرك بيشــتري داشته باشد 
مانند عــزاداري يا عروســي قطعا 
شانس انتقال را باالتر مي برد. قبل از اين هم مراسم هاي 
احيا يا حضور در مساجد را داشــتيم كه افراد با فاصله 
مي نشســتند، تحرك زيادي وجود نداشــت و براين 
اساس ريسك خيلي باال نمي رفت؛ هرچند كه اين هم 
ريسك داشت، اما در زمينه ساير مراسم ها واقعيت اين 
اســت كه با توجه به تعلقاتي كه به آيين هاي مذهبي 
داريم، برايمان محترم هســتند. اما اگر شرايط رعايت 
نشود، دچار مشكل مي شويم. يادمان باشد كه پروتكل 
بهداشتي يك فضاي جادويي نيست كه به هر چه بزنيم، 
همه  چيز درست شود، بلكه پروتكل را بايد رعايت كرد؛ 

حتي اگر در يك جمع كوچك پروتكل رعايت نشــود، 
دچار مشكل مي شويم و بر عكس اگر در يك جمع بزرگ 

پروتكل رعايت شود، ريسك كاهش مي يابد.

اطالعيه كميته اطالع رساني »ستاد ملي مديريت 
و مقابله با كرونا« درباره محرم

كميته اطالع رساني ستاد ملي مديريت و مقابله با كرونا، 
اطالعيه شــماره يك خود را با تأكيد ويــژه بر رعايت 
»دقيق و كامل دســتورالعمل هاي بهداشتي از سوي 
مردم، سخنرانان و مســئوالن هيئات مذهبي، تكايا و 

حسينيه ها« در ايام  ماه محرم منتشر كرد.

اطالعيه ستاد 
اگرچــه مســئوالن وزارت بهداشــت مي گوينــد، 
 تصميم گيري درباره چگونگي برگزاري مراسم مذهبي 
عزاداري حســيني همچنــان ادامه دارد، ســتاد ملي 
مديريت و مقابله با كرونا اطالعيه در اين باره منتشــر 
و درواقع كلياتي را براي برگزاري مراســم ابالغ و اعالم 
عمومي كرده اســت. اين اطالعيه اي كلي اســت و به 
بسياري از پرسش ها درباره چگونگي برگزاري اين مراسم 
پاسخ نمي دهد. به گزارش همشــهري به نقل از ايسنا، 
در اين اطالعيه آمده است: »برگزاري مراسم عزاداري 
عمومي در فضاهاي سربســته صرفاً در ايام مشــخص 
شــده و ســاعات محدود و در مساجد، حســينيه ها و 
تكايايي مجاز است كه به تشــخيص كارگروه استاني 
داراي شرايط مناســب بهداشتي و مديريتي هستند.« 
كميته اطالع رساني ستاد ملي مديريت و مقابله با كرونا 
همچنين تأكيد كرده است: »برگزاري مراسم در اماكن 
مجاز صرفا با رعايت اصول »كاهش زمان مراسم، تراكم 
حداقلــي، آلودگي زدايي منظم، رعايــت فاصله يك و 
نيم متر و استفاده مســتمر و همگاني از ماسك« انجام 
مي شود و مسئول برگزاري مراسم عمومي بايد نسبت به 
رعايت كامل ضوابط بهداشتي، تعداد شركت كنندگان، 
زمان برگــزاري و نحوه پذيرايي متعهد شــود.« طبق 
اطالعيه ســتاد هيچ گونه پذيرايي در جريان برگزاري 
مراســم عزاداري و پس از آن انجام نمي شود و اطعام و 
نذورات صرفاً مطابق دســتورالعمل هاي بهداشتي در 
پخت وپز و بسته بندي به صورت »بيرون بر« و در ظروف 
غيرمشــترك و يكبار مصرف توزيع مي شود. در ادامه 
اين اطالعيه تأكيد شده است: »صدا و سيما و نهادهاي 
تبليغي و مردمي نســبت به ارائه برنامه هاي ابتكاري 
مناسب وضعيت فعلي كشــور و تقويت فضاي معنوي 
و فرهنگ عاشورايي در فضاي تبليغاتي و مجازي اقدام 
كنند.« بنا بر اين گزارش، كميته اطالع رساني و تبليغات 
ســتاد ملي با هماهنگي همه دســتگاه هاي اجرايي و 
مردمي به ويژه رسانه ها، صدا و سيما و هيئات مذهبي 
نسبت به آماده سازي  افكار عمومي و ارائه آموزش هاي 

بهداشتي ويژه ايام عزاداري اقدام مي كند.

 اگر همه افراد ماسك 
داشته باشــند و يك 
فرد مبتال وارد شــود، 
كه ماســك نداشته 
باشد، شانس انتقال به 
ساير افراد باالي 30 تا 

40درصد است

وزارت بهداشت شرايط  برگزاري مراسم  محرم  را اعالم كرد

  خانگي  يا محدود
 و  بدون ازدحام

 نظر قاطــع وزارت بهداشــت 
اين اســت كه  برگزاري مراســم 

پرجمعيت در محرم ممنوع باشد

 ســتاد ملي مقابله بــا كرونا 
پروتكل هاي بهداشتي برگزاري 

مراسم را ابالغ كرد
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تازه ترين آمارهاي دست اندركاران بخش صنعت از رشد 
توليد و توزيع ماهانه 180ميليون ماسك در سطح كشور 
و افزايش نظارت بر عرضه اين اقالم در شبكه هاي توزيعي 
و درماني با بهره گيري از ظرفيت هــاي اصناف حكايت 
دارد اما اين رشــد توليد و عرضه منجر به ثبات قيمت و 
عرضه انواع ماســك به نرخ مصوب دولتي نشده است. با 
اين شــرايط اكنون گرانفروشي و عرضه چندنرخي انواع 
ماســك به رويه اي جاري در بازار اين كاالي بهداشــتي 
تبديل شده است. بررسي نرخ خرده فروشي انواع ماسك 
در فروشــگاه هاي اينترنتي نيز بيانگر عرضه اين اقالم با 
قيمت هاي متفاوت و تحميل فشــار اقتصادي بيشتر به 
خانوارهايي است كه به دليل كاهش قدرت خريد، چندان 
قادر به استفاده از ماسك براي محافظت در برابر ويروس 
كرونا نيستند. عالوه بر آن، برخي فروشگاه هاي اينترنتي 
در حالي با وعده عرضه ماسك با نرخ هاي مصوب نسبت 
به پيش فروش اين اقالم به مشــتريان اقــدام مي كنند 
كه محموله هاي خريداري شــده مشــتريان را با تأخير 
چند هفته اي ارسال كرده و به صورت تلفني نيز پاسخگوي 
پيگيري اين مشتريان براي تحويل گرفتن ماسك هاي 

خريداري شده نيستند.

خلف وعده فروشندگان مجازي ماسك 
به گزارش همشهري، بررسي قيمت فروش انواع ماسك در 
فضاي مجازي بيانگر اختالف معنا دار قيمت خرده فروشي 
اين محصوالت)بدون احتســاب هزينه حمل( نسبت به 
قيمت هاي مصوب و اعالم شــده توسط سازمان حمايت 
و وزارت صنعت اســت. به نحوي كه برخي فروشگاه هاي 
مجازي انواع ماسك كارگاهي و صنعتي را حتي تا دوبرابر 
قيمت به مشتريان عرضه مي كنند و اين اختالف قيمت در 

 N95 فروش انواع ماسك هاي جراحي، پزشكي و فيلتردار
به مراتب بيشتر از انواع ماسك هاي معمولي است. عالوه بر 
عرضه چندنرخي خلف وعده و تأخير فروشندگان ماسك 
در فضاي مجازي برای تحويل سفارش ها نيز موجب انتقاد 
و گاليه مردم شده اســت. يكي از خريداران ماسك هاي 
كارگاهي از طريق فروشــگاه اينترنتي »باماســك« در 
گفت وگو با همشــهري اعالم كرد، حــدود 4هفته پيش 
براي خريد 3بســته 50عددي ماســك با موعد تحويل 
2مرداد ماه مبلغ 225هزارتومان به حساب اين سايت واريز 
كردم اما متأســفانه به رغم پيگيري زياد از طريق سايت 
اين فروشگاه اينترنتي و تماس چندباره با اپراتورهاي آن، 
هنوز موفق نشده ام اين محموله را دريافت كنم. او افزود: 
بدتر اينكه اكنون شماره  تلفن هاي اين سايت اينترنتي يا 

جوابگو نبوده يا مدام بوق اشغال مي زند. همچنين با توجه 
به ارسال محموله هاي اين ســايت از طريق پست، ظاهرا 
به دليل مشــكالت ناشــي از نحوه فعاليت اين فروشگاه 
اينترنتي با پست، فروشندگان اين ســايت حتي از ارائه 
كد رهگيري مرسوله تحويلي به پست، براي دريافت آن 
از پست نزديك به  محل سكونت من نيز ناتوان هستند و 
اكنون نمي دانم براي دريافت كاالي خريداري شده بايد به 

كجا مراجعه كنم؟

فاصله نرخ مصوب و بازار ماسك 
بازار عرضه انواع ماسك هاي غيراستاندارد از ماسك هاي 
خانگي گرفته تا كارگاهي و صنعتي به قيمت هاي متفاوت 
700تا بيــش از 20هزار تومان در حالي هــر روز داغ تر 

رشدتقاضا برای نوشت افزار خارجیرکود بازار آجیل، رونق صادرات پسته برنج در راه گرانی بیشتر

فصل برداشت برنج در مازندران در حالي آغاز شده كه قيمت باالي اين كاالي اساسي در بازار دسترسي 
 به آن را روزبه روز سخت تر مي كند و اين روزها حتي برنج خارجي هم با  قيمت بسيار بااليي به فروش

می رسد. به گزارش همشهري، از ابتداي امسال و با حذف ارز دولتي واردات برنج، قيمت اين محصول 
دوبرابر شد و اقشاري از جامعه كه به دليل قيمت بســيار باالي برنج ايراني، مشتري ثابت برنج وارداتي 
بودند، حاال ناچارند قيمتي در ح دود نرخ برنج ايراني براي آن بپردازند. گفته مي شود نزديك به 6دهك 
از جامعه دستشان به برنج ايراني نمي رسد و اين موضوع طي سال هاي اخير، واردات برنج را توجيه پذير 
كرده بود. با آغاز فصل برداشت اما شــاليكاران نگران فروش محصول خود هستند و همين باعث شده 
نماينده رشت در مجلس درخواســت توقف واردات را مطرح كند. محمدرضا احمدي خطاب به وزير 
جهادكشــاورزي گفت: وزير نبايد اجازه دهد با واردات برنج طعم شيرين بهره برداري براي كشاورزان 
به تلخي مبدل شود. اين در حالي است كه هرگونه محدوديت جديد در واردات مي تواند دوباره زمينه 

افزايش قيمت  برنج ايراني و خارجي را فراهم كند.

گرچه فروشندگان آجيل و خشكبار اين روزها حال و روز خوبي ندارند و بازارشان كساد است ولي دست كم 
پسته كاران و بازرگانان پسته در چند ماه اخير صادرات نســبتا خوبي داشته اند. به گزارش همشهري، با 
وجود محدوديت هايي كه به واسطه گسترش كرونا براي صادرات محصوالت صنايع غذايي ايران به وجود 
آمد، به گفته سخنگوي گمرك در سه ماه اول سال جاري 21 هزار و 720 تن پسته به خارج كشور صادر 
شده است. سيدروح اهلل لطيفي اظهار داشت: در سه ماه نخست امسال، ايران به بيش از 54 كشور جهان 
صادرات پسته داشته كه در اين ميان اصلي ترين مقاصد پسته ايراني، كشورهاي چين، آلمان، عراق، روسيه 
و قزاقستان بوده اند. ايران يكي از بزرگ ترين كشورهاي توليدكننده پسته در جهان است و اين محصول جزو 
با ارزش ترين محصوالت كشاورزي ايران به شمار مي آيد. مشكالت توليد پسته و كاهش عرضه آن، 2سال 
پيش قيمت اين محصول را در بازار داخلي به شدت باال برد اما در 2سال اخير، قيمت ها متعادل تر شده است. 
با اين حال كاهش قدرت خريد مردم از يك سو و ركود فصلي بازار در تابستان، اين روزها آجيل و خشكبار را 

از اولويت هاي خريد بيشتر مردم خارج و خريد اين اقالم را بسيار كاهش داده است.

در سال هاي اخير توليد نوشت افزار در كشور پيشرفت خوبي داشته و در برخي اقالم، وابستگي به واردات كاهش 
يافته است، اما نبود تكنولوژي توليد برخي اقالم نوشت افزار و به ويژه وسايل مهندسي، واردات اين كاالها را به منظور 
تامين بازار، اجتناب ناپذير مي كند. به گزارش همشهري، فعاالن بازار نوشت افزار بر اين باورند كه حتي در زمينه 
لوازمي كه توليد داخلي خوبي دارند نيز هنوز تقاضاي بسيار زيادي براي نوشت افزار خارجي در بازار وجود دارد. 
رئيس اتحاديه صنف نوشت افزار تهران در اين باره گفت: بحث داخلي سازي توليد نوشت افزار در كشور در3سال 
اخير با حمايت هاي بيشتري مواجه شده و در توليد اقالم اساسي نوشت افزار در كشور حركت هاي مناسبي صورت 
گرفته است، به گونه اي كه در توليد مداد تا 90 درصد و در خودكار تا 80 درصد مصرف از محل توليدات داخلي 
تامين مي شود و در توليد پاك كن و تراش نيز وابستگي به واردات كاهش يافته است. موسي فرزانيان با اشاره به 
اينكه در بخش نوشت افزار در برخي از محصوالت توليد داخلي وجود ندارد، اظهاركرد:  اطمينان برخي از خانواده ها 
به توليدات داخلي صد درصد نيست و به همين دليل تقاضاي نسبتا بااليي براي محصوالت خارجي وجود دارد، 

توليدكنندگان بايد تالش كنند محصوالت كيفي تر و مناسب تري به بازار عرضه كنند.

    قیمت برخی انواع برنج ایرانی و خارجی در بازار تهران                              قیمت برخی انواع آجیل در سایت های فروش آنالین  قیمت برخی انواع مداد و مدادرنگی در بازار تهران

فن بازار 

راسته بازار

  براي انتخاب و خريــد پارچه، غير از 
جنس ، طرح و رنگ آن، نكات ديگري هم 
هست كه مي تواند در ميزان رضايت شما 
از خريد، مؤثر باشــد. اگر خياط هستيد 
كه قطعا ايــن نكات را مي دانيــد اما اگر 
تازه كاريد و مي خواهيد براي نخستين بار 
در خانه خياطي كنيد، احتماال اين چند 

مورد به كارتان خواهد آمد.
  براي شــروع، بهتر اســت پارچه اي 
را خريــداري كنيــد كــه دوخــت آن 
آســان باشــد. براي ايــن كار به دنبال 
پارچــه اي بگرديد كه تار و پــود آن در 
زمان دوختن لغزش و كشــش بيش از 
حدي نداشته باشــد. در واقع شما بايد 
پارچــه اي پنبــه اي، كتاني يــا تركيب 
پنبه و كتان را انتخاب كنيــد. از خريد 
پارچه هاي ابريشــمي، ريون، پلي استر 
 و پارچه هاي كشــباف پرهيــز كنيد. 

 براي اينكه ديد بهتري در زمان دوخت 
داشته باشيد و چشمانتان كمتر خسته 
شــود، پارچه هايي با رنگ ها و طرح هاي 
ســاده انتخاب كنيد. پارچه هاي راه راه و 
آنهايي كه طرح هــاي چند رنگ و درهم 
برهم دارند مي تواند باعث خستگي چشم 

و باال رفتن ضريب اشتباه شما شود.
  پارچه هايي با وزن ســبك تا متوسط 
را انتخاب كنيد و كارتان را از پارچه هاي 
ســنگين وزن آغاز نكنيد. كنترل كردن 
پارچه هاي ضخيم و سنگين زير چرخ و 
دوختن آنها كار سختي است كه مي تواند 

در ابتداي كار شما را اذيت كند.
  توصيه ديگر اين است كه هنگام خريد، 
اندكي پارچه را باز كنيــد و به چگونگي 
آويزان شدن آن نگاه كنيد. اين كار به شما 
كمك مي كند متوجه شويد آيا اين پارچه 
براي دوخت لباس و مدل مورد نظرتان 

مناسب هست يا خير.
  بسياري از پارچه ها برچسب مشخصات 
دارند كه حاوي اطالعاتي درباره نوع نخ و 
دســتورالعمل هاي مراقبت از آنهاست. 
موقــع خريد نگاهــي به برچســب آن 
بيندازيد و ببينيد آيا مي توان مثال آن را 
داخل ماشين لباسشويي انداخت يا تنها 
بايد به صورت خشكشويي شسته شود؟ 
اگر نگهداري از ايــن پارچه بيش از حد 
دشوار است، از خريد آن صرف نظر كنيد.

  يكــي از بهتريـــــــن كارها براي 
سرگرم شــدن در اين روزهـــــــــا، 
رســيدگي به گل و گياه و باغچه است. 
آپارتمان نشين ها هم با توجه به فراواني 
انواع گياهــان آپارتمانــي، گزينه هاي 
زيادي براي طراوت بخشيدن به محيط 
زندگي شان دارند؛ پس اگر حياط داريد 
يا نداريــد، فرقي نمي كند، بهتر اســت 
يكي از اين روزها بــا رعايت تمام نكات 
و دســتورالعمل هاي بهداشتي سري به 
يكي از بازارهاي گل تهران بزنيد و براي 
شاداب كردن محيط خانه چند گلدان گل 

و گياه بخريد.
   چند بازار بزرگ گل و گياه در شرق و 
غرب شهر تهران وجود دارد كه عالوه بر 
عمده فروشــي براي گلفروشان، فروش 
جزئي هم دارند، اما بازار گل رضوان، تنها 
بازار گلي اســت كه در مركز تهران واقع 
شده و دسترسي به آن براي مردم مناطق 

مركزي شهر آسان تر و سريع تر است.
   بــازار گل رضــوان با ســــابقه اي 
سی ســاله تمام خدمات مربوط به گل 
و درختچه هاي مناســب بــا فضاهاي 
مختلف و همچنين لوازم جانبي گلكاري 
و درخــت كاري را در اختيار شــما قرار 
مي دهد. در اين بازار مي توانيد بهترين 
گل هاي فصلــي، گياهان فضــاي باز و 
آپارتماني، درختچه هــاي زينتي، انواع 
خاك و كــود و گلدان هــاي متنوع را 
خريداري كنيد و در كنار تمام اينها می 
توانيد از مشاوره مهندسين كشاورزي، 
طراحــان فضــاي ســبز و متخصصان 
باغباني، براي پرورش و نگهداري گل و 
گياه به صورت صحيح و آسان بهره مند 

شويد.
   اين بازار در بزرگراه رسالت)شرق به 
غرب(، روبه روي مصلي قرار دارد و شما 
مي توانيــد از ورودي پاركينگ عمومي 
متروی مصلي وارد اين بازار شويد. براي 
رفتن به اين مركــز از متروي مصلي هم 
مي توانيد استفاده كنيد. اين بازار داراي 
صفحاتي در فضاي مجازي هم هست و 
با جســت وجوی نام اين بازار مي توانيد 
انواع محصوالت عرضه شــده را در اين 
صفحات ببينيد و بدون حضور در محل، 

سفارش دهيد.

راهنماي خريد پارچه 

بازار گل رضوان

  اتمام حجت با فروشندگان صنفي و مجازي ماسك    
سازمان حمايت نیز براي چندمین بار با صدور اطالعیه و اتمام حجت با عرضه کنندگان اقالم بهداشتي و ماسك، بر رعايت 
قیمت مصوب اين اقالم تأکید و اعالم کرده است، پیرو ابالغیه هاي قبلي اين سازمان درخصوص ضرورت رعايت نرخ هاي 
مصوب اقالم ضروري مبارزه با بیماري کرونا و با عنايت به مصوبات ستاد لجستیك مربوطه، حداکثر قیمت مصرف کننده 
ماسك سه اليه صنعتي 1300و ماسك هاي کارگاهي 1500تومان تعیین شده است. اين در حالي است که گزارش ها و شكايات 
واصله حاکي از آن است که انواع ماسك سه اليه در برخي از مراکز عرضه ازجمله داروخانه ها، فروشگاه هاي زنجیره اي، 
اينترنتي و واحد هاي صنفي باالتر از نرخ مصوب به فروش مي رسد. اين سازمان در ادامه اطالعیه خود اعالم کرده است، 
براي جلوگیري از هرگونه اجحاف در حق مصرف کنندگان به ويژه در شرايط حساس کنوني، تمام عرضه کنندگان مكلف به 
فروش تمام اقالم ضروري مبارزه با بیماري کرونا به قیمت هاي مصوب بوده و بايد با قید فوريت نسبت به اصالح قیمت هاي 
فروش خود اقدام کنند. بديهي است مسئولیت فروش به نرخ هاي باالتر از قیمت مصوب به هر بهانه اي، مصداق ماده 2 قانون 
تعزيرات حكومتي تلقي شده و مسئولیت آن متوجه واحدهاي خاطي خواهد بود. سازمان حمايت تأکید کرده است که اين 
اطالعیه به منزله ابالغ عمومي و براي تمام عرضه کنندگان الزم االجراست. همچنین شهروندان محترم در صورت مواجهه 
با فروش اين اقالم با نرخ باالتر از قیمت هاي مصوب مي توانند موارد تخلف را از طريق شماره 124، سامانه ir.124 يا سازمان ها 
و ادارات صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور منعكس کنند. نظارت بر عملكرد داروخانه ها از طريق وزارت بهداشت، درمان 

و آموزش پزشكي و سازمان غذا و دارو انجام خواهد شد و بايد تخلف اين مراکز به شماره 190منعكس شود.

چند و چون

تشديد فاصله نرخ مصوب و بازار کاالهاي اساسي 

حذف ارز دولتي و مشكالت واردات يا 
تامین نهاده هاي تولید برخي کاالهاي 
اساســي و اقالم مصرفــي، در حالي 
موجب گراني و افزايش شكاف قیمت 
خرده فروشــي اين اقالم با قیمت هاي 
مصوب ســتاد تنظیم بازار يا نرخ هاي 
درج شده در سامانه 124ســازمان حمايت شده است که متولیان 
تنظیم بازار اين اختالف قیمت را ناشــي از تخلف و گرانفروشي 
عرضه کنندگان اين اقالم مي دانند. با داوود موسوي، معاون نظارت 
بر کاالهاي مصرفي و شبكه هاي توزيعي و اقتصادي سازمان حمايت 

تولید کنندگان و مصرف کنندگان گفت وگو کرده ايم.
 

علت فاصله نرخ مصوب و بازار مرغ چیست؟
مرغ ازجمله اقالم كااليي مشــمول قيمت گذاري اســت كه براساس 
قيمت هاي تعيين شده نرخ هر كيلوگرم مرغ زنده درب مرغداري 10هزار 
تومان و قيمت خرده فروشي مرغ گرم آماده پخت هر كيلوگرم 15هزار 
تومان به اضافه 5درصد كمتر يا بيشتر به اختيار استانداران تعيين شده 
و تقريبا براي نخستين بار است كه نرخ گوشــت مرغ با توجه به تغيير 
هزينه تمام شده توليد ناشي از افزايش نرخ نهاده هاي توليد با رشد قيمت 

مناسبي همراه بوده است.
نرخ مصوب مصرف کننده شكر بسته بندي چقدر است؟

براساس بند 5 مصوبه 12خرداد سال جاري جلســه كارگروه تنظيم 
بازار ابالغي مورخ 15خرداد ســال جاري، قيمت مصوب شــكر توليد 
 داخل براي ســال 1399 به ازاي هر كيلوگــرم درب كارخانه به مبلغ 
6هزار و 300تومان تعيين و تصويب شده است. نرخ مصوب هر كيلوگرم 
شكر بسته بندي يك كيلوگرمي مصرف خانوار توليد داخل يا وارداتي 
نيز حداكثر 8هزار و 700تومان است و عرضه شكر با قيمت بيش از نرخ 
مصوب مذكور تخلف محسوب شده و مشمول برخوردهاي تعزيراتي 
خواهد بود. همچنين مقرر شــده تا از فروش شــكر در اوزان بيشتر از 
500تن خودداري و ترتيبي اتخاذ شود تا شــكر توليدي مستقيم به 
مصرف كنندگان اصلي )صنوف، صنايع و خانوار( فروخته شده و از فروش 

به واسطه ها و اشخاص غيرتوليدي اجتناب شود.
اما نرخ خرده فروشي شكر با نرخ مصوب فاصله دارد، 

قیمت هر کیلوگرم شكر فله چقدر تعیین شده است؟
 در مورد تعيين نرخ شــكر فله به  دليل مباحثي كه در زمينه تغيير 
مبناي نرخ ارز تخصيص يافته به واردات شكر از 4200 به ارز نيمايي و 
نوسان قيمت اين نوع ارز مطرح است، مقرر شده تا در نشستي با فعاالن 
صنفي و واردكنندگان، نرخ هر كيلوگرم شكر فله نهايي و اعالم شود. 
بر اين اساس نرخ مصوب هر كيلوگرم شكر فله براي مصرف صنف و 
صنعت به زودي نهايي و اعالم خواهد شد. همچنين نرخ خرده فروشي 
و بسته بندي هاي مختلف شكر توسط سازمان حمايت تعيين و ابالغ 
شده و هرگونه عرضه شــكر به قيمت بيش از نرخ مصوب، تخلف و 

گرانفروشي است.
میزان تغییر قیمت مصرف کننــده انواع روغن نباتي 

چگونه بوده است؟
آخرين قيمت مصوبي كه ستاد تنظيم بازار براي روغن نباتي بر مبناي 
هزينه هاي تمام شده توليد اين محصول تعيين كرده هر كيلوگرم روغن 
خام 4هزارو700تومان است كه در سامانه 124 در حجم هاي مختلف 
و بنابر نوع اين محصول درج شده است. بر اين اساس قيمت انواع روغن 
فرآوري شــده در بســته بندي پت )روغن مايع( و در بسته بندي حلب 
)روغن نيمه جامد( به ترتيب با 12 و 14 درصد رشــد نسبت به قيمت 
مصوب قبلي تعيين شــده اســت. اين نرخ بر مبناي ارز 4200توماني 
براي واردات روغن خام و با توجه به افزايش ساير هزينه هاي تمام شده 
توليد اين محصول توســط كارخانه هاي توليدي تعيين و ابالغ شده و 
اجراي آن توسط همه توليد كنندگان و واحدهاي صنفي الزامي است. 
همچنين با مصوبه مذكور مقرر شد تا سازمان حمايت از مصرف كنندگان 
و توليد كنندگان قيمت احجام مختلف روغن را تعيين و در سامانه 124 
بارگذاري و اطالع رســاني كرده و نسبت به تعيين نرخ عرضه روغن فله 
)صنف و صنعت( براســاس نرخ مصوب روغن خام و هزينه هاي توليد 

مستند به اسناد بهاي تمام شده اقدام كند.

 با افزايش تقاضا، برخي فروشگاه هاي مجازي، تحويل ماسك های پيش فروش شده   به مشتريان را
 برای چندهفته به تاخير انداخته و پاسخگوي آنها نيستند

معمای رشد عرضه و گرانی ماسك 

قیمت )كیلوگرم- تومان(مشخصاتنوع برنج

10295.000 كيلويی- آقاجانياندم سياه استخوانی 

10268.600 كيلويیايرانی گلستان

10180.000 كيلويیفجر استخوانی

10250.000 كيلويی- آقاجانيانصدری هاشمی 

10177.000 كيلويیدانه بلند ) خاطره ( 

10175.000 كيلويیهندی محسن دانه بلند

10168.000 كيلويی- كيمياشيرودی 

10182.000 كيلويی-1121 سرآشپزهندی 

10140.000 كيلويی- الشه اعالدم سياه كيميا ناصری 

10220.000 كيلويی- كيميا جاويددم سياه استخوانی 

قیمت ) تومان(مشخصاتمداد
1.500فكتيسمداد مشكی

2430.000 رنگ- آريامدادرنگی

60100.000 رنگ- مدل نامبروان مدادرنگی

1215.000 رنگ آريا - مدل 3016مدادرنگی

4898.000 رنگ- فنلوتمدادرنگی

1217.000 رنگ- آسيا - مدل A-20مدادرنگی

9.000فابركاستل- مدل گلدفابر- B6مداد طراحی

29.000فابركاستل- بسته 12 عددیمداد مشكی 

3683.000 رنگ- جعبه فلزی- فكتيسمداد رنگی 

72516.000 رنگ- كنكو مدل ويكتوريا- جعبه چوبی مداد رنگی 

قیمت ) تومان(مشخصات نام آجیل

27.500خارجیگردو پوست كاغذی

90.750يك كيلوگرمپسته اكبری

122.100يك كيلوگرمبادام هندی خام

500119.000 گرممغز بادام ايرانی شور عرشيا 

140.000يك كيلوگرممغز گردو ايرانی صبحانه

50071.000 گرممخلوط ويژه ميوه خشك 

88.000اعال - يك كيلوگرمپسته احمدآقايی 

25015.000 گرمبادام زمينی آستانه  

88.000چاپار- 400 گرم پسته شور كله قوچی

50040.000 گرمزرشك دونه اناری

بازگشت موج دوم کرونا و تأکید مسئوالن درماني 
کشــور بر رعايت پروتكل هاي بهداشــتي و الزام 
استفاده از ماسك در مراکز عمومي، ادارات و... زمینه 
رشد تقاضا براي اين کاال از نیمه دوم تیرماه امسال را فراهم کرد. اين افزايش تقاضا 
در شرايطي بود که مسئوالن وزارت صنعت از رشد تولید و عرضه ماسك و ساير اقالم 
بهداشتي با استفاده از ظرفیت هاي تولید داخل و حتي واردات، ترخیص و توزيع اين 
اقالم در مراکز عرضه و اعمال ممنوعیت صادرات ماسك براي تامین نیاز بازار داخلي 

خبر دادند. اما خبرهاي رشد تولید و عرضه، مصوبات ستاد ملي مقابله با کرونا و تعیین 
و ابالغ نرخ هاي مصوب انواع ماسك توسط سازمان حمايت، نه تنها منجر به رشد عرضه 
ماسك با نرخ مصوب نشــد بلكه روزبه روز فاصله قیمت مصوب و بازار انواع ماسك 
افزايش يافته و عرضه کنندگان اين کاال در فضاي مجازي نیز عرضه چند نرخي و تأخیر 
در ارسال محموله هاي فروخته شده به مشتريان را در دستور کار قرار داده اند. با اين 
روند مشخص نیست که در شرايط رشد تولید و عرضه و وعده هاي افزايش نظارت بر 
توزيع ماسك، منشأ اصلي کمبود و گراني و گرانفروشي انواع ماسك در بازار چیست؟

علي ابراهیمي 
دبير گروه بازار

مي شــود كه مســئوالن وزارت صنعت بر تعيين قيمت 
مصوب و لزوم عرضه انواع ماســك با اين قيمت ها خبر 
مي دهند. وزارت صنعت، قيمت هر عدد ماسك  صنعتي 
را هزارو300 و ماسك هاي كارگاهي را هزارو500 تومان 
اعالم و تأكيد كرده است كه هر فروشنده اي ماسك را با هر 
قيمت يا هر جايگاه قيمتي بيشتري عرضه كند، متخلف 
خواهد بود. بنابر اعالم اين وزارتخانه ظرفيت توليد روزانه 
ماســك در كشــور بين 10 تا 11 ميليون عدد است كه 
مي تواند افزايش يابــد، همچنين بيــش از 18 ميليون 
ماسك وارد شده و آماده عرضه در كشور است. اسماعيل 
مهدي پور، مديــركل نظارت بر محصوالت بهداشــتي، 
دارويي و تجهيزات پزشكي سازمان حمايت نيز با اعالم 
حداكثر نرخ مصرف كننده انواع ماســك سه اليه گفت: 
حداكثر نرخ مصرف كننده انواع ماسك سه اليه كارگاهي 
در مراكز عرضه، از جمله واحدهاي صنفي زيرمجموعه 
اتحاديه ها، ســوپرماركت ها و مترو، معادل 1500تومان 
و حداكثر نرخ مصرف كننده ماســك ســه اليه صنعتي 
عرضه شده در فروشــگاه هاي زنجيره اي، داروخانه ها و 
فروشگاه هاي اينترنتي 1300تومان است. او تأكيد كرد 
كه هرگونه فروش به قيمت هاي باالتر تخلف گرانفروشي 
بــوده و در صورت انعكاس شــكايات در اين خصوص به 
شــماره تماس 124و يا درج در ســامانه ir.124مراتب 
پيگيري خواهد شــد. اين اظهارنظرها در حالي اســت 
كه اكنون انواع ماســك كارگاهي و صنعتي به نرخ هاي 
متفاوت تا حدود 3هزار تومان در فروشگاه هاي زنجيره اي، 
خرده فروشي ها وداروخانه ها با كيفيت متفاوت و در برخي 

موارد غيراستاندارد به مشتريان عرضه مي شود.

وعده چند باره برخورد با سودجويان 
رئيس مركز اصناف و بازرگانــان وزارت صنعت، معدن و 
تجارت با اشــاره به توليد ماهانه 180 ميليون ماسك، از 
تشــديد نظارت ها بر توليد و توزيع ملزومات بهداشتي 
خبر داد و گفت:كارگروهي متشــكل از مديران ارشــد 
وزارت صنعت، معدن و تجارت و بهداشــت، نمايندگان 
اتاق اصناف، تعزيرات، شركت هاي توليدي و دستگاه هاي 
مرتبط به صورت جلسات هفتگي، ضمن بررسي آخرين 
وضعيت توليد ماسك در كشور، هماهنگي هاي الزم در 
زمينه افزايش توليد و مديريت توزيع ماســك در شبكه 
درمان و بين مردم را انجام مي دهد. جمشيد گلپور افزود: با 
تدابير اتخاذ شده بين حلقه توليد و توزيع بخش خصوصي 
با نظارت وزارتخانه های صنعت و بهداشت، ماهانه حدود 
180 ميليون ماسك توليد و در اختيار شبكه هاي درماني و 
توزيعي قرار مي گيرد. او از تشديد نظارت ها بر فرايند توليد 
تا توزيع ماسك خبر داد و گفت: با هرگونه سوءاستفاده از 
بحران كرونا در توليد و توزيع ملزومات بهداشتي برخورد 
قاطع مي شــود و بازرسين ســازمان حمايت، بهداشت، 
اصناف و تعزيرات با قاطعيت ضمن نظارت بر فرايند توليد، 
نظارت ويژه اي در چرخه توزيع نيز داشته و متخلفين را 
به مراجع قضايي معرفي مي كنند. همچنين اميدواريم با 
تقويت چرخه توليد ماسك، ضمن ايجاد اشتغال، پس از 
اشباع نياز بازار كشور، بتوانيم صادرات ماسك را كه با توجه 
به الزام استفاده از اين كاال ممنوع شده دوباره فعال كنيم. 
دبير كارگروه مقابله با كرونا افزود: شــركت هاي توليدي 
ملزم به رعايت دستورالعمل هاي كارگروه مقابله با كروناي 
وزارت صمت هستند و در صورت مشاهده هرگونه عرضه 
خارج از شبكه توزيع، ضمن قطع سهميه مواداوليه شركت 
خاطي، پرونده به عنوان عرضه خارج از شبكه و قاچاق به 
دستگاه قضايي ارسال مي شود. او افزود: به دليل افزايش 
توليدكنندگان داخلي ماسك، جاي هيچ گونه نگراني در 
زمينه كمبود ماسك وجود ندارد و اين كارگروه در راستاي 
مديريت شبكه توزيع با اولويت براي شبكه درمان كشور 
و مردم، تمام فرايندهاي توليد تا توزيع را در سامانه ثبت 
و رصد مي كند. مردم نيز براي خريد ماسك استاندارد از 
مكان هاي معتبر اقدام كنند و هرگونه گرانفروشي ماسك 
در داروخانه ها را با تلفن هاي 190 وزارت بهداشــت و در 

صنوف به تلفن 124 وزارت صمت اطالع دهند.
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مسعود كیمیایی دیروز هفتادونه  ساله شد. فیلمســازی كه بیش از نیم قرن است نامی معتبر در 
سینمای ایران دارد، از چهره های تأثیر گذار هنر ایران در سده ای است كه آخرین سالش را پشت 
سر می گذاریم و آثارش خاطره جمعی برای ایرانیان ساخته است. مسیر پرفراز و نشیبی كه كیمیایی 
در این سال ها طی كرده، می تواند نمایانگر جاده پردست اندازی باشد كه هنرمند ایرانی پشت سر گذاشته است. 
نكته كلیدی كیمیایی، تداوم حیرت انگیز اوست؛ اینكه هیچ گاه كم نیاورده و تن به عافیت نداده و درست یا غلط 
راهی را رفته كه به آن اعتقاد داشته. واكاوی اجمالی، مختصر و كوتاه این راه طی شده، فقط تصویری از زندگی و 
هنر كیمیایی را به دست نمی دهد. این فقط زیست و هنر فیلمساز و داستان موفقیت ها و ناكامی هایش نیست، 
كه بخشی از تاریخ است. كیمیایی با آثارش معموال كوشیده تا شهادت روزگارش را بدهد. این شهادت روزگار، 
شاید گاهی با لكنت همراه بوده، ولی هرگز از مسیر صداقت خارج نشده. كیمیایی با كاریزمای ذاتی اش، با مهری كه به این مردم و 
این سرزمین دارد و اعتراضی كه بخشی از وجودش اســت، هنرمند مثال زدنی روزگار ماست كه با استمرار، ایستادگی و حد توان 
آفرینش اش، توانسته یادگارهایی برای همیشه خلق كند. این بچه خیابان ری و كوچه دردار و این فارغ التحصیل دبیرستان بدر، با 
ویژگی های منحصربه فردش توانسته بیش از 50سال در سطح اول سینمای ایران فعالیت كند، تأثیر بگذارد، در ارتقای سطح كیفی اش 
مؤثر باشد و راهی را باز كند تا دیگران هم بیایند و حكایت خود را بگویند. اما این نوشته، روایت كوتاه و مختصر ماست از مسیری كه 
كیمیایی در این سال های طوالنی طی كرده. خوشبختانه این داستان همچنان قرار است ادامه داشته باشد و این تازه اول عشق است.

 اینك
صدای پای دوست

مسعود كیمیایی چه مسیری را طی كرد، چگونه برای ایرانیان خاطره جمعی 
ساخت و چطور به فیلمسازی تاریخ ساز تبدیل شد؟

۱۳۲۰
متولد سال های جنگ جهانی دوم

متولد ۱320 در خیابــان امیر كبیر )چراغ بــرق( تهران، در 
سال های جنگ جهانی دوم و ورود متفقین به ایران. فرزند سوم 
خانواده ای از طبقه متوسط تهرانی و سومین فرزند خانواده پس 
از حسن و ایران، برادر و خواهر بزرگ تر. كیمیایی دوساله است 

كه پدر در خیابان ری خانه می گیرد.

۱۳۳۰
عشق سال های سخت

عشق به سینما از كودكی شروع می شــود. رفتن به مدرسه و 
دوست شدن با هم كالسی ها و بچه محل ها و فیلم دیدن در محل 
با بچه ها. داستان سینما و رفاقت از همین جاها شروع می شود. 
اســفندیار منفرد زاده و فرامرز قریبیان مهم ترین دوستان این 
سال ها هستند؛ رفقایی كه كیمیایی در حدود ده سالگی با آنها 
به سینماهای محله شان می رود؛ مثل سینما دماوند در خیابان 
ری پایین تر از كوچه دردار یا ســینما رامسر در همان حوالی. 
جوركردن پول بلیت برای سینما رفتن اغلب دشوار است. عشق 

سال های سخت شروع شده است.

۱۳۳۲
یا مرگ یا مصدق

ده، دوازده سالگی مصادف است با یكی از ملتهب ترین دوران 
تاریخ معاصر ایران؛ نهضت ملی شدن نفت، جبهه ملی، حزب 
توده، پان ایرانیســت ها، مصدق و 30 تیر. كیمیایی می گوید: 
»آن جوانی كه با خون خودش نوشت یا مرگ یا مصدق را من به 
چشم خودم دیدم« )هنر مقاومت در چنبر اختناق/ باقر پرهام(. 
كیمیایی دوازده ساله است كه كودتای 28 مرداد رخ می دهد. 

پدر، مصدقی است و خواهر بزرگ تر گرایش سیاسی دارد.

۱۳۳۹
غ التحصیل دبیرستان بدر  فار

سال های تحصیل در خیابان ری سپری می شود. بعد از گرفتن 
تصدیق ششم ابتدایی از دبستان تدین، نوبت به ورود به دبیرستان 
بدر می رسد. رفاقت با بچه محل ها و هم كالسی ها از این سال ها 
عمیق تر می شود. حاال با اســفندیار منفرد زاده، فرامرز قریبیان، 
اكبر معززی، سعید پیردوست و حسین حسین زاده اوقات سپری 
می شــود. حاال چند سالی اســت كه بچه های خیابان ری برای 
ســینما رفتن به خیابان الله زار می روند؛ عشق به وسترن و گری 
كوپر و تماشای چندباره »وراكروز« و »صالت ظهر« در سینماهای 
الله زار و خواندن مجله »ستاره سینما«. سلیقه سینمایی از همین 
سال ها شكل می گیرد. آشــنایی با نعمت حقیقی هم محصول 
سال های دبیرستان بدر است. مدیر دبیرستان عیسی الوند، پدر 
سیروس الوند است. به گفته اطرافیان، مسعود كیمیایی در دوران 
تحصیل خیلی اهل درس و مدرسه نبوده. عشق به سینما، مجله 
و كتاب و رفاقت با بچه محل ها و هم مدرسه ای ها جذاب تر از درس 
خواندن بوده. اینطور كه فرامرز قریبیان در مستند »سوار خسته 
در من می تازد« المیرا مقدم، می گوید وقتی او در مقطعی به خاطر 
دعوا از بدر اخراج می شود، كیمیایی هم پابه پای او می آید و مدرسه 
نمی رود. با تمام فراز و نشیب ها كیمیایی سرانجام دیپلمش را از 

دبیرستان بدر می گیرد.

 ۱۳۴۰
واخورده ها

كیمیایی، منفرد زاده و قریبیان شغل آینده شــان را از نوجوانی 
انتخاب كرده اند. قرار است مسعود كارگردان، اسفندیار آهنگساز 
و فرامرز بازیگر شود. سناریوي »واخورده ها« در سال های پایانی 
دبیرستان توسط كیمیایی نوشته می شود. كیمیایی و رفقا در مجله 
ستاره سینما خوانده اند كه جوانی در آمریكا به نام جان كاساوتیس 
فیلمی ارزان و ۱6میلی متری با عنوان »ســایه ها« ساخته است. 
سایه ها انگیزه ای اســت برای ســاخت واخورده ها. قرار و مدار با 
صاحب مغازه باتری ســازی  در میدان فوزیه به نتیجه نمی رسد. 
كیمیایی و رفقا سراغ ســاموئل خاچیكیان می روند. واخورده ها 

ساخته نمی شود، ولی آشنایی با خاچیكیان به كار می آید.

۱۳۴۵
دستیاری ساموئل خاچیكیان

چندسالی تجربه مشــاغل مختلف؛ ازجمله مدیریت كارگران 
در كارخانه ای متعلق به دوســت پدر، عضویت در كانون فیلم، 
همراهی با احمدرضا احمدی همكاري با انتشــارات در وطرفه 
و كمك به انتشــار »طرح« نخســتین مجموعه اشعار احمدی 
و درنهایت نزدیك شــدن به ســاموئل خاچیكیان و حضور در 
صداگذاری فیلم »ضربت« در سال ۱3۴3. اتفاق مهم سال ۱3۴۵ 
رخ می دهد؛ دستیاری ســاموئل در قسمت هایی از» خداحافظ 
تهران« و آشــنایی با اخوان ها، مدیران مولن روژ و تهیه كننده 

خداحافظ تهران و دوستی با بهروز وثوقی.

۱۳۴۷
شكست بیگانه بیا

 
نوشتن »بیگانه بیا« تحت تأثیر فیلم های روشنفكرانه اروپایی 
دیده شــده در كانون فیلم، جلب رضایت مصطفی اخوان برای 
كارگردانی بیگانه بیا و ساخت فصلی از فیلم به عنوان نمونه كار. 
فیلم ده دقیقه ای »مستوره« با بازی احمدرضا احمدی و فرامرز 
قریبیان و موزیك اسفندیار منفرد زاده ساخته و توسط مهدی 
رجاییان تدوین می شود. اخوان از كار راضی است و بیگانه بیا 
به عنوان نخستین فیلم بلند كیمیایی جلوی دوربین می رود. 
بهروز وثوقی یكی از بازیگران اصلی اســت و قرار اســت نقش 
مقابلش را فرامرز قریبیان بازی كند كه با مخالفت تهیه كننده، 
فرخ ساجدی جایش را می گیرد. قریبیان فقط در یك سكانس 
بازی می كند و دستیار كارگردان می شود. منفرد زاده موسیقی 
متن را می ســازد و فیلمبردار، مصطفی عالمیان است كه در 
آمریكا درس خوانده و نخســتین فیلم داریــوش مهرجویی 
»الماس33« را هم فیلمبرداری كرده است. فیلم بسیار ارزان 
تمام می شــود. اكران بیگانــه بیا توفیقی در گیشــه به همراه 
ندارد، ولی مطبوعات، فیلم و كیمیایــی را تحویل می گیرند. 
هوشنگ حســامی در روزنامه كیهان، از استعداد فیلمسازی 
كیمیایی تعریف می كند و پرویز دوایی در ســپید و سیاه ابراز 
امیدواری می كند كیمیایی برای كار بعدی اش داستانی غنی تر 
و پرامكان تر انتخاب كند. با بیگانه بیا پای كیمیایی به مطبوعات 
باز می شود. ستاره سینما با او گفت وگو می كند و در میزگردی 
درباره ســینمای ایران بــا داوود مالپور كارگردان »شــوهر 

آهوخانم« و كامران شیردل حاضر می شود.

۱۳۴۸
انقالب قیصر

با شكست تجاری بیگانه بیا، ساختن فیلم دوم دشوار شده است. 
كیمیایی سناریوی »لحظه ای در تاریكی« را با همان حال و هوای 
بیگانه بیا نوشته اســت. لحظه ای در تاریكی، درباره ترومپت زنی 
اســت كه ســرطان حنجره گرفته و می خواهــد آخرین اجرای 

صحنه ای اش را انجام دهد.
كیمیایی طرح »قیصر« را هم می نویسد كه خالف عادت سینمای 
فارسی است. درنهایت عباس شــباویز كه آریانا فیلم را تاسیس 
كرده حاضر به تهیه قیصر می شود. سرمایه شــباویز برای تهیه 
قیصر كافی نیست. وثوقی دســتمزد نمی گیرد و در فیلم شریك 
می شود. پوری بنایی وام ۱00هزار تومانی از بانك عمران می گیرد 
و مهدی میثاقیه هم در فیلم سهم دارد. كیمیایی قیصر را در محله 
قدیمی خودش می ســازد و دوربینش را به بازارچه نواب و كوچه 
پسكوچه های امامزاده یحیی می برد. قیصر، تولید ارزان و سریعی 
بود. مازیار پرتو، بســیاری از صحنه های فیلــم را با دوربین روی 
دست فیلمبرداری كرد. به قول سینمایی ها »رو دست های پرتو 
رودست نداشــت!«. به اصرار كیمیای، تهیه كننده راضی شد كه 
به جای استفاده از صفحه های موسیقی، برای قیصر موزیك متن 

اختصاصی ساخته شود.
منفرد زاده موسیقی متن قیصر را مجانی ساخت و تهیه كننده فقط 
دستمزد نوازندگان را داد. عباس كیارستمی تیتراژ فیلم را ساخت 

كه این كار هم در سینمای فارسی خیلی متداول نبود.
قیصر آماده نمایش شد و نخســتین بار در استودیو میثاقیه برای 
عوامل و ســینمایی ها به نمایش درآمد. فیلم كه تمام شد اغلب 
حضار متفق القول بودند كه قیصر شكست تجاری خواهد خورد. 
»هیچ كس از فیلم راضی نبود... . خود میثاقیــه بود، خدابیامرز 
آرمان بود، بهروز وثوقی بود كه داد می زد »تكه های من بد شده!« 
و عباس شباویز بود. علی عباسی و وحدت هم بودند. هیچ كدام از 
فیلم خوش شان نیامده بود. هركسی می گوید اینطور نیست دروغ 
می گوید! همه از فیلم بد گفتند. فقط شباویز كه می خواست ظاهر 
قضیه را حفظ كند تا به اصطالح توسر فیلم نخورد، می گفت من 

راضی هستم«. )روبیك منصوری/ گزارش فیلم، ۱۵آبان ۱3۷۱(
قیصر۱0دی ۱3۴8 اكران شد و فروش اش همه را غافلگیر كرد. 
چند ماه قبل از قیصر، فیلم »گاو« روی پرده آمده بود و بر اثر ُحسن 
تصادفی تاریخی، فصل تازه ای در ســینمای ایران رقم خورد كه 
بعدها موج نو نام گرفت. خیلی زود مطبوعات به صحنه جبهه گیری 
موافقان و مخالفان قیصر بدل شد. پرویز دوایی، قیصر را مرثیه ای بر 
ارزش های ازدست رفته خواند. ابراهیم گلستان و نجف دریابندری 
به ستایش از فیلم كیمیایی پرداختند و در عوض هوشنگ كاووسی 
و هوشنگ طاهری واكنش های تندی نسبت به فیلم نشان دادند. 
اكران اول قیصر به عنوان پرفروش ترین فیلم سال به پایان رسیده 
بود، ولی مدافعان و مخالفان فیلم همچنان در نشــریات مشغول 
مبارزه با یكدیگر بودند. این سطح واكنش نسبت به فیلمی ایرانی 
مسبوق به سابقه نبود. كیمیایی در بیست و هشت سالگی و با دومین 

فیلم بلندش شاخص ترین كارگردان ایران شده بود.

۱۳۴۹
رضا موتوری؛ اسطوره مرد تنها

كیمیایی قرارداد ساخت »رضا موتوری« را قبل از اكران قیصر امضا 
كرده بود. علی عباسی در سازمان سینمایی پیام، از سینمای نوجوی 
ایران حمایت می كرد و قبل از كیمیایی، علی حاتمی »حسن كچل« 
را در این دفتر ســاخته بود. پس از موفقیت قیصر، كیمیایی، رضا 
موتوری را با فراغ بال بیشتر و اعتماد به نفس افزون تری ساخت. فیلم 
با امیدها و آرزوهای فراوان و در شرایطی كه قیصر در اكران دومش 
در سال ۴9 از اكران اول هم بیشتر فروخته و جوایز جایزه سپاس را 
درو كرده بود، از ۱0آذر روی پرده می آید. رضا موتوری با »مردی 
از جنوب شهر« اكران شد؛ فیلمی با بازی فردین كه در تبلیغاتش 
آمده بود در این فیلم خبری از چاقوكشی نیست. فیلم كیمیایی در 
اكران قافیه را به فیلم شاد صابر رهبر باخت و اتفاق قیصر تكرار نشد. 
هرچند پرویز دوایی رضا موتوری را فیلمی به مراتب غنی تر از قیصر 
خواند و برایش تیتر زد: »بلوغ درخشان یك فیلمساز«، هوشنگ 
حسامی به فیلم رضا موتوری حمله كرد و نقد مثبت دوایی را زیر 
سؤال برد و دوایی جواب حسامی را داد تا جنجال رسانه ای شكل 
بگیرد. ترانه مرد تنهای فرهاد، گل می كند و رضا موتوری با گذشت 

زمان بیشتر مورد توجه قرار می گیرد.

۱۳۵۰ 
داش آكل؛ مرد لوطی

اقتباسی جنجالی از داســتان معروف صادق هدایت. اما اتفاق 
مهم در پشــت دوربین رخ می دهد و آن حضور نعمت حقیقی 
به عنوان فیلمبردار است. تیم كیمیایی به مرور كامل می شود. 
»داش آكل« در شــیراز فیلمبرداری می شود. سیاه وسفیدی 
درخشان كه موزیك حماسی- تراژیك منفرد زاده همراهی اش 
می كند. طرفــداران ادبیات، معترض تغییــرات كیمیایی در 
داستان هدایت می شــوند، ولی منتقدان، داش آكل را فیلمی 
درخشان می دانند كه سكانس های فوق العاده ای دارد؛ از جمله 
ســكانس گورســتان كه یكی از همان تغییرات كیمیایی در 
داستان هدایت است. داش آكل از 3شهریور ۱3۵0 روی پرده 

می آید. فروش متوسط و پایین تر از انتظار است.

۱۳۵۱
فتح گیشه با بلوچ 

»بلوچ« با هدف فتح گیشه ساخته می شود. فروش پایین تر از 
انتظار رضا موتــوری و داش آكل زمزمه هایی به راه انداخته كه 
موفقیت قیصر اتفاقی بوده است. كیمیایی به سرعت سناریوی 
بلوچ را می نویسد و فیلم را برای استودیو میثاقیه جلوی دوربین 
می برد. راه انداختن بهروز وثوقی با لباس محلی در تهرانی كه 
تازه افتتاح میدان شهیاد را جشن گرفته و كنایه های كیمیایی، 
دردسرهایی در راه اكران به وجود می آورد، ولی درنهایت فیلم، 
از ۱۵شهریور۱3۵۱ روی پرده می رود و گرچه منتقدان را راضی 

نمی كند، به فروش باالیی می رسد.

 ۱۳۵۲
مرثیه های خاك

اقتباس جنجالی از»اوسنه بابا سبحان«. تغییراتی كه كیمیایی در 
داستان دولت آبادی مي دهد، نخستین پیامدش اعتراض نویسنده 
است كه جزوه ای مفصل در نقد تغییرات فیلمساز می نویسد و در 
مرحله بعد مقاله ای از ابراهیم گلستان )ستایشگر استعداد كیمیایی 
در قیصر( در رد فیلم منتشر می شود. تغییر نژادی كاراكتر عادله كه 
در فیلم تبدیل به ارباب زن خارجی شده، به نظر موجه نمی رسد، اما 
نمی شود سینمای »خاك« را انكار كرد. منتقدان دهه۵0 شیفته 
خاك شدند. فیلم در اكران عمومی هم به شكل غافلگیركننده ای 

خوب فروخت و دومین فیلم پرفروش سال۵2 شد.

۱۳۵۴ 
خیزش گوزن ها

رویكرد سیاســی-اجتماعی كیمیایی، فیلم بــه فیلم پررنگ تر 
می شود و درنهایت به نقطه اوجی به نام »گوزن ها« می رسد. فیلم 
سال۵3 با نام »تیر باران« كلید می خورد و درنهایت به گوزن ها 
تغییر نام می دهد. گوزن ها به بخش مســابقه جشنواره جهانی 
تهران راه می یابد و از همان نخســتین نمایــش اش جنجال ها 
شروع می شود. این صریح ترین فیلم سینمای ایران درباره مشی 
چریكی است كه در اوج اقتدار ساواك ســاخته شده. كیمیایی 
در نشست خبری ســعی می كند بر دزد بودن كاراكتر قدرت كه 
آشكارا چریكی شهری است تأكید كند. طبیعی است كه جسارت 
فیلم تحمل نشود؛ گوزن ها توقیف و كیمیایی به ساواك احضار 
می شــود. راه حل ســاواك تغییر پایان بندی فیلم است. فیلم با 
پایان جدید كه اخیرا كیمیایی فاش كرد توسط ساواك نوشته و 
كارگردانی شده است، از 8 بهمن۱3۵۴ روی پرده می رود و همین 

نسخه سانسوری تبدیل به پرفروش ترین فیلم سال می شود. 
گوزن ها تصویری از جامعه ملتهب رو بــه انفجار ارائه می دهد و 
از رفاقت مرادانه می گوید. تم رفاقت، از این فیلم در ســینمای 
كیمیایی پررنگ می شــود. سال ۵۷ تماشــاگران سینما ركس 
آبادان در حال تماشــای گوزن ها بودند كــه زنده زنده در آتش 
سوختند؛ اتفاق تلخی كه آتش انقالب را شعله ور كرد. انقالب كه 
پیروز می شود تماشاگران می توانند نسخه اصلی و بدون سانسور 
گوزن ها را ببیننــد. هرچه زمان می گــذرد ارزش های گوزن ها 
بیشتر كشف می شود. اگر در دهه60 از گوزن ها به عنوان بهترین 
فیلم كیمیایی یاد می شد، حاال دودهه است كه این اثر كیمیایی 
از ســوی منتقدان به عنوان بهترین فیلم تاریخ ســینمای ایران 

انتخاب می شود.

این شماره

جشننامه
مسعودكیمیایی

مهرنوش سلماسی



15 2   چهارشنبه 8 مرداد 99  شماره 8000 درنگ 3 0 2 3 6 3 0

۱۳۷۹ 
چمدون بوی سفر

 روز اول اكران اعتراض، كیمیایی به همراه همسرش فائقه آتشین، 
ایران را ترك می كند. برنامه كیمیایی ساختن »عاشق مترسك« 
در كوبا و »مانكن« در كاناداست. پروژه های بین المللی كیمیایی 
به نتیجه نمی رســند و او در غربت آخرین فصل هــای رمانش را 
می نویسد و اشعارش را تدوین می كند. كیمیایی غربت و دوری از 

وطن را تاب نمی آورد و به خانه بازمی گردد.

۱۳۸۰
جسد های شیشه ای و فیلم های نساخته كیمیایی

 انتشار رمان پرحجم »جسدهای شیشه ای« همه را غافلگیر می كند. 
كیمیایی رمان نویــس چیزی از كیمیایی كارگــردان كم ندارد. 
جمشید ارجمند ویراستار كتاب، در مقدمه ای كه به دالیل نامعلوم 
از چاپ های بعدی حذف می شود جسدهای شیشه ای را فیلم های 
نساخته كیمیایی می نامد. تقریبا همزمان با جسد های شیشه ای، 

مجموعه اشعار كیمیایی هم با نام »زخم عقل« منتشر می شود. 

۱۳۸۲
سربازان نقره 

كیمیایی پس از چند سال دوری از دوربین، دوباره فیلم می سازد. 
باز هم جوان هــا، قهرمان های فیلم كیمیایی اند. ســاخت تیتراژ 
فیلم توسط عباس كیارســتمی، یاد قیصر و رضا موتوری را زنده 
مي كند و انتظار ها را از فیلم باال می برد. نمایش »سربازان جمعه« 
در جشنواره فیلم فجر، موفقیت آمیز نیست ولی در اكران 83 فیلم 
فراتر از پیش بینی ها می فروشد. مشكل فیلم بیش از آنكه به سربازان 

بازگردد به شخصیت نقره مرتبط می شود. 

۱۳۸۴ 
حكم عاشقانه

 بعد از هر شكســتی كیمیایی معموال بازمی گردد و منتقدانش را 
غافلگیر می كند. نتیجه اینكه منتقدان مخالف ســربازان جمعه، 
ستایشگران پرشور فیلم »حكم« می شوند. سینمای فاخر حكم و 
سلیقه ای كه پشت هر قاب شكیل فیلم به چشم می خورد و ادای 
دین به سینمای گنگســتری و فیلم نوآر و »غرامت مضاعف« با 
متفاوت ترین انتظامی 2دهه اخیر در نقش رضا معروفی و حضور 
گرم لیال حاتمی و بازی غافلگیر كننده پوالد كیمیایی، فقط برخی از 
نقاط روشن فیلم حكم هستند. پاداش سلیقه و ظرافت و حوصله، 

تحسین منتقدان و استقبال تماشاگران است.

۱۳۸۵
رئیس؛ چهارشنبه عزیز

فیلمی عظیم تر و دشــوارتر از حكم كه نمی تواند دستاوردهای آن را 
تكرار كند. سكانس های شلوغ »رئیس«، انبوه آدم ها و ابهامات داستانی، 
فیلم را با وجود برخی سكانس های جاندارش، از نفس می اندازد. قرار 
قریبیان و تارخ در سینمای متروك الله زار یاد »چهارشنبه های عزیز 
نوجوانی« را زنده می كند و فصل حضور قریبیان در خانه لعیا زنگنه، 
ظرافت های كارگردانی كیمیایی و توانایــی او در خلق فضا را یادآور 

می شود ولی كلیت فیلم كمتر كسی را راضی می كند.

۱۳۸۸ 
محاكمه در خیابان

نوشتن سناریو بر اساس طرحی از اصغر فرهادی. جسارت در 
استفاده از دوربین دیجیتال در عصری كه هنوز اغلب فیلمسازان 
بزرگ، با نگاتیو فیلم می سازند و نامی پر معنا و عنوان بندی ای 
كه روزگار را شهادت می دهد. »محاكمه در خیابان«، طراوتی را 

به همراه دارد و دوستدارانی.

۱۳۸۹ 
غ های دیرهنگام جرم؛ سیمر

صدور پروانه ساخت به شرط بردن داستان به قبل از انقالب، چیزی 
از نشــانه ها و معنای فیلم نمی كاهد. »جرم« یكــی از مهم ترین 
فیلم های جشنواره بیست و نهم می شود؛ جشنواره ای ملتهب و متاثر 
از رخدادهای سال 88 كه با بزرگداشت كیمیایی آغاز مي شود و با 
اهدای سیمرغ بلورین بهترین فیلم به جرم به انتها می رسد. تجربه 
دوبله فیلم جالب توجه و نوستالژیك از كار درمی آید و فیلم در سال 

90 در 2نسخه دوبله و صدای سرصحنه اكران می شود.

۱۳۹۲ 
وپل؛  سینمای شخصی  متر

سوگنامه ای برای از دست رفتن سینماهای الله زار و به صورت مشخص 
سینمای »متروپل« كه نسل كیمیایی از آن خاطره های بسیار دارد. 
لحظه گریز مهناز افشار از دست بدمن ها و رسیدن به سینمای متروپل 
با حركت عمودی دوربین در یادها می ماند. پناه بردن به ســینمای 
قدیمی، امنیت و اخالق سینمای كالســیك را هم یادآور می شود. 

اجرای فصل پایانی شتابزده و پایین تر از انتظار است.

۱۳۹۵ 
قاتل اهلی؛  معمای پول كثیف

تولید پرحاشــیه، درگیری و اختالف با تهیه كننده و دلخوری 
بازیگر اصلی، فرایند ســاخت را با جهان متن همســان كرد. 
»قاتل اهلی« از حاكمیت سرمایه می گوید و از پولشویی و فساد 
ســازمان یافته كه حتی یاران وفادار دیــروز را هم آلوده كرده. 
نمایش پرحاشــیه قاتل اهلی در جشــنواره سی و پنجم فجر، 
صحنه و پشت صحنه را یكسان كرد. ورود هم نسالن كیمیایی 
)مهرجویی و فرمان آرا( به ماجرا وجهی عاطفی به اختالف نظر 
و دعوایی تلخ بخشــید. ابهــام در روایت و مشــخص نبودن 
تكلیف تماشــاگر با جالل ســروش به عنوان شخصیت اصلی 
به پرســش هایی دامن زد كه پاســخ دادن به آنها در دعوای 

تهیه كننده و كارگردان به فراموشی سپرده شد.

۱۳۹۸ 
خون شد؛ محافظت از خانه و خانواده

تازه ترین فیلم مسعود كیمیایی روایتی است سر راست و صریح 
از نگرانی فیلمساز برای سرزمینش. »خون شد« حرفش را به 
صراحت می زند. قهرمان كالسیك كیمیایی بازگشته تا هم خانه 
پدری را حفظ كند و هم اعضای خانواده را دوباره گردهم آورد. 
فضلی با بازی دقیق و درك شده ســعید آقاخانی نقطه اتكای 
اثر اســت. صحنه های مكرر در آغوش كشیدن، كنار خشونت 

بی پرده فیلم، تصویری توامان از مهر و خشم می سازد.

۱۳۵۵
غزل عاشقانه

بعد از گوزن ها، مسیر طبیعی فیلمسازی كیمیایی دچار وقفه و 
دست انداز می شود. نتیجه اینكه كیمیایی 2فیلم نیمه بلند»پسر 
شــرقی« و »اســب« را برای كانون پرورش فكری كودكان و 
نوجوانان می ســازد و بعد ســراغ »غزل« می رود؛ اقتباسی از 
داســتان كوتاه »مزاحم« نوشــته بورخس. با پایان همكاری 
مشترك كیمیایی و بهروز وثوقی بعد از ۷ فیلم كه ظاهرا حاصل 
كدورت های زمان گوزن هاســت، فردیــن انتخابی عجیب و 
غافلگیركننده است. غزل، كاری به سیاست و اجتماع ندارد و با 
كاراكترهایی محدود قصه ای عاشقانه-عارفانه را روایت می كند. 
كیمیایی گرامر ســینمایی اش را هم عوض می كند. ریتم آرام، 
فیلمبرداری رنگی و دوری ناخواسته از اجتماع خشمگین، غزل 
را به شخصی ترین فیلم قبل از انقالب سازنده اش تبدیل می كند.

۱۳۵۷ 
شعارهای انقالبی

تغییر شرایط سیاسی-اجتماعی جامعه از سال ۵6، كیمیایی را 
به سینمای ستیهنده و معترضش بازمی گرداند. از »سفر سنگ« 
به عنوان فیلمی كه با لحن پیشگویانه از وقوع انقالبی مذهبی 
خبر می دهد یاد شده اســت.  در فاصله تولید تا اكران، فضای 
جامعه كال تغییر كرد و سفر ســنگ منادی انقالب در سینما 
شد؛ سینمایی كه سال۵۷ مشروعیت و موجودیتش را درخطر 
می دید. صراحت شــعارگونه فیلم در سال۵۷ بسیار پسندیده 

شد. چند ماه بعد از اكران سفر سنگ، انقالب پیروز شد.

۱۳۵۸ 
مدیریت شبكه دو

 
بعد از پیروزی انقالب، به نظر می رسد میان سینماگران، خالق 
گوزن ها و سفر سنگ بیشترین مشروعیت را در جامعه انقالبی 
دارد. پس انتخاب مســعود كیمیایی به عنوان مدیر شبكه دو 
سیما منطقی به نظر می رسد. كیمیایی در مدت ۷ماه مدیریت 
شبكه دو می كوشــد فضا را برای تولید برنامه های متناسب با 
فضای تازه فراهم كند؛ تله فیلم را فعال ســازد، ساخت فیلم و 
سریال را جدی بگیرد و به نمایش آثار برتر تاریخ سینما بپردازد. 
در طول ۷ماه مدیریت كیمیایی بر شــبكه دو،  فقط این مورد 
آخر امكان اجرایی شدن می یابد و مثال تعدادی از آثار جان فورد 
از تلویزیون پخش می شود. در نهایت دخالت ها و كارشكنی ها 
باعث می شود كیمیایی با نوشتن متنی تند كه روزنامه ها آن را 

منتشر كردند از مدیریت شبكه دو استعفا كند.

این شماره

جشننامه
مسعودكیمیایی

مردی با عیار باال
این حرف هــا دیگر گفتن و 
نوشــتن ندارد. مگر كسی 
هســت كه او را از بر نباشد؟ 
مگر چند نفــر مثل او هســتند كه برای 
رفاقت و ناموس و عشق و قاچاق و غیرت 
و وطن و فقر و لوطی گــری و زخم، یك 
فیلم ساخته باشند؟ اصال هستند چنین 
آدم هایی؟ پس نوشــتن از مسعود خان 
 فیلمساز، به گمانم برای من و خیلی های 
دیگر مثل من كه هنوز بــرای آن خنده ته خطی قیصر حین 
كاردی كردن هم محلی نامرد، اشــك و لبخنــد تركیبی بار 
می زنیم چندان مناسبتی ندارد. برای ما مسعود كیمیایی یك 
صدای نامیراست؛ یك اعتراض بلند، یك بغض تصویری و یك 
دمت گرم سینمایی. كیمیایی را سال هاست با باال و پایین رفتن 
شاخص كیفیت روی نمودار فیلمسازی اش قضاوت كرده اند، 
اما اگر این دو دوتا چهارتای ســلیقه را كنار بگذاریم با مردی 
مواجه می شویم كه عیارش باالست. گذشته را بی خیال، من 
از كیمیایی به عنوان شهروندی می نویسم كه همین چند ماه 
پیش نشان داد بدون اینســتاگرام و الیو و شیرجه زدن های 
هدفمند در دریای مجازی، كنار مردم می ایستد. و هنوز خیلی 
قبل از اینكه در همین صنف سینما، كسی به مخیله اش خطور 
كند كه به خاطر شرایط تلخ روزگار، اعتراضی هرچند سمبلیك 
بروز دهد، بی هیچ ادا و اطواری پیه حمالت دشمنان و تندروها 
را به جان خرید و گفت: دوست ندارم حاال كه حال مردم خوب 
نیســت فیلم من تنور جشــنواره ای را گرم كند. از كیمیایی 
به عنوان شهروندی یاد می كنم كه همیشه در تمام فیلم هایش، 

حتی آنها كه برایشــان تب نكردیم، چند خشاب دیالوگ و 
حرف دل ردیف كرد تا برایشــان لرز كنیم و یادمان بماند كه 
یك فیلم از مسعودكیمیایی دیده ایم. نوشته های اینچنینی 
را باید با سالمت باشید و برایمان بمانید و تبریك مكتوب به 
پایان برد، اما می خواهم خامی و شجاعت را با هم روی كاغذ 
ممزوج كنم و بنویسم اگر مسعود  كیمیایی همین فردا دیگر، 
پاشنه رفتن و نبودن را وربكشد بازهم تا همیشه ماندگار است 

و فراموش ناشدنی.

مسعود میر

كیمیایی از  كجا وارد زندگی ما شد
   با شكســت ها عاشقش 
دوران  از  دور  شــدیم؛ 
پرافتخار دهــه ۵0 و همراه 
با شكســت های دهــه60. داســتان با 
شكســت خورده ترین فیلم آن دورانش 
شروع شــد؛ با »تیغ و ابریشــم« كه در 
بدترین شــرایط و با درجــه كیفی جیم 
اكران شد؛ فروش متوسطی كرد و توسط 
منتقدان مجله فیلم له شد؛ دورانی كه با 
فحش دادن به كیمیایی، تشــخص كسب می شد؛ اینكه تیتر 
زدند »شناسنامه ای با تاریخ مرگ« برای ما اهمیتی نداشت؛ 
نظرمان را هم عوض نمی كرد. اینها در تیغ و ابریشم تماشایی 
بودند: ایستادگی و مردانگی بازپرس جاللی، استیصال سوسن 
مكاشی ) تصویر متفاوت زن معتاد در سینمای پاستوریزه دهه 
60(، ســكانس های زندان )با وجود زخم های فراوان بر پیكر 
این ســكانس ها( و قاچاقچیان عجیبی كه حرف های غریبی 
هم می زدند؛ تصاویر چشم نواز، موســیقی الكترونیك، تیتراژ 
فكرشده و معروف، دیالوگ های خوش آهنگ و كاراكترهایی 
كه نمونه شان را در هیچ كدام از فیلم های اكران 6۵ و 66 ندیده 
بودیم. فرامرز صدیقی غمگین ولی مصمم، جمشید هاشم پوری 
كه در سكانس فینال تا نزدیكی مامورها هم آمد تا نفس هایمان 
بند بیاید. دیالــوگ معروف اكبر معززی: »خوشــبختی مال 
بی غیرتاس... آدمی كه بخواد تا نشه نمی تونه خوشبخت بشه«، 
چهره محمد صالح عال با صدای شیك و محزون خسروشاهی و...
حواســمان بود كه این فیلم چقدر با ملودرام های خانوادگی، 
اكشــن ها و فیلم های واقع گرای هنری فاصله دارد. نقد های 
منفی متعجب مان كرد و دوباره رفتیم ســینما و دوباره تیغ و 
ابریشم كه این بار فهمیدیم دوپاره است ولی حس مان نسبت به 
فیلم تغییري نكرد. سال ها گذشت تا مقابل بی رحمی منتقدان 
دهه 60، شیفتگی عجیب منتقدان دهه90 را به »متری شیش 
و نیم« ببینیم. سال ها گذشــت تا فهمیدیم در عالم نوجواني 

حسمان درباره تیغ و ابریشم درست كار كرده بود.
   »سرب« حجت را تمام كرد. باز هم اكران نه چندان موفق 
و باز هم نوشــته های اغلب منفی. ولی در سالن می توانستی 
ببینی كه چطور روایت فیلمســاز، تماشــاگر را جذب عالم 
صورت زخمی ها كرده كه چطور نوری، قهرمان دوست داشتنی 
ما در آن دوران می شــود. صحنه دویدنش در اســكله برای 
جلوگیری از فرار دانیال و بعد رفتن مونس بدون دانیال و مویه 
زن و اندوه شوهر و بغض قهرمان اگر سینما نیست پس چیست؟ 
كشته شدن نوری پای پله های دادگستری و نور فلش عكاس ها 
و صدای خبرنگاران كه »نوری شاهد رو آورد«. نوری را از قاب 
بیرون می كشند و كالهش می ماند تا دوربین به سمتش حركت 
كند. نه! نمی شد سرب را دوست نداشت. نمی شد موقع خروج 
از سالن موسیقی اش را زمزمه نكرد. نمی شد با هادی اسالمی 

همذات پنداری نكرد.
   زنی كه پشت در ساز می زند تا آن را به ثمن بخس به رضا 

خندان نفروشد.
كار با ســایه ها و پرده و جیغ و داد زن ها تا كه زیور پرده را كنار 
بزند و تصویر درشت رضا را ببینیم و تماشاگر سوگ مادر شویم. 
به این قاب های فكرشده، این انبوه احساس را می شود بی توجه 
بود؟ می شود از این حجم از اندوه و اعتراض توأمان متاثر نشد؟ 
از المپی كه رضا می بندد و نورش روی صورت فاطمه روشن 
می شود؛ از نمای نقطه نظر زیور كه سراسر پرده سفید را 2بار با 
چشمانش طی می كند تا سایه احمد بر آن بیفتد. از آقاجالل 
خسته و از نفس افتاده كه حاضر نیست به حرف رضا گوش دهد 
و سر پیری زن بگیرد. از گریه های رضا در آمبوالنس بر جسد 
آقاجالل و بعد سرگذاشتن بر شانه احمد. تصویر بی واسطه از 
جنگ زده ها و نمایش خباثت آقاعبدل ها و رفاقتی كه به آگاهی 
می انجامد و سكانس گوشمالی شــوهرخواهر ناالیق و زورگو 
توسط رضا و مشت هایی كه برش می خورد به كلوزآپ احمد كه 
در حال هندوانه خوردن است. حاال »دندان مار« را می گذاشتیم 
كنار آن سیاه و سفید های درخشان دهه های40 و ۵0 كه روی 
نوار ویدئو دیده بودیم و متوجه مفهوم معاصربودن فیلمســاز 
می شدیم كه با حفظ اصول و دلمشغولی ها به دست آمده بود 

نه برعكس.
   انتهای دهه 60، برای ما دوره بازخوانی ســینمای قبل از 

انقالب بود؛ كشف سیاه و ســفید های درخشان؛ به خصوص 
فیلم های كیمیایی و در رأسشــان »قیصر« و »گوزن ها«. این 
مصادف شد با انتشــار مطالب تازه درباره فیلم های دوره اول 
فیلمسازی كیمیایی و حمله به آنها به بهانه ترویج لمپنیسم. 
همان زمان چاپ دوم كتاب زاون قوكاسیان هم درآمد؛ مجموعه 
مقاالت دربــاره آثار كیمیایی. كتابی كه با وجود آشــفتگی و 
روش مندنبودنش، به ما این امكان را می داد كه نقدهای پرویز 
دوایی را بر فیلم های كیمیایی بخوانیم. دوایی سال48 با آن نثر 
درخشان قیصر را مرثیه ای بر ارزش های از دست رفته خوانده 
بود و ایرج كریمی در مجله فیلم می نوشت این فیلم های التی 

اساسا ارزش هنری ندارند.
نكته اینجا بود كه جریان انتقادی مخالف كیمیایی با گذشت 
2دهه تفاوت چندانی با دیدگاه های دكتر هوشنگ كاووسی 
نكرده بود. انكار كیمیایی، گفتمان مســلط جریان انتقادی 
دهه60 بود؛ روزگاری كه فیلم هایش به اندازه دهه ۵0 تماشاگر 
نداشــتند و انگار زدن او ماموریتی برای حذف گذشته ای بود 
كه مدیران وقت میانه ای با آن نداشتند. كیمیایی، مهم ترین 
فیلمســاز قبل از انقالب بود كه با تمام مصائب و مشــكالت 
همچنان در صحنه مانده بود و هیچ شكستی او را از میدان به در 
نمی كرد؛ شكست هایی كه بعدها با ستایش های دیرهنگام مثال 

سرب، تبدیل به سند پیروزی شدند.
   دهه ۷0 را با هنری ترین فیلم بعد از انقالب كیمیایی شروع 
كردیم؛ با »گروهبان« كه درك بصری ناب خالقش را نمایان 

می كرد.
»ردپای گرگ« در زمستان ۷۱، صف بندی شیفتگان و مخالفان 
را جدی تر كرد؛ عالم عشــق و معرفت و چاقو و زخم و رفاقت 
و مشــتی گری و انس. رضا و مونس و صادق خان و آقا تهرانی 
كه » اگه بیاد توو عكس. عكس بره توو سینه دیوار، اون دیوار 
دیگه نمی ریزه.«؛ عكسی به یادگار، قابی ماندگار و دیواركوب 
توقیف شده آیدین آغداشــلو و آن دستمال خونی كه صورت 
قریبیان را پوشانده بود. واكنش هنرمندانه فیلمساز به شرایط، 

به جامعه، به روزگار؛ روزگاری كه بر او سخت می گرفت.
»تجارت« كه سال ها خبرهای پیش تولیدش را در مطبوعات 
می خواندیم بعد از بارها ردشدن و نشــدن و بازنویسی پشت 
بازنویسی، در نهایت وقتی ساخته شد حكم دوش آب سرد را 
برایمان پیدا كرد. وقتی قریبیان در آلمان به فروشگاه رفت و 
چاقوی ضامن دار خرید، عده ای از تماشاگران خندیدند. توضیح 
كیمیایی در مصاحبه اش با گزارش فیلم، درباره چاقو به عنوان 
سالح جهان سومی، متقاعد كننده بود؛ مشكل از فیلم تجارت 

بود كه سردستی بودنش متقاعدت نمی كرد.
   بهار جوانی ما همزمان شد با جوان شدن قهرمانان كیمیایی. 
»ضیافت« شــروعی تازه برای برقراری ارتباط با نســلی بود 
كه خیلی دلبســته كیمیایی دهه60نبود. تغییر جامعه ایران 
و حركت به ســوی توسعه و ســازندگی و تحوالت سیاسی و 
اجتماعی نیمه اول دهه ۷0، در ضیافت نمود پیدا كرد. داستان 
رفاقت به عنوان یكی از تم های اساسی سینمای كیمیایی هم 
با علی یزدانی، عبد، رضا، رامین، جواد، شهباز و اسی حضوری 
پرقدرت در فیلم دارد. فضای كافه ماطاووس، جمع رفقا و ترانه 
آرتوش گرمایی را به همراه می آورد كه نه فقط جوان های قدیم 

كه نسل جدید را هم با خود همراه می كند.
»سلطان« نقطه عطف ارتباط عاطفی نسل ما با كیمیایی شد؛ 
فیلمی كامال بهره مند از كاریزمــای خالق اثر كه حس و حال 
كیمیایی وارش آن را واجد ویژگی هایی ارزشمند و به یادماندنی 
می كند. در انتهای دهه۷0 كه التهاب سیاسی باال گرفته بود، 
كیمیایی با »اعتراض« هم به شرایط، واكنش نشان داد و هم 

آینده محتوم اصالحات را پیش بینی كرد.
   در دهه های 80 و 90 كیمیایی با بهره از هوش و كاریزمایش 
همچنان فیلم ساخت. بارها دوستدارانش را ناامید كرد و بارها 
بازگشــت های باشــكوهی را رقم زد. تیز هوشی اش در درك 
تحوالت اجتماعی و واكنش های به موقعــش بارها به یادمان 
آورد كه مخاطب چه فیلمسازی هستیم. در سال های اخیر كه 
فیلم ساختن )برایش در عصر كارگردان شدن آسان و راحت 
هر تازه از راه رسیده ای(، دشوارتر شده، صرف تداوم حضورش 
خود غنیمتی است. آنها كه می گفتند او تمام شده، خودشان 
سال هاســت كه تمام شــده اند و كیمیایــی همچنان چهره 

تأثیر گذار این سینماست. سایه اش مستدام.
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فیلم ها و برادران-4 

آواره ی سینما
مروری بر کارنامه سینمایِی رابرت سیودماک

بهنود امینی
روزنامه نگار

 كورت ســيودماك كه 2سال از 
برادرش رابرت كوچك تر بود تقريبا 
2 سال هم زودتر از برادر بزرگ به 
هاليوود رفت. مســير اوليه آنها از 
وطن تا اياالت متحده تقريبا يكي 
بود؛ مدت كوتاهي در ســينماي 
انگلستان و فرانسه توقف كردند بعد 

به آمريكا رفتند. ثمره كارشان در سرزمين آرزوها 
هم متفاوت ولي شبيه شــد. رابرت سيودماك به 
درام هاي تيره وتار رو كــرد و چند نوآر درجه يك 
ســاخت و كورت به عالم وهم و خيال و وحشت 

پا گذاشت.
 كورت در دانشگاه رياضيات خوانده  بود، اما از اواسط 
دهه1920 شروع به نوشتن كرد. يكي از نخستين 
قصه هاي كوتاهش »تخم  هاي درياچه تانژانيكا« 
)1926( داســتاني علمي خيالــي اســت با ايده 
حشرات غول آسا؛ نمونه اي اوليه  از دل مشغولي هاي 
سال هاي آينده اش . در متروپليس )فريتس النگ، 
1927( يكي از كارگران سياهي لشگر كارخانه بود. 
همكاري با ادگار اولمر، بيلي وايلدر و برادرش در 
نگارش مردم در روز يكشــنبه )رابرت سيودماك 
و اولمر، 1929( مقدمه ورودش به سينماي آلمان 
شد و تا پيش از ترك كشورش براي كمپاني هاي 
مختلف، از جمله چند فيلمنامه براي رابرت، نوشت.
 دوران نويسندگي ســيودماك جوان در آلمان، 
نمايشــگر تمرين ها  و تجربه كــردن در عرصه ها 
و فضاهاي گوناگون داستاني اســت و 2 نكته  در 
آن روشــن اســت: يكي عالقه و توانايي  در انواع 
اقتباس، ديگري شــيفتگي و درگيري  ذهني  با 
دنياي پررمز و راز فانتزي. از  كارهاي اقتباسي اش 
»طلســم ها« )فليكس باش، 1929( براســاس 
اپراي اوكونكوفســكي و بــروم، »مجلس رقص« 
)ويلهلم تيله، 1931( براســاس »رمــان ايرنه« 
نميروفســكي و عشــق هاي »مــادام دوباري« 
)مارسل وارنل، 1935( براســاس اپرِت گرافين 
دوباري. با وايلدر »در جست وجوي قاتل خويش« 
)ر. ســيودماك، 1931( را براســاس نمايشنامه 
ارنست نيوباخ نوشتند كه خود الهام گرفته از رمان 
»دردسرهاي يك چيني در چين« ژول ورن بود. 
سناريو ي »تونل« )موريس الوي، 1935(، بازسازي 
فيلم موفق »تونل« )كرتيــس برنهارت، 1933( 
و برداشــتي از رمان علمي خيالي برنهارد كلِرمن 
ديگر كار مهمش در اين دوره ا ســت. در مقابل از 
رماِن موفق  او »سكوي شــناور« پاسخ نمي دهد 
كارل هارتل فيلمي ســه زبانه ساخت )1932( با 
بازي هانس آلبرس )در نسخه آلماني(، كنراد وايت 
)نسخه انگليسي( و شارل بوايه )فرانسوي(. برادران 
سيودماك كه هردو تحصيالت و شغل خانوادگي 
را رها كرده  بودند اين سال ها در حرفه هاي سينما 
زبده شــدند. بي خبر از دســت سرنوشت كه چه 

برايشان در سر دارد.
 با فراگير شدن نازيسم و قلع وقمع بي رحمانه آن، 
خيلي ها ناگزير از ســرزمين مادري گريختند يا 
تبعيد شدند و به كشورهاي ديگر مهاجرت كردند؛ 
ازجمله يك دو جين از ســينماگران بااستعداد و 
برجسته آلماني، لهستاني، اتريشي، مجار و غيره 
كه اكثرا به آمريكا و اســتوديوهاي هاليوودي پناه 
آوردند تا هنرشان را در قاره نو، به زباني جديد اما 
جهاني و با مناسبات تازه اي از پروداكشن بيازمايند: 
النگ، لوبيچ، فون استرنبرگ، وايلدر، اولمر، سيرك، 
پره مينجر، برنهارت، ديترله و ســيودماك ها فقط 
تعدادي از فيلمسازان فهرست دورودراز مهاجريِن 
اروپايي فراري از نازي ها هســتند. هركدام از اين 
هنرمندان در نظام پيچيده صنعت سينماي آمريكا 
راه هاي متفاوتي پيمودند )از درخشش و خالقيت 
و اسكار تا بيكاري و شكست و خودكشي( اما اغلب 
احساســاتي ناب از ســال هاي تاريك زندگي زير 
سايه فاشيسم هيتلر و شــركا را به پرده نقره اي و 
تماشاگران سراسر دنيا مخابره كردند؛ يكي با كمدي 
و طنز و هجو، ديگري با خشم و خشونت و عصيان، 
گاه با رقص و آواز، گاهي با تيرگي و تراژدي. برادران 
سيودماك عين استادشان النگ اهل تاريكي  بودند؛ 
دل بسته سايه روشــن ها، گوشه كنارهاي كم نور و 
دهليز هاي ظلماني. جاهايي كه در روح و مغز و روان 

آدميزاد زياد پيدا مي شود.
 كورت ســيودماك پــس از ورود بــه آمريكا، تا 
بيست وچند ســال بعد كه به موطنش  برگشت، 
نوشــتن رمان و فيلمنامه را ادامه داد. او شــايد 
نويسنده اي نابغه نبود اما با قريحه  و تجربه اي كه 
داشت سّر كار با كليشه ها و قواعد ژنريك هاليوودي 
را پيدا كرد و كم كم توانست ايده ها و انديشه هاي 
شخصي ترش را البه الي اســتانداردهاي روايي 
سيستم بگنجاند. اين يكي از آن مواردي است كه 
به  خاطرش بايد قدرداِن هاليوود كالسيك باشيم؛ 
رابرت سيودماك )كه با معرفي كورت به كمپاني 
پارامونت و يونيورسال رفت( به عنوان كارگرداني 
مستعد رشد كرد، با چند ملودرام و بي مووي صاحب 
ديدگاه و بيان سينمايي شد و شاهكارهايي مثل 
»پلكان مارپيچ« )1941(، »شبح بانو« )1944( و 
»تعطيالت كريسمس« )1945( را ساخت. كورت 
هم با فيلمنامه هاي ترسناك و كمدي/ ترسناك 
نوآورانه  براي يونيورساِل رو به  سراشيبي، بعدتر با 
سناريوهاي علمي خيالي ارزان ايده محور، نويسنده 
خوش فكري بود با مهارت تغيير دادن و نو كردن 

كليشه ها و ايماژ هاي مورد عالقه تماشاچيان ژانر.
 وقتي ســيودماك ها وارد هاليوود شدند يكي دو 

ســالي از عصر طاليي فيلم هاي 
ترســناك دهه 30 مي گذشت و 
محصوالِت زماني بي رقيب كمپاني 
يونيورسال به عنوان ماواي اصلي 
توليد اين نوع فيلم  حاال جذابيت 
و جــادوي خود بــراي مخاطبان 
را از دســت داده بودند. نخستين 
فيلمنامه كورت براي يونيورسال 
»مرد نامرئــي بازمي گردد« )جو 
ِمــي، 1940( پرفروش شــد و بالفاصله نگارش 
2 فيلم با حضور بوريس كارلوف را به او ســپردند: 
»جمعه ســياه« )آرتور لوپين، 1940( براساس 
داســتاِن »خودش و مرد ميموني« )ويليام ناي، 
1940( اقتباس از نمايشــنامه آدام هال ِشــرك. 
ســيودماك ايده هاي تازه اي كه براي فيلم اول به 
داستان كالســيك اچ. جي. ولز اضافه كرده بود را 
در هجويه ســبك »زن نامرئي« )ادوارد ساترلند، 
1940( و بعد فيلم جاسوســي »مأمــور نامرئي 
)ادوين مارين، 1942( هم به كار گرفت. ماموريت 
بعدي نوشــتن »مرد گرگ نما« )جــورج واگنر، 
1941( بود؛ يكي از بهترين آثار وحشت زاي توليد 
شده در اين ايام يونيورســال كه موفقيت بزرگي 
را رقم زد، نام الن چيني پســر را بعِد عمري از زير 
سايه پدر كبيرش بيرون كشيد و يكي از مهم ترين 
دستاوردهاي سينمايي عمر كورت سيودماك از 
آب درآمد. در ادامه با »فرانكنســتاين و گرگ نما 
مالقات مي كننــد« )روي ويليام نيــل، 1943(، 
»پســر دراكوال« )ر. ســيودماك، 1943( - تنها 
فيلم ترســناك برادرش، »كاليمكس« )واگنر، 
1944( و »خاندان فرانكنستاين« )ارل سي. كنتن، 
1944( به رونق  گرفتن دوباره بــازار هيوالهاي 
درحاِل فراموشــي كمك كرد. همين سال ها آثار 
نامتعارفي دارد چون »با يك زامبي راه رفتم« )ژاك 
تورنور، 1943( براساس نوول شــارلوت برونته، 
»صورت هاي تقلبي« )جورج شــرمن، 1943( و 
»هيوالي پنج انگشــتي« )روبر فلوره، 1946( كه 

برداشت از داستان ويليام هاروي بود.
 با شروع دهه 1950و رواج فيلم هاي علمي خيالي 
دوران جنگ ســرد، كورت سيودماك هم به تِِرند 
روز روي خوش نشــان داد يا درست تر به عاليق 
قديمي اش بازگشت. او كه يك دهه قبل هراس ها 
و رنج هايش را در گونه ترسناك آزموده بود، اين بار 
فكرها و هذيان هايش را در ژانر علمي خيالي ريخت. 
از اين جهت دوران نويســندگي او در هاليوود را 
مي توان به 2 بخش اصلي آثار ترسناك )سال هاي 
اول تا ميانه دهه 40( و آثــار علمي خيالي )اوايل 
تا اواخر دهه 50( تقســيم كرد، هرچند طي اين 
سال ها داســتان ها و فيلمنامه هايي در ژانرهاي 
ديگر هم نوشته ازجمله »بازگشت مونت كريستو« 
)هنري لوين، 1946(، »برلين اكسپرس« )ژاك 
تورنور، 1948(، »تارزان و سرچشمه جادو« )لي 
شــولِم، 1949(. همين دوران كارگرداني را هم 
تجربه كرد. اول بار در »عروس گوريل« )1951( 
با بازي چيني پسر، تام كانِوي، ريموند بِر و باربارا 
پيتون كه بازنگري عجيبي بر داســتان »جنايات 
خيابان رو مورگ آلن پو«، كينگ كنگ )سي. كوپر و 
بي. شودساك، 1933( و مرد گرگ نماي خودش به 
 نظر مي رسد و در گيشه  شكست خورد. فيلم سازي 
را با »هيوالي مغناطيسي« )1953(، »كوروكو، 
هيوالي آمازون« )1956(، »برده هاي عشــق در 
آمازون« )1957(، فيلم  كوتاه تلويزيوني »قصه هاي 
فرانكنستاين« )1958(، سريال »خياباِن سيزده 
اهريمن« )1960-1959( و تِب اسكي )1966( 

ادامه داد اما به موفقيت چشمگيري نرسيد.
 كورت معروف ترين رمان ش مغِز داناوان را ســال 
1942نوشــت، يكي دو بار هم براي توليد فيلم 
براساس آن خيز برداشت، اتودها و نسخه هايي از 
ايده معروف داستان  )مغِز زنده  و شروري كه پس 
از مرگ صاحبش در سِر شخص ديگري گذاشته 
مي شود( را در »جمعه ســياه»، با يك زامبي راه 
رفتم و نوشــته آخرش »حافظه هاوزر« )بوريس 
ســاگال، 1970( به كار برد، ولــي در هيچ كدام 
از 3اقتباس ســينمايي كه از داســتانش ساخته 
 شد نقشي نداشــت: بانو و هيوال )جورج شرمن، 
1944( كــه آن را »ُگــه« توصيف كــرد، »مغِز 
دانــاوان« )فليكس فيســت، 1953( و »انتقام« 
)فردي فرانســيس، 1962(. طــي چرخه اي كه 
چند سال بعد با تلفيق عناصر دو گونه ترسناك و 
علمي خيالي سينماهاي دهه 1950و 1960آمريكا 
و دنيا را تسخير كرد، ايده مغِز داناوان الهام بخش 
رشته اي از فيلم هاي مشابه شد كه با تأثيرپذيري 
از مضمون مغِز خارج شده و جدا از سر پديد آمدند؛ 
»مخلوقي با مغز اتمــي« )ادوارد كان، 1955( با 
سناريوي خود سيودماك، »مغزي از سياره آروس« 
)نيتان جوران، 1958(، »ســفر به سياره هفتم« 
)سيدني پينك، 1961(، »مغزي كه نمي ميرد« 
)جوزف گرين، 1963( و امثالهم. ايده  )و عواقب( 
مغز/ ذهن جداشــده از كلّه صاحب اوليه  كه مهار 
افكار و اعمال صاحب جديدش را )اغلب با شرارت( 
به دست مي گيرد، در مورد نويسنده اي تبعيدي و 
گريخته از »شست وشوي مغزي« كه ضمنا استاِد 
اقتباس و بازآفريني نوشته ها و انديشه ها و تصاوير 
ذهني نويسندگان و هنرمنداني ديگر است، طعنه 

تلخ درخشاني دارد.
تأثيرات كار كورت در اين دو گونه، سال ها بعد با 
انبوه بازسازي ها و دنباله ها و تقليدها از ايده هاي او 
و اين اواخر با انواع ارجاعات و اداي  دين به قصه ها و 

لحظه هايش آشكارتر مي شود.

ازَسرنوشت
نگاهی كوتاه به كارنامه ی كورت سيودماك  

بهداد امینی
روزنامه نگار

رابرت سیودماک، کارنامه اي مفصل و متنوع شامل شصت 
و چند فیلم بلند ســینمایي دارد که با مروري اجمالي بر 
کشور هاي سازنده و محل فیلمبرداري آنها در می یابیم که 

چگونه سحر سینما او را آواره خود کرده است.
این »آوارگي« از همان ابتدا و با مطالعه شــرح حال هایي 
که از او در منابع معتبر سینمایي موجود است، به چشم 
مي خورد؛ محل تولد او همیشه مورد مناقشه مورخان و 
صاحب نظران سینمایي بوده است. عده اي بر این باورند 
که او به جهت سفر کاري پدر و مادرش به آمریكا، در خاک 
ایاالت متحده و شهر ممفیس چشم به جهان گشوده و بعد 
در یك سالگي به همراه خانواده، به آلمان و شهر درسدن 
رفته است. اما گروهي دیگر اعتقاد دارند مسئله تولدش 
در آمریكا شایعه اي است که خود رابرت سیودماک، جهت 
تسهیل مراحل اخذ ویزاي اروپا، پراکنده است و او در همان 
شهر درسدن که بعد ها نیز از آن به عنوان سرزمین مادري و 

زادگاه حقیقي خود یاد کرده، متولد شده است.
رابرت پس از پایان تحصیالت دانشگاهي، مدتي به عنوان 
هنرپیشه در تئاتر هاي محلي درســدن، بخت خویش 
را آزمود اما خیلي زود از بازیگري ناامید شــد و به شغل 
پدري اش یعني بانكداري روي آورد. چندي نگذشت که 
متوجه شد حرفه پدري آن چیزي نیست که روح ماجراجو 
و خالق او را آرامش بخشــد و بنابراین در نیمه ابتدایي 

دهه20، درسدن را به مقصد برلین ترک کرد.
برلین، سال هاي طالیي سینماي آلمان را به چشم مي دید؛ 
آثاري همچون »مطب دکتر کالیگاري«، »نوســفراتو« و 
»متروپلیس« در این دوران و پیش از تحكیم اســتیالي 
رژیم فاشیســتي هیتلر -حد فاصل ســال هاي 1920تا 
1932- ساخته شــدند. بنابراین قابل انتظار بود که قلب 
رابرت نیز همچون بسیاري از جوانان آن روز هاي آلمان 
که از قضا تعداد زیادي از آنهــا را امروز با نام کارگردانان 
مهاجر مي شناسیم )از بیلي وایلدر و فریتز النگ گرفته تا 
همین رابرت و برادر کوچك ترش، کورت سیودماک(، به 

تسخیر سینما درآید.
رابرت در برلین، شغل خود را به عنوان مترجم میان نویس 
فیلم هاي صامت آمریكایي آغاز کرد اما به واسطه استعداد 
و عالقه بي حد و حصرش به ســینما، در ســال1927 به 
عضویت کمپاني یوفا درآمد تا مهارت هاي متفاوتي را -از 
نگارش فیلمنامه و تدوین تا کارگرداني- در این فرصت 

مشق کند.
براي ساخت نخستین فیلم بلند رابرت سیودماک، تنها 
2سال زمان نیاز بود. در سال1929، او داکیودرامایي با نام 
»مردم در روز یكشنبه« را کارگرداني کرد که مرور عوامل 

همراه و همكار سیودماک در ساخت این اثر، براي توصیف 
احواالت فیلم کافي به نظر مي رسد.

ادگار جي اولمر، در این فیلم در امر کارگرداني به سیودماک 
کمك کرد و نگارش فیلمنامه آن را نیز کورت سیودماک 
به همراه بیلي وایلدر به عهده داشــت. فرد زینه مان نیز 
به عنوان دستیار فیلمبردار )یوجین شوفتان*( در این اثر 
جریان ساز و مهم حاضر بود تا شاهد ترکیبي تكرارنشدني 
از جوانان مستعد و جویاي نام سینماي آلمان آن سال ها 
باشــیم؛ ترکیبي که البته بعدتر هر کدام در مسیرهاي 

متفاوتي، نامشان بر سر زبان ها افتاد.
پس از موفقیت همه جانبه این فیلم، دوره اول فیلمسازي  
سیودماک رسما آغاز شد. او در حد فاصل سال هاي1929 
تا 1933، 10فیلم براي کمپاني یوفا کارگرداني کرد که از آن 
میان مي توان به فیلم »به دنبال قاتل خود« )1931( اشاره 
کرد که بیلي وایلدر و کورت سیودماک، فیلمنامه آن را 
براساس داستاني از ژول ورن نگاشته بودند. قصه مردي 
که براي قتل خود برنامه ریزي مي کند و به همین منظور 
آدمكشي را استخدام کرده تا کار را یكسره کند. اما ناگهان 
دختري به زندگي او وارد مي شــود که او را از تصمیمش 
منصرف مي کند و حال باید با آدمكش مزدوري که لجوجانه 
قصد انجام ماموریتش را دارد، مقابله کند؛ مایه اي که هم 
پیش تر در اثري با بازي داگالس فربنكس با نام »معاشقه با 
سرنوشت« )1916( مورد اقتباس قرار گرفته بود و هم بعد ها 
در »من یك قاتل مزدور اجیر کردم«)1990(، ساخته یآکي 

کوریسماکي تكرار شد.
آثار سیودماک در این دوره، عالوه بر آنكه از لحاظ بصري 
به شدت تحت تأثیر اکسپرسیونیسم بودند، به خاطر توجه 
ویژه فیلمساز به میزانســن و جزئیات آن، مضامیني که 
حول محور طبقه متوســط و روابط میان افراد این طبقه 
مطرح مي شود و نهایتا تصویر حقیقي و عریاني که از برلین 

آن روزگار به نمایش مي گذارد، حائز اهمیت است.
آخرین فیلم سیودماک در این دوره، »راز سوزان«)1933( 
بود که به دلیل آنچه سیستم پروپاگانداي فاشیستي )به 
رهبري گوبلز( فحشاي اخالقي مي خواند، هم اجازه نمایش 
پیدا نكرد و هم نام دست اندرکاران یهودي تبارش را در 

فهرست هنرمندان مغضوب نازي قرار داد.
پس از این اتفاق، رابرت از آلمان نازي خارج شد و به پاریس 
رفت. حاصل 6سال فعالیت در پاریس، 8فیلم و همكاري با 
ستارگان روز سینماي فرانسه بود؛ 8 فیلمي که هیچ کدام 
در زمره آثار درخشان کارنامه مفصل سیودماک به شمار 
نمي روند اما مقدمه اي بودند براي حضور و قد برافراشتن 

سیودماک در هالیوود و ژانر مورد عالقه اش یعني نوآر.
آخرین فیلم ســیودماک در پاریس بــا عنوان »تله ها« 
)1939( که موریس شوالیه را در قالب یك قاتل سریالي 
زنان جوان نمایش مي دهد که عالوه بر موفقیت در گیشه، 
نقد هاي مثبتي نیز دریافت کرد. این دستمایه 8سال بعد 
و با نام »طعمه« توسط داگالس سیرک بازسازي شد. پس 
از تله ها، سیودماک یك روز پیش از شروع جنگ جهاني 
دوم، پاریس را به مقصد آمریكا ترک کرد تا فصل تازه اي 
در کارنامه فیلمسازي خود، و البته تاریخ سینما، آغاز کند.
بالفاصله پس از مهاجرت به آمریكا، با توصیه پرســتون 
استرجس که تحث تأثیر قریحه کم نظیر سیودماک قرار 
گرفته بود، قراردادي دوساله با کمپاني پارامونت امضا کرد 
و چند بي مووي نه چندان موفق و شناخته شده براي این 

کمپاني ساخت.
کمي بعد تر، برادر کوچك ترش کورت که چند سال زودتر از 
او به آمریكا مهاجرت کرده و شهرت قابل توجهي به عنوان 

نویسنده و فیلمنامه نویس آثاري با حال و هواي گوتیك 
و ترسناک پیدا کرده بود، توانســت براي او قراردادي با 

کمپاني یونیورسال فراهم کند.
براساس این قراردادکه یكي از نقاط عطف کارنامه کاري 
سیودماک به شمار مي رود، او7سال با یونیورسال همكاري 
کرد و با کارگرداني تعدادي از بهترین آثار دوران کاري اش 
)از ترســناک تا نوآر(، نام خود را براي همیشه در تاریخ 

سینما، ثبت کرد.
از این میان مي توان به فیلم  »پسر دراکوال«)1943( اشاره 
کرد که در میان دنباله هایي کــه به دنبال موفقیت فیلم 
دراکوال )تادبرانینگ،1931( و اقبال منتقدان و تماشاگران 
به ژانر هارور ساخته شد، از موفق ترین ها به شمار مي رود.

حسن حســیني، در کتاب »طعم ترس«*  درباره دالیل 
اهمیت این فیلم که براســاس فیلمنامــه اي از کورت 
سیودماک ساخته شده است مي نویسد: »پسر دراکوال، 
ســال ها پیش از »رواني« )آلفرد هیچكاک،1960( عامل 
وحشت را از فضاي گوتیك قرن نوزدهمي اغلب فیلم هاي 
ترسناک آن دوره، به محیط غرب میانه آمریكاي معاصر 
منتقل مي کند. هر چنــد برخالف فیلم هیچكاک، هیوال 
در نهایت نه برآمده از این محیط، بلكه یك بیگانه معرفي 

مي شود.«
به مجرد موفقیت پســر دراکوال، رابرت نخستین نوآر 
»واقعي« خود را )پیش تر در برخي از آثارش رگه هایي از 
این ژانر قابل ردگیري بود( با عنوان »شبح بانو« )1944(
و براساس قصه اي از ویلیام آیریش*  ساخت. شبح بانو، 
عالوه بر آنكه استادانه روي قواعد ژانر حرکت مي کند، در 
الیه هاي زیرین، بخشي از نگاه ایدئولوژیك سیودماک به 

پدیده نازیسم را همراه دارد.
شبح بانو، روایتگر مردي اســت که همسرش به شكل 
اسرارآمیزي به قتل رسیده اســت و تنها راه اثبات این 
امر که او در قتل همسرش نقشي نداشته، پیداکردن زني 
است که شب را با او گذرانده و حاال ناپدید شده است. این 
کشمكش در پایان به معرفي یكي از دوستان نزدیك مرد 

)با بازي فرانچوت تون( به عنوان قاتل مي انجامد.
شخصیت فرانچوت تون در قالب یك هنرمند، به شدت 
یادآور هنرمندان نازي مانند آرنو بكر*  و جوزف توراک*  
است. از سویي نحوه پرداخت کاراکترش به عنوان فردي 
تحصیل کرده که در عین ظاهر آرام و دلسوز، از عقده هاي 
روان شناختي عمیق رنج مي برد و قصد دارد این عقده ها 
و اعمال خطاکارانه اش را در کمال خونسردي و با افكاري 
شبیه به عقاید افسران اس اس توجیه کند، بیش از پیش، 

بر این ادعا صحه مي گذارد.
عالقه سیودماک به شــخصیت هاي روان پریشي که در 
بزنگاه دراماتیك قصه نقاب از چهره برمي دارند و تماشاگر 
را مفتون جزئیات قابل کشــف و تامل شــده پرداخت 
شخصیتشان مي کنند، در یكي دیگر از آثار تحسین شده 
این دوره، یعني »پلكان مارپیچ«)1941( نیز مشهود است.
جورج برنت، در نقش پروفسور جانورشناسي با ظاهر موجه 
و فرهیخته، در گیرودار رخ دادن قتل هاي زنجیره اي )که 
زناني را با نقص عضو جسماني یا ذهني هدف قرار مي دهد( 
ناگهان به عنوان عامل این قتل ها معرفي مي شود و اینگونه 
و بار دیگر، نقدي بر ایدئولوژي جنایتكارانه نازي ها یعني 

اصالح نژاد در پس خط اصلي روایت و وفاداري به قواعد 
ژانر، مطرح مي شود.

پس از پلكان مارپیچ، نوبت به شناخته شده ترین اثر رابرت 
سیودماک، یعني »قاتلین« )1944( مي رسد. قاتلین که 
براساس داســتان کوتاهي از ارنست همینگوي ساخته 
شــده، عالوه بر آنكه تنها نامزدي سیودماک را به عنوان 
بهترین کارگردان در مراســم اســكار به دنبال داشت، 
نخستین حضور جدي 2 ستاره مطرح هالیوود یعني برت 

لنكستر و آوا گاردنر در مقابل دوربین را رقم زد.
قاتلین، در ساختاري شبیه به »همشهري کین« )1941( 
و با تكیه بر فلش بك هاي متعــدد، روایتگر قصه مردي 
است که به شكل رازآمیزي به قتل مي رسد و یك مأمور 
بیمه زیرک )ادموند اوبراین(، ســعي بر پرده برداشتن از 
اسرار پیچیده و سردرگم کننده این قتل مشكوک دارد. 
»بازگشت به گذشته«، در تعدادي دیگر از آثار سیودماک 
مانند »تعطیالت کریســمس«)1944(، »نارو«)1949( 
و »گناهكار بزرگ« )1949( نیــز کارکرد روایي مي یابد 
و کیفیت »جبرگرایانه« سرنوشــت کاراکترها را یادآور 
مي شود. دیالوگي از برت لنكستر نیز در فیلم نارو بر این 

نگاه بدبینانه به تقدیر تأکید مي کند:
»ولي از همون اولش، همه  چیز یه جور دیگه اتفاق افتاد. 
نمي دونم قســمت بود یا بدشانســي یا اصال هر چي که 
اسمش و مي ذاري. ولي از همون ابتدا، اینجوري مقدر شده 

بود و راهي نبود که بشه تغییرش داد...!«.
دیگر ساخته رابرت سیودماک در این دوران، »گناهكار 
بزرگ«، اقتباس آزادي از رمان »قمارباز« داستایوفسكي 
اســت؛ اثري که با وجود تســلط کارگردانش در خلق 
میزانســن هایي آکنده از اضطراب و تشویش، کارکرد 
بجا و موفق طراحــي صحنه و نور پردازي اغراق شــده 
ســیودماکي در نمایش احواالت آشــفته کاراکترهاي 
دنیاي داستایوفسكي، نتوانســت انتظار ها را برآورده 
کند و به شكست تجاري تمام عیاري براي کمپاني مترو 
گلدوین مایر بدل شد؛ شكستي که به نظر مي رسد ریشه 
در اختالفات سیودماک و کمپاني بر سر فیلمنامه، ریتم 
داســتان و حذف برخي از صحنه هاي اساسي مورد نظر 

سیودماک )با نظر عوامل گلدوین مایر( دارد.
این اختالفات، سرآغازي شد بر دلزدگي رابرت سیودماک 
از هالیوود و نظام اســتودیویي که در فیلم »دزد دریایي 
سرخ پوش«)1952(، به سبب رویكرد بازیگرساالرانه رایج 

آن روزها، شدت گرفت.
دزد دریایي ســرخ پوش، تكني کالر سرخوشــانه و پر 
انرژي اي اســت که این بار توانایي کارگردانش را نه در 
فضاي تیره و تاریك نوآر و بلكــه در مناظر خوش آب و 
رنگ سواحل کارائیب با روایتي شاداب و پرهیجان از دزد 
دریایي ماجراجویي به نام کاپیتان والو )برت لنكستر، در 
سومین همكاري اش با سیودماک(، به رخ مي کشد. فیلم 
از همان عنوان ابتدایي اش یادآور آثار داگالس فربنكس 
و به خصوص »دزددریایي سیاه پوش«)1926( است و این 
تأثیرپذیري را در شخصیت پردازي کاپیتان والو، طراحي 

لباس و اتمسفر طنازانه فیلم نیز نمایان مي سازد.
دزد دریایي سرخ پوش، حاوي اشاراتي پنهان به پدیده 
مك کارتیســم و مخالفت ســازندگان فیلم با آن- که 
در رأس آنها برت لنكســتر به عنــوان تهیه کننده قرار 
داشــت- بود. تأکید بر سرخ پوشــي کاپیتان )یادآور 
سرخ/کمونیست هراســي دهه 50 در آمریكا( و پیرنگ 
آشــوب طلبانه فیلم که عده اي شورشــي را در مقابل 
حكمرانان مســتبد قرار مي دهد، ازجمله این اشارات 
سیاسي هستند. دزد دریایي سرخ پوش، آخرین ساخته 
سیودماک در هالیوود بود. او پس از درگیري هایي که با 
بازیگر سابقا محبوب خود، برت لنكستر، بر سر دخالت هاي 
بي جایش در امر کارگرداني و هدایت بازیگران پیدا کرد، 
یك بار دیگر چمدان هایش را بست و به آلمان بازگشت. 
آثاري که رابرت ســیودماک پس از بازگشت به موطن 
ساخت، در مقایسه با دوره درخشان فعالیتش در هالیوود، 
حرف چنداني براي گفتن نداشت. در واقع به نظر مي رسد، 
خواسته ها و انتظارات فني سیودماک از سینماي نوپاي 
آلمان غربي که براســاس تجــارب حرفه ایش در نظام 
استودیویي سینماي آمریكا شكل گرفته بود، به هیچ وجه 
قابل برآورده شــدن نبود. از همین رو، او هم مانند فریتز 
النگ و اولمر نتوانست پس از بازگشتش، موجي در مرداب 
راکد سینماي آلمان که تحت سیطره رژیم نازي به آن حال 
و روز افتاده بود، ایجاد کند؛ سینمایي که البته چند سال 
بعد و با ظهور فیلمسازاني چون ورنر هرتزوگ، ویم وندرس 
و راینر ورنر فاسبیندر و شــكل گیري جریان موسوم به 

»موج نوي سینماي آلمان«، مجددا بر سر زبان ها افتاد.
در میان آثار این دوره البته مي توان از »شیطان در شب 
هجوم مي آورد«)1957(، یاد کرد که تالشــي است قابل 
ستایش براي بازســازي مود تاریك و وهم آلود نوآرهاي 
آمریكایي اش، با قصه اي برگرفتــه از مجموعه حوادث 
واقعي )قاتل زنجیره اي روان پریشي که انتهاي دهه40 در 
هامبورگ زن هاي جوان را خفه مي کرده است( که نامزد 
دریافت اسكار بهترین فیلم خارجي زبان در همان سال 
نیز شد. رابرت سیودماک در سن 73سالگي و در سوئیس، 
براي آخرین بار رخت مهاجرت بر بست و این جهان فاني 

را وداع گفت.
براي رابرت که در بیشتر ســال هاي زندگاني، چمدان 
به دست، به عشق و امید فیلمســازي  در شرایطي بهتر 
و آزادتر، آواره اروپا و آمریكا بوده اســت، هیچ پایاني 
جز این نمي توان متصور شــد کــه در آخرین لحظات 
عمر نیز دغدغه اش ســینما بود و به ساختن اقتباسي از 

»کوه جادوي« توماس مان مي اندیشید.

*  یوجین شوفتان: فیلمبردار نامدار آلماني )متروپلیس)1927(، »چشمان بدون چهره« )1960(( که براي 
فیلم »بیلیارد باز« )1961( موفق به دریافت جایزه اسكار شد.

*  ویلیام آیریش: جنایي نویس آمریكایي که فیلم هاي شناخته شده اي مانند »پنجره عقبي«)1954(، 
»عروس سیاه پوش«)1968( و... براساس نوشته هاي او، ساخته شده  است.

*  آرنو بكر و جوزف توراک: مجسمه سازهاي نئوکالسیك آلمان نازي.
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  خيل بيكاران دنبال دريافت بيمه بيكاري
از ســاكنان محدوده شــهرداري منطقه15 در نزديكي يكي از 
پرترددترين و شلوغ ترين شعبه هاي تامين اجتماعي كشور هستم 
كه هر روز پناهگاه شمار زيادي از بيكاران ناشي از كروناست كه 
به دنبال دريافت بيمه بيكاري يا اســتفاده از مزاياي بيمه شــان 
به تامين اجتماعي آمده اند. اغلبشــان هم طبق قوانين، ثبت نام 
كرده و به اداره كار هم رفته انــد، اما هنوز از اتمام مراحل ثبت نام 
و واريز خبري نيست. بهتر نبود از اول مي گفتند پولي نيست كه 

به بيكاران بدهند؟
تكين از ساكنان منطقه15 تهران 

   مكان دفن جديد زباله ابداعي در هشتگرد
2هفته قبل يك ماشــين شهرداري هشــتگرد كه حامل زباله و 
موادعفوني بود، نزديك هشــتگرد آتش گرفت. خوشــبختانه با 
همت آتش نشــان ها، حريق اطفا، بار ماشــين تخليه و ماشين 
به تعميرگاه اعزام شــد، اما بعد از 2هفتــه آن حجم عظيم زباله 
همان جا باقي مانده و از آن روز به بعد خاورها و برخي ماشين هاي 
زباله، نخاله ها و زباله ها را در همان مكان تخليه مي كنند. چه كسي 
پاسخگوي آلودگي محيط زيست و شهروندان هشتگردي و مكاني 
است كه بدون زيرساخت در حال تبديل شــدن به محل دپوي 

زباله است.
حيدري از هشتگرد

   لوله شكسته آب در خيابان خواجه نصير طوسي
در خيابان خواجه نصير طوســي روبه روي پــاك 60، لوله آب 
سوراخ است و از آسفالت آب بيرون مي آيد، با وجود بارها تماس و 

اطاع رساني مشكل رفع نشده است، لطفا رسيدگي كنيد.
بقايي از ميدان امام حسين)ع( تهران

   آسانسورهاي مقابل متروي فرهنگسرا، همچنان خراب 
است

مدتهاست آسانســورهاي مقابل متروي فرهنگسرا و داخل مترو 
خراب است و به رغم اطاع دادن به مسئوالن، اين وضع همچنان 

ادامه دارد.
 شهروند تهراني

   دستكش و ماسك را روي زمين نيندازند
از مردم كانشهر تبريز كه به نظافت و ســليقه و تميزي شهرت 
دارند، توقع مي رود از انداختن ماســك و دســتكش آلوده روي 
زمين خودداري كنند. در اين روزها بيشتر از هر زباله اي مي توان 
دستكش و ماسك روي زمين ديد كه اين زباله ها مي توانند آلوده 

باشند و باعث انتقال بيماري كرونا شوند.
رحيم زاده از تبريز 

   كاميون ها در خيابان هاي تهران، جوالن مي دهند
چند ماهي است كه كاميون هاي باري  و حمل بتن در روز و شب در 
خيابان هاي تهران جوالن مي دهند و ضمن ايجاد آلودگي صوتي و 
هوا به ترافيك دامن مي زنند. چرا پليس راهبر رسيدگي نمي كند 

و ساعات مشخصي براي تردد اين خودروها در نظر نمي گيرد.
اسماعيلي از تهران

  حواله دستمان است كودي در كار نيست
كشاورزان شهرستان هاي استان قزوين، اين روزها براي دريافت 
كود كشاورزي سرگردان هستند و درحالي كه حواله دريافت كود 
در دســت دارند، مراكز توزيع كودي براي تحويل به آنها ندارند. 
كود فسفات و پتاس كه عنوان مي شود وابسته به واردات است و 
بابت آن ارز اختصاص يافته در بازار سياه يافت مي شود. اما بدتر 
از آن كود اوره اســت كه توليد داخل اســت و قيمت دولتي آن 
56هزار تومان و در بازار آزاد 150هزار تومان است. اگر قرار است 
كود وارداتي يا توليدي نباشد در هيچ جا نبايد وجود داشته باشد، 
نه اينكه در بازار سياه به چند برابر قيمت باشد و ما هم تماشاچي 

باشيم و نتوانيم بخريم و شاهد نابودي محصوالت مان باشيم.
دهقان از قزوين

  كيسه نايلون و پالستيك، توليد نشود
اگر كيسه نايلون و پاستيك توليد نشود، شايد اوايل براي همه 
سخت باشد، ولي كم كم مردم عادت خواهند كرد. بهتر است مثل 
گذشته زنبيل، كيسه پارچه اي يا كيف دست دوز به همراه داشته 
باشند كه در اين صورت هم صرفه جويي در هزينه و توليد صورت 
مي گيرد و هم كمك قابل توجهي به محيط زيست كشور مي شود.

مريم از اهالي تهران 

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

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

با مردم

پاسخ مسئوالن 

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

چاله خيابان زلفي ترميم شده است
روابط عمومــي منطقه19 شــهرداري تهران پيــرو چاپ پيام 
مردمي با موضوع گودي عميق در وسط شهرك شريعتي، وسط 
خيابان زلفي در ســتون با مردم روز دوم تيرماه پاسخ داده است: 
»درخصوص گودي عنوان شــده در وســط خيابان زلفي و عدم  
پيگيري شهرداري به اطاع مي رساند.« چاله ايجاد شده در معبر 
يادشده به عمق حداكثر 30ســانتي متر بوده و تاكنون چندين 
نوبت توسط عوامل پيمانكاري مســتقر در ناحيه 2لكه گيري و 

ترميم شده است.

ســي وهفتمين مرحله از طــرح رعد به 
بازداشت 635ســارق در پايتخت منجر داخلي

شد. به گزارش همشهري، سردار حسين 
رحيمي، فرمانده انتظامــي تهران صبح ديروز در جمع 
خبرنگاران حاضر شــد و درخصوص دستاوردهاي اين 
طرح گفت: در اجراي اين مرحله از طرح رعد 2۷3حكم 
قضايي بــه اجرا درآمــد و همكاران من موفق شــدند 
635سارق را كه در زمينه سرقت منزل، خودرو، اماكن 
عمومي و... فعاليت داشتند، دستگير كنند و 22باند نيز 
منهدم شدند. سردار رحيمي در ادامه از كشف بيش از 
8300مورد از اموال مسروقه نيز خبر داد و گفت: ارزش 
ريالــي اقام كشف شــده تــا به ايــن لحظــه بالغ بر 
12.5ميليارد بوده است. فرمانده انتظامي تهران ادامه 
داد: كشــف 108دســتگاه خودرو و ۷6موتورسيكلت 
سرقتي از دســتاوردهاي طرح رعد3۷ است. به گفته 
رئيس پليس پايتخت، از متهمان دستگير شده در اين 
مرحله از طرح رعد 12قبضه ساح جنگي و 3۷قبضه 

ساح سرد و تعدادي فشنگ كشف و ضبط شده است.

سرقت با لباس هاي زنانه
ماموران پليس پايتخت اعضاي باندي را دستگير كردند 
كه يكــي از آنها براي گمراه كردن پليــس،  لباس زنانه 
مي پوشــيد. اعضاي اين گروه 3نفر بودند كه دست به 

سرقت لوازم خودرو مي زدند. دزدان طوري صحنه سازي  
مي كردند كه به نظر مي رســيد عضو سوم اين باند زني 
جوان اســت اما او مردي بود كه مانتو و شــال زنانه به 
تن مي كرد. وقتي مأموران آنها را شناســايي كرده و به 
تعقيبشــان پرداختند، عمدا با موتور ســيكلت پليس 
تصادف كردند و باعث مصدوم شــدن يكي از مأموران 
شــدند اما در نهايت هر 3متهم به دام افتادند. در ادامه 
گفت وگو با سارقي كه لباس هاي زنانه به تن مي كرد را 

مي خوانيد.
از شگرد سرقت هايتان بگو؟

از وقتي دزدي هايمان را شروع كرديم، قرار شد من نقش 
زن را بازي كنم تا كسي به ما مشكوك نشود. لباس زنانه 
به تن مي كردم و با همدستانم راهي خيابان ها مي شديم. 
هر 3سوار بر پرشيا بوديم و اغلب باتري خودروهاي پرايد 

را سرقت مي كرديم.
هر شب دست به سرقت مي زديد؟

معموال نيمه شــب كه مي شــد، هــر 3دور هم جمع 
مي شديم تا نقشه سرقت ها را اجرا كنيم.

چرا فقط از پرايد سرقت مي كرديد؟
چون يكي از همدستانم تبحر خاصي داشت در باز كردن 
در خودروهاي پرايد. در عرض 5ثانيه در ماشين پرايد را 

باز مي كرد و براي ما راحت تر بود.
چند مورد سرقت انجام داديد؟

فكر مي كنم حدودا به 100پرايد دستبرد 
زديم.

نقش تو چه بود؟
من باتري ها را سرقت مي كردم. البته گاهي 

هم داخل ماشــين خودمان مي نشســتم و 
اطراف را مي پاييدم.

حاال چرا لباس زنانه مي پوشيدي؟
راستش من سابقه دارم. مي دانســتم اگر دوربين هاي 
مداربســته تصويــرم را بگيرند، خيلي زود دســتگير 
مي شوم، چون آخرين بار 2سال حبس كشيدم و بعد آزاد 
شدم. ديگر دلم نمي خواست به زندان برگردم. به همين 
دليل تصميم گرفتم من نقش زن را بازي كنم. موهايم را 
رنگ كنم، لباس زنانه بپوشم و آرايش كنم تا هم پليس 
تصور كند كه زن هســتم و هم رانندگان خودروهاي 
عبوري به من مشكوك نشوند. حتي براي خودم اسم هم 

انتخاب كرده بودم. به من مي گفتند خندان!
دستگيري سارق 3ساعت پس از سرقت

يكي از دستگيرشدگان طرح رعد، سارق جواني است كه 
 در پارك ها پرسه مي زد و با افراد مختلف طرح دوستي 
مي ريخت. او در فرصتي مناسب خودروي طعمه هايش را 
سرقت مي كرد و بعد از بازكردن لوازم داخلي، خودروها 
را در كنار خيابان رها مي كرد. او در گفت وگويي از شگرد 

و نحوه دستگيري اش صحبت كرد.

دربــاره شــگردي كه با آن ســرقت 
مي كردي، صحبت كن.

در خيابان و پارك ها پرســه مي زدم و سعي مي كردم 
با افرادي كه ماشــين دارند، طرح دوســتي بريزم. به 
آنها نزديك مي شدم و مي گفتم مي خواهم يك راننده 
استخدام كنم. اغلب از اين حرفم خوشحال مي شدند 
و قبول مي كردند. در ايــن يكي دو روزي كــه با آنها 
رفت وآمد مي كردم، براي شان خوراكي مي خريدم و در 
ادامه مي گفتم كه جلوي مغازه اي توقف كنند و سوئيچ 
خودروي شاسي بلندم را از مغازه دار بگيرند. آنها هم كه 
در اين مدت حســابي به من اعتماد كرده بودند، من را 
با ماشين روشن تنها مي گذاشتند و درست در همين 

لحظات خودرو را سرقت مي كردم.
با خودروهاي سرقتي چه مي كردي؟

لوازم داخلي خودروها را بــاز مي كردم و مي فروختم و 

خودرو را هم بعد از چند روز كنار خيابان رها مي كردم.
درباره آخرين ســرقتي كــه كردي و 

به خاطر آن دستگير شدي توضيح بده.
با پسر جواني در پاركي نزديك نظام آباد آشنا شده بودم. 
او گفت بــرادرش خودرو دارد و من هم از او خواســتم 
راننده ام شــود. خيلي زود فريب حرف هايم را خورد و 
با خودروي برادرش آمد. همراه هم سوار خودرو بوديم 
كه گفتم جلوي مغازه اي توقف كند و از مغازه دار سوئيچ 
خودروام را بگيرد. همين كه او از ماشين پياده شد، پشت 
فرمان نشستم و خودرواش را سرقت كردم. بعد به حوالي 
بهشــت زهرا رفتم كه مأموران پليس به من مشكوك 

شدند و به اين شكل دستگير شدم.
معتاد هستي؟

بله. پيش از اين قرص مصرف مي كردم اما از 6 روز قبل 
به شيشه معتاد شده ام.

قاتل قرار بود در محوطه زندان رجايي شــهر قصاص شــود اما 
اولياي دم در واپسين لحظات دلشــان به رحم آمد و حكم را به 

احترام عيد قربان اجرا نكردند.
به گزارش همشهري،  دوازدهم آبان سال 89گزارش يك درگيري 
خونين حوالي كهريــزك به پليس اعام شــد و مأموران براي 
بررسي موضوع راهي محل حادثه شدند. بررسي ها حكايت از اين 

داشت كه پسري 25ساله مقابل در خانه شان با فردي درگير شده 
و چاقو خورده است. او براي درمان به بيمارستان انتقال يافت اما 
به دليل شدت جراحت جانش را از دست داد. با مرگ پسرجوان، 
پرونده جنايتي تشكيل شد و مأموران با انجام تحقيقات ميداني 
موفق شدند قاتل را دستگير كنند. متهم به قتل در بازجويي ها 
به قتل اقراركرد وگفت: من و امير )مقتول( بچه محل هســتيم 
و از مدتي قبل با يكديگر دچار اختاف شديم و براي هم كري 
مي خوانديم. تا اينكه چند وقت قبــل خواهرم به من گفت كه 

مقتول مزاحمش شده است.
وي ادامه داد: وقتي خواهرم ايــن موضوع را به من گفت خيلي 
ناراحت شدم و تصميم گرفتم با امير در اين باره حرف بزنم. روز 
حادثه به در خانه آنها رفتم و امير را صدا زدم. او هم به مقابل خانه 
آمد و با يكديگر درگير شديم.او به سمتم هجوم آورد و من هم 

براي اينكه او را بترسانم چاقويي به سمتش پرتاب كردم كه به 
او برخورد كرد. وقتي خونين روي زمين افتاد از ترس فرار كردم 

تا اينكه دستگير شدم.
متهم پس از تحقيقات تكميلي در دادگاه محاكمه و با درخواست 
اولياي دم به قصاص محكوم شد. حكم صادر شده به تأييد قضات 
شعبه 20ديوان عالي كشور رســيد و بعد از آن به شعبه اجراي 
احكام دادسراي امور جنايي تهران فرستاده شد. متهم چند روز 
قبل در زندان رجايي شهر پاي چوبه دار رفت تا حكم اجرا شود.

طناب دار به گردن متهم آويخته شده بود و او با گريه و التماس 
از اولياي دم مي خواست تا او را ببخشند. سرانجام اولياي دم در 
واپسين لحظات دلشــان به رحم آمد و به احترام عيد قربان كه 
در پيش است حكم را اجرا نكردند و به قاتل مهلت 3ماهه دادند. 

به اين ترتيب متهم به قتل از پاي چوبه دار به زندان بازگشت.

بازگشت قاتل از پاي چوبه 
دار به احترام عيد قربان 

 14 ماه از قتل ميترا استاد، همسر دوم 
محمدعلي نجفــي مي گذرد و حكم داخلي

دادگاه كه او را درخصوص قتل عمد 
مجرم تشخيص داده و به تحمل حبس محكوم كرده 
بود براي سومين مرتبه شكسته شد. حاال در چنين 
شرايطي پرونده به هيأت عمومي ديوان عالي كشور 
كه متشكل از قضات عالي رتبه ديوان است فرستاده 
مي شــود تا درخصــوص ايــن پرونــده جنجالي 
تصميم گيري شــود. به گزارش همشــهري، از روز 
۷خرداد ماه سال98 وقتي خبر رسيد ميترا استاد، 
همســر دوم محمدعلي نجفي در خانه اش به قتل 
رســيده اســت، بار ديگر نام نجفي كه براي مدتي 
سكوت كرده و زندگي بي سر و صدايي در پيش گرفته 
بود بر ســر زبان ها افتاد. او كه در همه اين سال ها 
ازجمله مردان طراز اول ســپهر سياسي كشور بود، 
پس از كناره گيري از سمت شهرداري تهران يكباره 
از عالم سياست محو و فقط انتشار چند عكس از او و 
همسر دومش خبرساز شــده بود. اين بار اما چند 
ساعت پس از قتل همسر دومش معلوم شد كه او در 
درگيري با نجفي جان باخته اســت. شــامگاه روز 
حادثه همه، تصويــري حيرت انگيــز از او در قاب 

تلويزيــون ديدنــد. نجفي كــه اغلــب در قامت 
سياستمداري خوش فكر و با اخاق در رسانه ها ظاهر 
مي شــد به پليس آگاهي تهران رفته بود تا به قتل 
همســرش اعتراف كند. از آن روز افكار عمومي با 
كنجكاوي اخبار مربــوط به اين حادثــه را دنبال 
مي كردند و هر روز خبر تازه اي از پرونده منتشــر 
مي شد. شايعه ها و حواشي درخصوص اين پرونده 
ادامه داشت تا اينكه نخستين جلسه محاكمه نجفي 
برگزار شد. در اين جلسه وكاي اولياي دم، در غياب 
آنها براي نجفي درخواســت صــدور حكم قصاص 
كردند. هرچند نجفي و وكيل مدافعش مدعي بودند 
حادثه اي كه اتفاق افتاده قتل شبه عمد است اما در 
نهايت قضات دادگاه نجفي را مجرم تشخيص دادند 
و وي را به قصاص محكوم كردند. تا آن روز مسعود، 
برادر ميترا استاد مدعي بود كه خانواده اش حاضر به 
بخشش نيستند و تنها خواسته آنها قصاص است اما 
چندي بعد او در پستي اينستاگرامي اعام كرد كه 

خانواده اش نجفي را بخشيده اند.
بخشش نجفي از ســوي اولياي دم در حالي اتفاق 
افتاد كــه در ادامه قضات ديوان عالي كشــور كه با 
اعتراض نجفي و وكيلش به بررسي پرونده پرداخته 

بودند رأي دادگاه را نقــض كردند. در دومين دور از 
محاكمه كه باز هم در شــعبه نهــم دادگاه كيفري 
يك، اين بار براي بررسي جنبه عمومي جرم برگزار 
شــد، باز هم قضات دادگاه نجفي را بــه اتهام قتل 
عمد، ايراد جرح به مقتول و نگهداري ساح مجرم 
شناختند و به حبس محكوم كردند اما اين رأي نيز 
در ديوان عالي كشور نقض شد تا كار به سومين دور 
از محاكمه كشيده شود. در اين مرحله رسيدگي به 
شعبه هم عرض سپرده شد و نجفي پس از محاكمه 
در شعبه دهم دادگاه كيفري يك بار ديگر در اتهامات 
قتل عمــد، ايراد جــرح و نگهداري ســاح مجرم 
تشخيص داده و به تحمل 6سال ونيم حبس محكوم 
شد. صدور اين رأي در شرايطي بود كه باز هم قانون 
دســت متهم و وكيلش را براي اعتراض باز گذاشته 

بود. در اين شــرايط بود كه پرونده براي سومين 
مرتبه با اعتراض آنان به شعبه41 ديوان عالي كشور 
فرستاده شد. اين سومين مرتبه بود كه پرونده روي 
ميز قضات شعبه41 قرار مي گرفت و اين مرتبه نيز 
آنها رأي دادگاه درخصــوص عمد بودن قتل را رد 
و حكم دادگاه را نقض كردند. قضات ديوان اعام 
كردند قتل ميترا استاد از نوع عمدي نيست و اين 
موضوع به دليل اصرار دادگاه بدوي و شعبه هم عرض 
بر عمدي بودن و نقــض مجدد رأي در ديوان عالي 
كشور بايد در هيأت عمومي رســيدگي شود. در 
اين دادنامه همچنين اتهام جرح كه براســاس آن 
نجفي به تحمل 4ســال حبس محكوم شده بود 
نقض و باوجه دانسته شد. با وجود اين رأي دادگاه 

درخصوص نگهداري ساح غيرمجاز تأييد شد. 

 كشف جسد زني 
در گاري

 مردي كه با گاري جسد زني را 
آتش نشاني

  
حمل مي كرد وقتي متوجه شد 
كه مأموران شــهرداري به او 
مشكوك شده اند با رهاكردن جسد و بيرون 

آوردن كفش هايش، فرار كرد.
به گزارش همشهري، عصر دوشنبه ششم 
مرداد ماه مأموران شــهرداري پايتخت در 
حال گشــت زني در خيابان مرادي حوالي 
ميدان قزوين بودند كه به مردي مشكوك 
شــدند. او در حال حمل تعدادي كارتن با 
گاري بود. مأموران شهرداري احتمال دادند 
كه او ضايعات جمع كن است به همين دليل 
به ســمت او رفتند تا زباله هايي كه حمل 
مي كرد را مورد بررسي قرار بدهند. اما مرد 
مشــكوك با ديدن مأموران كه به سمتش 
مي رفتنــد گاري را رها كرده و پــا به فرار 
گذاشت. مأموران شــهرداري نزديك تر كه 
شدند چشمشان به انگشت هاي پاي انساني 
افتاد كه از زير كارتن بيرون آمده بود. آنها 
وحشــت زده كارتن هاي گاز را كنار زدند و 
با جسد زني روبه رو شــدند. در اين شرايط 
موضوع را به پليس اطــاع دادند و طولي 
نكشــيد كه مأموران كانتري 115رازي و 
قاضي محمد جواد شفيعي كشيك جنايي 

پايتخت در محل حادثه حاضر شدند.

فرار بدون كفش
بررســي ها حكايت از اين داشت كه جسد 
متعلق به زني حدودا 40ســاله اســت كه 
الي پتويي پيچيده شده و روي آن چندين 
كارتن گاز بود. معاينات پزشــكي نشــان 
مي داد كه حدود 6تا ۷ســاعت از مرگ زن 
ناشناس مي گذرد اما علت آن مشخص نبود. 
از سوي ديگر با توجه به ظاهر و لباس هاي 
متوفي، تيم جنايــي احتمال دادند كه وي 
كارتن خواب بوده و بــه مواد مخدر اعتياد 
داشته است. مأموران همچنين كفش هاي 
مردانه اي را در محل حادثه كشــف كردند 
كه نشان مي داد مرد مشــكوك به محض 
ديدن مأموران شهرداري گاري را رها كرده، 
 كفش هايش را از پاهايش بيــرون آورده و 

پابرهنه فرار كرده است.
با تكميل تحقيقات در محل حادثه،  قاضي 
جنايي دستور داد تا جسد براي تعيين علت 
اصلي مرگ به پزشكي قانوني منتقل شود. 
از سوي ديگر بررسي پرونده افراد گمشده 
در دستور كار مأموران پليس آگاهي تهران 
قرار گرفت تا شايد هويت متوفي فاش شود. 
عاوه بر اين جســت و جو براي شناسايي 
و دستگيري مردي كه جســد زن را درون 
گاري حمــل مي كرد و پا برهنــه گريخته 
بود، آغاز شده اســت تا معماي اين پرونده 

آشكار شود.

 اصرار ديوان 
بر بيگناهي نجفي

راي دادگاه درخصوص قتل عمد 

ميترا استاد، براي سومين مرتبه از 

سوي ديوان عالي كشور نقض شد

دماوند، گوشت قرباني نيست
مجموعه اين مسائل موجب مي شود حفاظت 
از دماوند تنها وظيفه استان تهران يا مازندران 
نباشد بلكه حفاظت از دماوند يك وظيفه ملي است و حفاظت از 
آن هم فارغ از بخشــي نگري و منفعت جويي، بايد در برابر نگاهي 
كه منابع ملي را گوشت قرباني مي بيند، يكپارچه باشد. در غيراين 
صــورت، روند تخريب محيط زيســتي دماوند ســرعت گرفته و 
تغييرات اقليمي و دخالت هاي انساني تنوع زيستي اين مجموعه 

بي نظير را با نقصان روبه رو مي سازد.

ادامه از 
صفحه اول

گودرزي: خطر مرگ نجفي را تهديد مي كند
حميدرضا گودرزي، وكيل مدافع محمدعلي نجفي از همان ابتدا كه وارد 
اين پرونده شد معتقد بود اقدام موكلش حداكثر مصداق قتل شبه عمد 
و اتهام قتل عمد درمورد نجفي غيرعادالنه است. نقض حكم نجفي براي 
سومين مرتبه در ديوان عالي كشور بهانه اي شد تا با او درباره آخرين 

وضعيت اين پرونده به گفت وگو بپردازيم.

چطور شد كه قضات ديوان عالي كشور باز هم رأي دادگاه درخصوص 
عمدي بودن قتل را نقض كردند؟

در آخرين دور از محاكمه كه در شعبه دهم دادگاه كيفري يك استان 
تهران برگزار شد قضات دادگاه به رغم اينكه در دور قبل قضات ديوان 
اعالم كرده بودند اين قتل از نوع شبه عمد است، باز هم رأي به عمدي 
بودن اين قتل دادند و موكلم به اتهام قتل عمد به تحمل 6سال و نيم، 

به اتهام جرح به تحمل 4ســال و به اتهام نگهداري سالح به 
يك سال و 3 ماه حبس محكوم شد. با 
وجود اين شعبه41 ديوان عالي كشور به 
رياست قاضي رازيني اين رأي را نقض 
كرد. از طرفي در دادنامه جديد اتهام 
جرح، نقِض بالوجه و به طور كلي منتفي 
شــد. اما درباره اتهام نگهداري سالح 
غيرمجاز رأي دادگاه تأييد و قطعي شد.

در اين شرايط ادامه رسيدگي به اين پرونده به چه شكل و توسط چه 
مرجعي انجام مي شود؟

به دليل اينكه قضات ديوان عالي كشور براي سومين مرتبه بر شبه عمد 
بودن قتل اصرار كردند پرونده به هيأت عمومي ديوان عالي كشــور 
ارسال مي شــود. در اين هيأت همه قضات كيفري ديوان حضور دارند 
كه با نظر همه آنها در اين خصوص تصميم گيري مي شــود و درنهايت 
پرونده به شــعبه ديگري از دادگاه ارجاع مي شود كه استدالل ديوان 
را بپذيرد و در اين خصوص رأي صادر شود. همچنين تشكيل جلسه 
بدون حضور طرفين پرونده برگزار مي شــود و رأي آن جاي اعتراض 

ندارد و قطعي است.

با وجود نقض حكم دادگاه آيا امكان ســپردن وثيقه و آزادي موكلتان 
فراهم شده است؟

قراري كه در پرونده صادر شده، قرار يك ميليارد تومان وثيقه است و 
آقاي نجفي يك مرتبه، آن هم براي 
دو روز با وثيقه آزاد، اما به داليل 
نامعلوم وي بار ديگر بازداشــت 
شد. در اين شــرايط طبق قانون 
او مي تواند با سپردن وثيقه آزاد 
شود اما از ما وثيقه قبول نمي كنند 
و موكلــم همچنان تــا تعيين 
تكليف پرونده در هيأت عمومي 
ديوان عالــي كشــور در زندان 

خواهد ماند.

پيش از اين درباره وضعيت آقاي نجفي در زندان ابراز نگراني كرده بوديد. 
هم اكنون ايشان چه شرايطي دارد؟

موكلم از لحاظ جسمي شرايط خوبي ندارد. ايشان ديابت، فشار خون، 
پروستات نيمه پيشرفته و مشكل قلبي دارد. به دليل اينكه رگ هاي قلب 
ايشان دچار گرفتگي و انسداد شده بود در قلب شان استند وجود دارد و 
بايد دارو مصرف كند و واقعا خطر مرگ ايشان را تهديد مي كند. خواسته 

من اين است كه دست كم براي انجام اقدامات درماني وي آزاد شود.

با توجه به بيماري هاي زمينه اي موكلتان آيا بيماري كرونا سالمتي وي را 
در معرض خطر قرار نمي دهد؟

مدتي قبل يكي از هم بندي هاي آقاي نجفي به كرونا مبتال و در بيمارستان 
طالقاني بستري و خوشبختانه مدتي بعد هم درمان شد و به قرنطينه 
زندان انتقال يافت. گذشته از آن آقاي نجفي عالئمي درخصوص كرونا 
داشــت. او دچار تب، بدن درد و سرفه شده بود كه خوشبختانه تست 

كروناي وي منفي شد.

فكر مي كنيد اين پرونده به چه سرنوشتي دچار شود؟
همه داليل و مداركي كه وجود دارد روشن است و نشان مي دهد اين قتل 
غيرعمد است. قرار است قاضي رازيني هم در اين باره گزارشي تهيه 
كرده و به هيأت عمومي ديوان ارسال كند. آرزويم اين است كه قضات 

ديوان اين قتل را شبه عمد اعالم كنند.

دستگيري ۶۳۵سارق پايتخت در طرح رعد
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فهرست نامزد هاي اوليه جايزه بوكر 
در سال 2020معرفي شدند  13نفر براي بوكر

کتاب

چراديرجلسهرابرگزاركرديم
به گزارش همشهري، خانه تئاتر در 2روز گذشته از قادر 
آشــنا، مدير مركز هنرهاي نمايشــي نيز دعوت كرد تا 
درباره شرايط و مشــكالت معيشتي هنرمندان صحبت 
كند. شــهرام گيل آبادي، مدير خانه تئاتــر درباره آنچه 
در اين جلسه مطرح شــده، عنوان مي كند كه اين يك 
جلسه بررســي چند ماه اخير بوده و البته يادآور مي شود 
كه به نظر هيچ اتفاقي از ســوي دولــت و مركز هنرهاي 
نمايشي نخواهد افتاد. گيل آبادي در پاسخ به اين سؤال 
كه چرا اين جلســه بعد از ۵ ماه برگزار شــده اســت، به 
همشــهري مي گويد: »در اين مدت جلسات متعددي 
را با سياســتگذاران و مديران دولتي داشــتيم و در اين 
ميان هماهنگي هاي زيادي هم با مركز هنرهاي نمايشي 

داشــتيم تا اطالعاتمان دقيق و مبسوط باشد. جلسه اي 
كه با مدير مركز هنرهاي نمايشي برگزار كرديم، جلسه 
بررسي ماه هاي اخير بوده و اينكه در آينده چه بايد كنيم.« 

مركزتوانيندارد
وي در ادامه با توضيح اين مطلب كه به نظر هيچ اتفاقي 
از سوي مركز هنرهاي نمايشي نخواهد افتاد، مي گويد: 
»مركز نيز اندازه و حد تواني دارد و به اندازه بودجه خود 
برنامه ريزي مي كند. هم اكنون به 2دسته پاسخگوست؛ 
اول اجراهايي كه روي صحنه بوده و به خاطر شيوع ويروس 
كرونا نيمه كاره ماندند و دسته دوم گروه هايي هستند كه 
اجراهايي دارند كه قرار شده مركز ۵0درصد كمك هزينه 
را ابتدا بپردازد و ۵0درصد كمك هزينه بعد از پايان اجرا 

ارائه شود و بايد بگويم كه كمك هزينه با حمايت مادي 
براي ويروس كرونا متفاوت اســت. البته دســته سومي 
هستند كه قرار بوده اجرا بروند اما برنامه اي تدوين نشده 
و فقط بازبيني شدند؛ هيچ فكري براي آنها نشده است.« 
گيل آبادي اضافه مي كنــد: »هم اكنون درباره ۷00گروه 
صحبت مي كنيم كه در چند  ماه تعطيلي اخير به خاطر 
ويروس كرونا كار نكردند و حاال سه ماهه دوم تعطيالت 
تمام مي شود و با صحبت هاي وزير بهداشت هنوز درگير 
كرونا هســتيم و اين فعاليت هاي نيمــه كاره ادامه دارد 
و گروه هاي بيشتري امسال و حتي ســال آينده درگير 

هستند. هيچ اتفاقي به لحاظ حمايتي نيفتاده است.« 

تئاترباسينما،موسيقيوتجسميفرقدارد
اين مدير مي گويد: »شــرايط براي هنرمندان تئاتر به 
شكلي است كه ديگر هنرها در اين ايام تا حدي توانستند 
گليم خود را از آب بيرون بكشند. سينما با اكران آنالين 
و راهكاري چون دي وي دي و... تجســمي با برگزاري 
نمايشگاه ها و محفل هايي كه وجود دارد يا موسيقي با 
اجراهاي آنالين و آلبوم و... اما تئاتر چه وضعيتي دارد؛ 
هنري كه با مخاطبانش نفس به نفس اســت و با شرط 
حضور مخاطب اجرا دارد. متأسفانه صداي هنرمندان 
تئاتر به جايي نمي رسد و مركز هم واقعا توانايي به لحاظ 
مادي ندارد.« به گفته گيل آبادي وقتي از پروتكل هاي 
بهداشتي صحبت مي شود، بايد پروتكل هاي حمايتي 

نيز اعالم شود.

»سغد« امروزه نام واليتي 
در تاجيكســتان است به ياد

مركزيت شهر خجند. اما 
اگر بخواهيم سغد را بيشتر بشناسيم بايد 
به قرن ها پيش برويم؛ به ايران باستان و 
خراسان بزرگ و سمرقند و بخارا و تمدن 
ماوراء النهر و جاده ابريشم. مردم سغد كه 
نام منطقه اي حاصلخيز در ماوراء النهر 
بوده، به زباني سخن مي گفتند كه قرن ها 
پيش زباني فراگير بود و از شمال شرقي 
 ايــران تــا شــمال غربــي چيــن را 
در برمي گرفت. پس از گســترش زبان 
فارســي ميانه در دوره ساســاني زبان 
ســغدي كم كم كنار رفت و مهجور شد. 
گويشــوران زبان ســغدي امروز بسيار 
اندك اند اما متن هاي بسياري از اين زبان 
به جا مانده است، از متون بودايي تا متون 
مانوي و مسيحي. نيز واژگان بسياري از 

سغدي به فارسي راه يافته اند.
  

پژوهش در ايران باســتان و فرهنگ ها 
و زبان هــاي فراموش شــده ايران قديم 
بيشــتر از هر چيز مديون مستشرقان 
اســت و آنچه امروز براي ما به جا مانده 
اســت، محصول پژوهش هاي ايشان در 
كتيبه ها و نوشته ها و متن هايي است كه 
در جســت و جوهاي باستان شناسانه در 

قرن نوزدهم و بيستم كشف شده.
در ميان ايرانيان كمتر كســاني بوده اند 
كه فرهنگ هاي گذشــته را مستمرانه 
پي بگيرنــد. البتــه ســال هاي رونق 
باســتان گرايي در قــرن چهاردهــم 
)دوره هايــي از حكومت پهلــوي اول و 
دوم( ســال هاي رونق و توجه دوباره به 
ايران شناســي اســت اما پس از انقالب 
پژوهش هــاي ايران شناســانه اغلب به 
فراموشي سپرده مي شــود و دوباره به 
كرسي هاي دانشگاهي در اروپا و آمريكا 

بازمي گردد.
در اين ميان يكي از معدود  ســتاره هاي 
پژوهش در حوزه زبان هاي باستاني ايران 
كه دهه ها فعاليت كــرد و هيچ اتفاقي 
وقفه اي در كار او ايجاد نكرد، بدرالزمان 

قريب است.
  

بدرالزمان قريب در سال هاي تحصيل در 
مقطع دكتري زبان و ادبيات فارسي در 
دانشگاه تهران به زبان سغدي عالقه مند 
مي شــود و بعد هنگام ادامه تحصيل در 
بركلي، زيرنظــر والتر برونــر هنينگ، 
 خاورشــناس و ايران شــناس بزرگ و 
مارك درســدن ايران شــناس هلندي 
آن را پي مي گيرد. »تحليل ســاختاري 
فعل در زبان ســغدي« عنوان پايان نامه 
قريب اســت. زماني كه قريب به ايران 
مي آيد و استاد دانشگاه شيراز مي شود، 
تقريباً هيچ چيز درباره زبان ســغدي در 
ايران وجود نداشت. كار او در حوزه زبان 
و فرهنگ ســغدي كارهاي تأسيســي 
است، از واژه شناسي و آوانگاري تا ترجمه 
متن هاي به جا مانده از ايــن زبان. او راه 
دشوار و طوالني پژوهش در زبان سغدي 
را آرام آرام طــي مي كند و شــاگردان و 
پژوهشــگران ديگري را همراه خود به 
راه مي آورد. ترجمه كتــاب »زبان هاي 
خاموش« اثر يوهان فريدريش با همكاري 
يداهلل ثمره و »وسنتره جاتكه، داستان 
تولد بودا بــه روايت ُســغدي« ازجمله 

كارهاي او در ســال هاي دهه شصت و 
هفتاد است. اما شاهكار بدر الزمان قريب 
»فرهنگ ُسَغدي« است. محصول يك 
عمر پژوهش و بيست سال كار مستمر 
كه ســرانجام در ســال 13۷4منتشر 
مي شود. همين فرهنگ است كه نام او 
را به عنوان يكي از پژوهشــگران حوزه 
ايران شناســي در دنيا مطرح مي كند. 
قريب درباره گردآوري فرهنگ سغدي 

مي گويد:
»از روز اولي كه به من گفتند ســغدي 
درس بده، شــروع كردم فيش هايي كه 
براي ساختمان فعل رساله ام  جمع آوري 
كرده بودم، آنها را آوردم و تكه تكه بر آنها 
برگه هاي ديگر واژگان بســيار پيچيده 
سغدي را افزودم. اين كار 10 تا 1۵ سال 
ادامه داشت و بعد تا چاپ آن بيست سال 
طول كشــيد؛ به خصوص گفتم چون تا 
به حال براي زبان سغدي هيچ فرهنگي 
نوشته نشده است، پس فقط دانشجويان 
من نيستند كه استفاده مي كنند، در تمام 
دنيا دانشجوياني هســتند كه استفاده 
مي كنند. نمي تواننــد كه تك تك متون 
را بگيرند و از متــن واژه نامه تهيه كنند، 
تازه چه بسيار متون سغدي هستند كه به 
آلماني ترجمه شده بودند و اصال واژه نامه 
نداشتند. مثال متون سغدي مسيحي را 
هنســن به آلماني ترجمه كرده بود، اما 

واژه نامه نداشت«.
محمد شكري فومني، شاگرد بدرالزمان 

قريب، كه تحصيل خود را در ايران شناسي 
در آلمان ادامه داده است، درباره جايگاه 
قريب در پژوهش هاي ايران شناسي در 
دنيا مي گويــد: »روز اول كه ]در آلمان[

به دانشكده رفتيم، پايان نامه استاد قريب 
را جلوي ما گذاشــتند و گفتند كه ابتدا 
بايد درســتان را با اين متن آغاز كنيد!« 
برايمان عجيب و در عين حال شوق آفرين 
و افتخارآميز بود كه اثري كه استاد قريب 
پس از ســال ها  زحمت و محنت خلق 
كرده، اكنون در رديف يكي از مهم ترين 
مراجع و منابع در حوزه زبان شناســي 
دنيا به شمار مي رود. »البته كه آلمان  ها، 
روس ها و انگليســي ها خيلي خوب كار 
مي كنند و دانشمندان بسياري در سطح 
جهان داريــم؛ ولي اين منبــع به عنوان 
منبع درجه يك براي محصالن اين رشته 

است.«
 در نتيجه پژوهش هاي بدرالزمان قريب 
اســت كه زبان ســغدي به عنوان زباني 
باســتاني در ميان پژوهشــگران ايراني 
مطرح مي شــود. خــود او جايي گفته 
است: »خوشحالم كه مي بينم مطالعات 
زبان ُســَغدي پي گرفته مي شود و ديگر 
مثل گذشته كســي به جاي»ُسغدي« 

نمي گويد »مطالعات َسعدي«.
  

بدرالزمان قريــب از دهــه هفتاد عضو 
پيوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسي 
و مدير گروه گويش شناسي فرهنگستان 
مي شود. كتاب هاي »زبان هاي خاموش« 
و »فرهنگ ُســَغدي« جايزه كتاب سال 
جمهوري اسالمي را از آن خود مي كنند. 
در دومين همايــش چهره هاي ماندگار 
او به عنوان چهره ماندگار در حوزه زبان 

فارسي انتخاب مي شود.
  

بدرالزمان  قريــب ديروز ۷ مــرداد در 
91ســالگي درگذشــت. نام او در تاريخ 
ايران شناســي و پژوهش در زبان هاي 

باستاني جاودانه خواهد ماند.

بعداز۵ماهتعطيليتماشــاخانههاو
بازگشاييبرخيازسالنهاينمايشي،نمايش

باالخرهخانهتئاتردســتبهكارشدو
بيانيهايراصادركرد.درايــنبيانيهكهبهنظربعداز
ديدارمديرانخانهتئاتريبــامديرمركزهنرهاي
نمايشيصادرشده،در۵بندانتقاداتوپيشنهادهايي
مطرحشدهاست.هرچندشهرامگيلآبادي،مديرخانه
تئاترميگويد:»مركزهنرهاينمايشيحدتوانيدارد
ومتأســفانهباتوجهبهبودجهايكهداردميتواند
برنامهريزيداشتهباشــد،دراينمياندولتمردان
سكوتكردهاندوصدايتئاتريهابهجايينميرسد.«

تالشبيثمر برايتئاتر

بدرودبانويزبانسغدي

مركز هنرهاي نمايشي توان حمايت مادي 
ازگروه هاي نمايشي را ندارد 

چند سطري در سوگ بدرالزمان قريب كه 
غريبانه زيست و غريبانه درگذشت

صدايي در ۵ بند
دراينبيانيهكهازسويخانهتئاترمنتشرشده،دربنداولازمسئوالنخواستهشدهكهنگاهصدقهدادنبههنرمندانرا
نداشتهباشندوبامحترمشمردنحقشهرونديآنانجداازهنرمندبودن،نسبتبهتأمينمعيشتآنانبودجهمكفيو
درشأنراتخصيصدهند.دربنددومنيزعنوانشدهكهباتوجهبهطوالنيبودناينبيماري)كرونا(،سندچشماندازكاري
هنرمندانباتشكيلشوراهايراهبرديدرتماماستانهايكشورتنظيم،مكتوبواعالمشود.بندسومبهنظامحمايتي
پرداختهاست؛نظامحمايتيروشنازگروههاييكهدرطولاين6ماهازاجرايآثارشانبازماندهيادرحالآمادهسازيبوده
ويادرنوبتاجرابهسرميبردند.همچنينخانهتئاتردربندچهارمازمطالباتشآوردهاست:»تمامشاخههاياجرايياعم
ازتئاتربزرگسال،كودكونوجوان،عروسكي،خياباني،آزاد،دانشجوييدرسرتاسرايرانبايدبهطوريكسانازامكاناتو
مزايايمدنيمانندبيمهوحمايتهايمعنويبهرهمندشوند.«دربندآخرنيزبهرعايتپروتكلهايبهداشتياشارهشده
واينكهاجرايآناليندررأسسياستگذاريهاقراربگيردوموانعنظارتيوپشتيبانيهايحقوقي،ماديومعنويبراي

احقاقحقهنرمنداندرفروشآنالينبايدبهفوريتدرنظرگرفتهشود.

فهرست كامل كتاب هاي راه يافته به 
بوكر 2020

هيالريمانتلازانگليسباكتاب»آينهونور«،آن
تايلرازآمريكاباكتاب»موقرمزكنارجاده«،دايان
كوكازآمريكاباكتاب»برهوتتازه«،تسيتسي
دانگارمبااززيمبابوهباكتاب»اينپيكرسوگوار«،
آونيدوشيازآمريكاباكتاب»كارامل«،گابريلكراز
ازانگليسباكتاب»آنهاكهبودند«،كالممككاناز
ايرلندباكتاب»آپيروگان«،مازامنگستيازاتيوپيبا
كتاب»پادشاهسايهها«،كايليرايدازآمريكاباكتاب
»دورانخوش«،برانــدونتيلورازآمريكاباكتاب
»زندگيواقعي«،داگالساستوارتازاسكاتلندبا
كتاب»شاگيبين«،سوفيواردازانگليسباكتاب
»عشقوديگرتجربياتخيال«وسيپمژانگاز
آمريكاباكتاب»چقدرازاينتپههاازطالست«در

فهرستاوليهجايزهبوكر2020حضوردارند.

3فيلمايرانيدرونيز
3فيلم ايراني در هفتاد و 

هفتميــن جشــنواره فيلم
بين المللــي فيلم ونيز 
حضور دارند.  به گزارش همشهري، 
»خورشيد« ساخته مجيد مجيدي 
يكــي از فيلم هاي بخــش رقابتي 
جشــنواره ونيز خواهد بــود و براي 
كســب شــير طاليي ايــن رويداد 
ســينمايي رقابــت خواهــد كرد. 
فيلم هــاي »جنايــت بي دقت« به 
كارگرداني شــهرام مكري و »دشت 
خامــوش« از احمــد بهرامي ديگر 
نمايندگان ســينماي ايران در اين 
جشــنواره در بخش افق هــاي اين 
رويــداد ســينمايي نمايــش داده 

خواهنــد شــد. هفتــاد و هفتمين 
جشــنواره بين المللي فيلــم ونيز از 
تاريخ 2 تا 12 ســپتامبر )12 تا 22 
شــهريور 1399( با نمايــش فيلم 
»روابط« ســاخته »دنيله لوكه تي« 
افتتاح خواهد شد. »كيت بالنشت« 
بازيگر استراليايي برنده اسكار رئيس 
هيــأت داوران بخــش رقابتي اين 

رويداد سينمايي است.

فهرســت 13 نامزد اوليه دريافت جايزه بوكر 2020 
اعالم شد.  كتاب هاي اين فهرست از ميان 162 كتاب 
انتخاب شده اند. نامزدهاي نهايي جايزه بوكر كه شامل 
6 كتاب است، از ميان اين آثار در  ماه سپتامبر )شهريور( 
معرفي خواهند شــد. به نوشــته گاردين، »هيالري 
مانتل« نويسنده بريتانيايي با كتاب »نور و آينه« كه 
سومين كتاب از رمان سه گانه اي است كه وي درباره 
توماس كرامول نگاشــته، در فهرست بلند نامزدهاي 
دريافت جايزه بوكر 2020جاي گرفت. با قرار گرفتن 
هيالري مانتل در فهرســت نامزدهــاي جايزه بوكر، 
احتمال اينكه وي براي سومين بار اين جايزه را دريافت 
كند، افزايش يافته. او براي نخستين بار در سال2009  
به خاطر نگارش كتاب اول از سه گانه توماس كرامول با 
نام »تاالر گرگ ها« برنده جايزه بوكر شده بود. )در آن 
زمان نام اين جايزه من بوكر بود كه از ســال 2020نام 
جايزه بوكر براي آن برگزيده شد(. او همچنين به خاطر 
كتاب »مجرمان را بياوريد« كه دومين كتاب از رمان 
تاريخي سه گانه توماس كرامول محسوب مي شود نيز 
توانسته بود در ســال2012 جايزه بوكر را از آن خود 
كند. توماس كرامول يكي از اصلي ترين وزراي هنري 
هشتم، پادشاه انگليس بود كه از خانواده اي عادي به 
باالترين مراحل قدرت مي رســد. در اين كتاب فراز و 
فرود زندگي وي روايت شده است. هيالري مانتل در 
كتاب اول اين سري داستان ها به نام »تاالر گرگ ها« 
به سال هاي اوليه زندگي توماس كرامول پرداخته بود. 
كتاب تاالر گرگ ها توسط كيومرث پارساي به فارسي 

ترجمه شده است.

مانتل در انتظار سومين بوكر
رمان 900 صفحه اي »آينه و نور« كه داســتان آن از 
زمان بريده شدن سر ملكه »آن بولين« يكي از همسران 
هنري هشتم در سال 1۵36آغاز مي شود و سال هاي 
پاياني زندگي توماس كرامــول را دربرمي گيرد، يكي 
از 13رمان منتخبي اســت كه در فهرست بلند رقابت 
بر ســر جايزه ۵0هزار پوندي بوكر حضور دارد. هيأت 
داوران جايزه بوكر كه رياست شان را مارگارت بازبي، 
ناشر مشهور عهده دار است، درباره رمان »آينه و نور«، 
اين چنين نظر داده  است: كتاب »آينه و نور« نمايش 
استادانه اي از يك ديالوگ پر از كنايه و استعاره است و 
همچنين توصيف هاي زيبا و دقيقي كه در اين كتاب 
آمده دوران تاريخي ســلطنت پادشــاهان تودور در 

بريتانيا را دوباره زنده كرده است.
هيالري مانتل كــه پيش تر نيز بــا كتاب هاي »تاالر 
گرگ ها« و »مجرمان را بياوريد« برنده جايزه بوكر شده 
بود، يكي از 4 نويسنده اي است كه تا كنون موفق شده 
2 بار جايزه بوكر را از آن خود كند. »مارگارت آتوود«، 
»پيتركري« و »جي ام كوتزي«، هر كدام تا كنون 2 بار 
برنده جايزه بوكر شده اند، اما تاكنون هيچ نويسنده اي3 
بار برنده اين جايزه نشده است و اكنون كه براي بار سوم 
قرعه نامزدي دريافت جايزه به نام هيالري مانتل افتاده، 
بايد ديد كه آيا او خواهد توانست سومين جايزه بوكر را 

از آن خود كند يا خير؟

آنتايلربارمانيجديد
در فهرست بلند جايزه بوكر نام 13نامزد ديده مي شود 
كه آثارشــان از ميان آثار 162نويسنده انتخاب شده 
است. آن تايلر، نويسنده و منتقد آمريكايي كه نامش 
براي ايراني ها هم به دليل رمان هايش و هم به دليل تقي 
مدرسي كه پيش تر همسرش بود، بيشتر آشناست، با 
كتاب »مو قرمز كنار جاده« در فهرست بلند دريافت 

جايزه بوكر جاي گرفته است. تا كنون از آن تايلر ۵كتاب 
به فارسي برگردانده شده و در ايران انتشار يافته است. 
كتاب هاي»وقتي بزرگ بوديم«، »حفره اي تا آمريكا« 
و »مرگ مورگان« كه توســط كيهان بهمني ترجمه 
شده اند و كتاب »نقب زدن به آمريكا« كه گلي امامي  آن 
را به فارسي برگردانده است. كتاب »اين خانه مال من 
است« از آن تايلر نيز توسط شبنم سميعيان به فارسي 
ترجمه شده است. هيأت داوران جايزه بوكر كتاب »مو 
قرمز كنار جاده« اثر آن تايلر را »روايتي خيلي انساني 
از رستگاري« توصيف كرده است. اين توصيف هيأت 
داوران سبب شده تا بســياري از منتقدان، آن تايلر را 
يكي از رقباي جدي هيالري مانتل، در كسب جايزه 
بوكر 2020 بداننــد. »كالم مــك كان« نيز با كتاب 
»آپيروگان« كه درباره داستان يك فلسطيني و يك 
يهودي است كه هر دوي آنها دختران خود را از دست 
داده اند، نيز در فهرســت بلند نامزدان دريافت جايزه 

بوكر 2020جاي گرفته است.

»اين پيكر سوگوار« دانگارمبا
»تسي تسي دانگارمبا« نويســنده زيمبابوه اي نيز با 
كتاب »اين پيكر سوگوار«، نامزد دريافت جايزه بوكر 
2020شده است. كتاب »اين پيكر سوگوار« در دنباله 
داستان كتاب »شــرايط ملتهب«)1988(، اثر ديگر 
همين نويسنده نگاشته شده است. بي بي سي كتاب 
شــرايط ملتهب را در زمره 100كتابي ارزيابي كرده 
كه به دنياي امروزي شكل داده اند. هيأت داوران بوكر 
درباره كتاب » اين پيكر سوگوار« تسي تسي دانگارمبا 
اين چنين نظر داده است: همه ما اعضاي هيأت داوران 
با خواندن بخش هايي از اين كتاب نفسمان در سينه 
حبس شده بود. »مازا منگستي« نويسنده اتيوپيايي 
– آمريكايي نيز با كتاب »پادشــاه ســايه ها« از ديگر 
نامزدهايي اســت كه نامشــان در فهرست بلند بوكر 
2020 قرار گرفته است. داستان رمان »پادشاه سايه ها« 
در زمان تهاجم و تسلط ايتاليا بر اتيوپي در سال193۵ 
مي گذرد. هيأت داوران بوكر درباره اين رمان، چنين 
نظر داده است: »پادشاه ســايه ها«، يك رمان عالي، 
شجاعانه و باشكوهي است كه مي شد مصاديق ذكر شده 

در آن را براي هر دوره تاريخي به كار برد.

نويسندگان قديمي، نويسندگان جديد
رمان هاي جديدي از نويسندگان شناخته شده نظير 
»مگي اوفارل«، »كورتيس استنفيلد«، »ديويد ميچل«، 
»علي اسميت«، »ماريلين رابينسون« و »بن لرنر« به 
فهرست بلند نامزدهاي دريافت جايزه بوكر 2020راه 
نيافتند، اما هيأت داوران در اين دوره نخســتين آثار 
8نويسنده جديد را به فهرســت بلند جايزه بوكر راه 
دادند؛ ازجمله اين نويســندگان مي تــوان به »كايلي 
رايد« اشــاره كرد كه با كتــاب »دوران خوش« وارد 
مرحله نهايي رقابت بر ســر جايزه بوكر شده است. در 
ابتداي اين رمان زني سياهپوست متهم به ربودن دختر 
سفيدپوستي كه در حال نگهداري از وي است، مي شود. 
»سي پم ژانگ« نيز از نويسندگان تازه كاري است كه 
با رمان»چقدر از اين تپه ها از طالست« وارد فهرست 

نهايي جايزه بوكر شده 
است. اين رمان داستان 
2 كــودك چينــي را 
روايت مي كند كه پس 
از مرگ والدين شان در 
غرب آمريكا، براي زنده 
ماندن تالش مي كنند. 
داســتان اين رمان در 
آمريكاي قرن نوزدهم 

مي گذرد.
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كيوسك

با آغاز پروازهاي بين المللي 
و ازسرگيري رفت و آمد بين گزارش

كشــورها، دولت هــاي 
جنوب شرق آســيا در حال برنامه ريزي 
براي دفع موج دوم شيوع ويروس كرونا 
هســتند؛ موج دومــي كه با بازشــدن 
مرزهاي اروپا و آمريــكا و امكان خروج 
مــردم از ايــن مناطق احتمــاال دامن 

آسيايي ها را خواهد گرفت.
چين، هنگ كنگ، ســنگاپور، تايوان و 
كره جنوبي جزو كشورهايي هستند كه 
توانســته اند موج اول كرونا را به خوبي 
كنترل كنند اما طي روزهاي اخير شاهد 
افزايش شــمار مبتاليان بوده اند. تقريبا 
تمامي موارد جديد ابتال مربوط به افرادي 
اســت كه از خارج وارد اين كشــورها 
شده اند. افزايش ناگهاني آمار مبتاليان، 
زنگ خطر وقوع موج تازه شيوع كرونا را 
براي اين كشورها به صدا درآورده  است. 
موج دوم مي تواند ناشي از بازگشت اتباع 
كشورهاي جنوب شرق آسيا از مناطق 
پرخطر جهان يعني اروپا و آمريكا باشد؛ 
موضوعي كه از آن به عنوان اثر بازگشتي 

يا اثر بومرنگي ياد مي شود.
كري لم، فرماندار هنگ كنگ، ديروز در 
يك نشست خبري افزايش ناگهاني شمار 
مبتاليان را همچون »بمب« توصيف كرد 
كه مي تواند تمام اقدامات انجام شده از 
سوي دولت هاي شرق آسيا طي ماه هاي 
اخير را بي  نتيجــه بگذارد. به نوشــته 
رويتــرز، خانم لم اعالم كــرد كه دولت 
هنگ كنگ در حال بررسي گزينه هاي 
ســختگيرانه تري براي بازگشــت اتباع 
خود اســت. اغلب موارد جديد ابتال در 
هنگ كنگ، مروبط بــه افرادي بوده كه 

اخيرا از خارج وارد شده اند.
در چين، يعني جايي كه ويروس كرونا 
نخســتين بار حدود 7 ماه قبــل از آنجا 
ســربرآورد، ديروز 21مورد جديد كرونا 
به ثبت رسيده كه طبق اعالم مقام هاي 
دولتي 20مورد آنها مســافراني بوده اند 

كه از خارج وارد اين كشــور شــده اند و 
اغلب آنها چيني تبار هستند. طبق اعالم 
دولت چين، تاكنون پروازهاي انجام شده 
از مبدأ كشــورهاي اســپانيا، انگليس، 
فرانسه، هلند، ســوئيس، آمريكا، مصر، 
عربستان، امارات و ايران حامل افرادي 

مبتال به كرونا بوده اند.
در تايــوان، 24مــورد ابتــال مربوط به 
كساني بوده است كه در روزهاي اخير از 
خارج به اين كشور رفته اند. كره جنوبي 
نيز 44مــورد ابتالي جديد داشــته كه 
اغلب آنها كره اي هايي هستند كه از اروپا 
و آمريكا به كشور بازگشته اند. سنگاپور 
نيز روز دوشــنبه 17مــورد جديد ابتال 
داشته كه طي ماه هاي گذشته ركوردي 
تازه محســوب مي شــود. 11نفر از اين 

17نفر، از خارج وارد سنگاپور شده اند.
طبق اعالم ســازمان بهداشت جهاني، 
اروپا و آمريكا جــزو بحراني ترين مراكز 
شيوع كرونا به شمار مي روند و بازگشايي 
مرزها فرصتي براي گريختن اتباع ديگر 
كشــورها به خصوص اتباع كشــورهاي 
شــرق آســيا كه اكنون مناطــق امني 

به شمار مي روند، از اين مناطق به دست 
داده است. در شرايطي كه شركت هاي 
هواپيمايي بين المللــي پروازهاي خود 
را به طور چشــمگيري كاهش داده  اند، 
افزايش ناگهاني تقاضا در اروپا و آمريكا 
براي سفر به شــرق آســيا باعث رشد 
ناگهاني قيمت بليت ها شده است. پرواز 
يك طرفه از لندن به هنگ كنگ ديروز به 
قيمت 6هزار و 500دالر فروخته مي شد. 
انگليس جزو كشورهايي است كه كرونا 
بيشــترين تلفات را در آن گرفته است. 
تاكنــون بيش از 300هــزار نفر در اين 
كشور به كرونا مبتال شــده اند و حدود 
46هزار نفر جان خود را از دست داده اند.
هنگ كنگ از امروز تدابير تازه اي براي 
كنترل اوضــاع اجرا مي كنــد. تمامي 
افرادي كــه از امــروز وارد هنگ كنگ 
شوند، شــامل 14روز قرنطينه اجباري 
خواهند شد. در چين، تمامي افرادي كه 
وارد اين كشور شوند، در هتل هايي كه از 
قبل تعيين شده، اسكان داده مي شوند 
و به مدت 14روز قرنطينه خواهند بود. 
تايوان نيز شــرايط قرنطينه 14روزه را 

اعالم كرده اما از افراد خواسته در خانه 
خود را قرنطينه كنند. براي افرادي كه 
قرنطينه 14روزه را به طــور كامل اجرا 
نكنند، جريمه اي ســنگين بين 3500 
تا 35هزار دالر درنظر گرفته شده است.

اروپايي ها؛ نگران موج دوم كرونا
ترس آســيايي ها از بازگشت اتباع خود 
كه يا به اروپا سفر كرده اند يا ساكن اروپا 
هســتند، بي دليل نيســت. دولت هاي 
اروپايي معتقدند كشــورهاي اين قاره 
اكنون در آستانه موج دوم كرونا هستند 
و اين دليلي ندارد جز آغاز موج سفرهاي 

تابستاني بين كشورهاي اروپايي.
در بلژيــك، دولــت ضمــن اعــالم 
محدوديت  هــاي تازه، احتمــال اجراي 
تعطيلي  سراســري براي دومين بار را رد 
نكرده است. به نوشته روزنامه گاردين، 
سوفي ويلمز، نخست وزير بلژيك افزايش 
ناگهاني آمــار مبتاليان در اين كشــور 
را نگران كننده دانســته است. متوسط 
آمــار مبتاليــان در بلژيك طــی هفته 
اخير، افزايش 70درصدي داشته است. 

همچنين آمــار ابتالي روزانــه به طور 
متوســط 160نفر بوده كــه اكنون به 
280نفر رسيده است. طبق دستورالعمل 
جديد دولت، زمان خريــد به 30دقيقه 
كاهش پيدا كرده و افراد بايد به تنهايي به 
خريد بروند. گردهمايي ها نيز به 10نفر 

محدود شده است.
در مناطق گردشگرپذير اسپانيا بار ديگر 
شــرايط وخيم شده اســت. در منطقه 
كاتالونيا تنها طي 2هفتــه 8هزار مورد 
جديد ابتال به ثبت رســيده اســت. اين 
منطقه كه مقصد گردشگري بسياري از 
اروپايي هاست به تنهايي نيمي از 16هزار 
مورد ابتالي اسپانيا طي 14روز گذشته 
را به خود اختصاص داده اســت. اسپانيا 
حدود 3 ماه تعطيلي گســترده اجرا كرد 
اما با بازگشايي كســب وكارها و حضور 
آزادانه مــردم در جامعــه، متخصصان 
بهداشتي اين كشــور اكنون از آغاز موج 
دوم كرونا سخن مي گويند. اسپانيا 4 ماه 
قبل در اوج بحران كرونا، در بدترين روز 
9200مــورد ابتال به ثبت رســانده بود. 
افزايش شمار مبتاليان به 6400نفر در 
روز شنبه گذشته، نگراني مطرح شده از 
سوي متخصصان بهداشتي اين كشور را 

تأييد مي كند.
در فرانســه با افزايش شمار مبتاليان در 
ميان جوانان، وزارت بهداشت خواستار 
اجــراي دقيق تــر دســتورالعمل هاي 
بهداشتي شده اســت. جوانان فرانسوي 
در شرايط تعطيلي كافه ها و رستوران ها، 
دورهمي هــاي خــود را بــه خيابان ها 
آورده اند و خيابان هاي مركزي در اغلب 
شهرهاي بزرگ در روزهاي اخر هفته تا 
پاسي از شــب مملو از جوانان است. در 
آلمان، دولت در مورد آغاز موج دوم كرونا 
هشدار داده اســت. آمار ابتال از متوسط 
300نفــر در هفته ناگهان بــه 800نفر 
افزايش يافتــه كه به گفته مســئوالن 
بهداشتي اين كشور نشانه آغاز موج دوم 
است. برخي حتي مي گويند آلمان اكنون 
وارد موج دوم شــده است. اروپا بار ديگر 
مي تواند بــه مركز اصلي بحــران كرونا 

تبديل شود.

اثر بومرنگي كرونا در آسيا

  چين بعد از تعطيلي كنسولگري 
 آمريكا، كنترل آن را در دست گرفت

   افزايش شيوع ويروس باعث ترس 
 از موج دوم كرونا در اروپا شده است

   همزمان با افزايش قيمت طال، دالر 
آمريكا از ترس اثرات كرونا به كمترين 

قيمت طي 2 سال گذشته رسيد

چه تحوالتي در پيش است؟
»وقوع جنگ نه به  نفع اسرائيل است و نه حزب اهلل. اما بسياري از جنگ ها بدون آنكه طرفين نفعي در آن داشته باشند 
آغاز مي شود«؛ اين بخشي از مصاحبه امير رابابورت، تحليلگر امنيتي اسرائيل با پايگاه »اسرائيل ديفنس« است. به 
باور او، حادثه رخ داده در عصر روز دوشنبه پايان سريال تنش ها ميان طرفين نبوده و بايد منتظر قسمت هاي داغ تري 
باشيم. اين فرضيه با مروري بر بخش آخر بيانيه حزب اهلل در عصر روز دوشنبه تقويت مي شود؛ بخشي كه در آن آمده: 

دشمن اسرائيلي بايد بداند پاسخ به شهادت علي محسن كامل قطعي است.
در سايه اين موضع حزب اهلل، بدون شك فضاي تنش و حالت آماده باش نظامي در دوسوي مرزها، مخصوصا شمال 
فلسطين اشغالي پابرجا مي ماند. حزب اهلل پيش از اين ثابت كرده كه بر صيانت از معادله بازدارندگي مقابل اسرائيل 
تأكيد ويژه اي دارد؛ معادله اي كه اساس آن، ضربه در مقابل ضربه است. بنابراين شكي در ادامه تنش ها تا حمله انتقامي 
حزب اهلل وجود ندارد. اما آيا پاسخ انتقامي به گونه اي است كه طرف مقابل را ناچار به واكنشي سخت تر و در نتيجه ادامه 

درگيري ها تا وقوع جنگ كند؟ باز هم مروري بر تجربه حزب اهلل به ما عكس اين را نشان مي دهد.

ث
مك

سياست خارجي شخصي بايدن

درحالي كه دونالــد ترامپ همزمان بــا عقب ماندن در نظرســنجي ها، با 
چند بحــران همزمان يعني مهار كرونا، ســقوط اقتصــاد و اعتراض هاي 
ضدنژادپرستي روبه روست، شرايط براي جوبايدن، رقيب دمكرات او فعال 
خوب پيش مي رود. به همين دليل رسانه ها و تحليلگران در داخل و خارج از 
آمريكا اين روزها بيشتر بر سياست هاي بايدن متمركز هستند و به گمانه زني 
درباره اينكه اگر او به قدرت برسد چه خواهد شد مي پردازند. در يكي از اين 
تحليل ها، اسكات ديترو، تحليلگر سايت آمريكايي ان پي آر، سياست خارجي 
بايدن و تأثير كرونا بر آن را مورد بررسي قرار داده و نوشته  است، براي بايدن، 
سياست خارجي به سندهاي مكتوب، نشست هاي جهاني يا پيمان ها محدود 
نمي شود؛ او سياست خارجي را با ارتباطات شخصي و رودر رو مي سازد. او 
هرگاه كه درباره سياست خارجي سخن مي گويد، از ديدارهاي مكررش با 
رهبران جهان در 35سال سابقه كار سياسي اش حرف مي زند. در يكي از اين 
سخنراني ها 2ماه قبل در يك جمع انتخاباتي در نوادا گفت: من با تك تك 
رهبران مهم دنيا ديدار كرده ام، نه به اين خاطر كه آدم مهمي هستم، بلكه 
به دليل ماهيت شغلم. سپس او به سابقه آشــنايي شخصي اش با پوتين و 
شي جين پينگ اشــاره كرد و اينكه هزاران كيلومتر با رئيس جمهور چين 
سفر كرده است. او در اين سخنراني گفت كه شيوه كار باراك اوباما را هميشه 
مي پسنديده و اينكه كل سياســت به ويژه سياست خارجی امري شخصي 
 است و با روابط شخصي ساخته مي شود. بايد روح طرف مقابل را بشناسي 
و با آن آشنا شوي. اما حاال كه همه گيري كرونا در جهان باعث لغو بسياري 
از ديدارها و نشست هاي منطقه اي و جهاني شده، بايدن فعال نمي تواند از 
اين امتياز شخصي اش در تبليغات انتخاباتي استفاده كند. با اين حال توني 
بلينكن كه سال ها مشاور ارشد سياســت خارجي بايدن بوده و درصورت 
رئيس جمهور شدن او هم حتما نقشي در دولتش خواهد داشت گفته  است؛ 
بايدن حاال هم با وجود كرونا اين ارتباطات شخصي در سياست خارجي را از 
راه دور برقرار مي كند. ريچارد هاس، رئيس شوراي روابط خارجي آمريكا، 
اما نظر ديگري دارد و مي گويد: فكر نمي كنم محدوديت هاي كنوني و اينكه 
بايدن نمي تواند سوار هواپيما شود و رودررو با رهبران دنيا ديدار كند، چيزي 
را تغيير بدهد. او كه سال ها با بايدن كار كرده مي گويد: رهبران دنيا چندان 
به گرم بودن روابط فردي اهميت نمي دهند. براي رهبران دنيا ماهيت عملي 
سياست خارجي ما مهم است. هاس مي گويد: فهرست معضالت پيش روي 
بايدن در سياست خارجي بسيار طوالني خواهد بود، اما مهم ترين موضوع 

درصورت رئيس جمهور شدنش، ترميم رابطه با چين است.

كيم جونگ اون، رهبر كره شمالي ديروز در 
ســخنراني در جمع كهنه سربازان جنگ آسيا

كره، گفت كه باور دارد كشورش ديگر به 

جنگ نيازي نخواهد داشت زيرا زرادخانه هسته اي دارد 
كه امنيت آن را تضمين مي كند.

به گزارش شبكه خبري ســي ان ان، خبرگزاري رسمي 

كره شمالي ديروز تصاويري از گردهمايي كهنه سربازان 
جنگ كــره و متــن ســخنراني رهبــر اين كشــور را 
منتشر كرده اســت. براســاس اين گزارش، اين مراسم 
در شــصت وهفتمين ســالگرد پايان جنگ كره برگزار 
شده اســت. جنگ كره كــه پيونگ يانــگ آن را جنگ 
آزادسازي ســرزمين پدري مي نامد، از سال1950 ميان 
كره شــمالي با حمايت چين و شــوروي و كره جنوبي با 
حمايت آمريكا به مدت 3سال به طول انجاميد. اين جنگ 
بدون توافقنامه صلح به پايان رســيد. اكنون در سالگرد 
پايان اين جنگ، رهبر كره شمالي در ميان كهنه سربازان 
گفته است: تسليحات هسته اي به كره شمالي امكان دفاع 
از خود مقابل هرگونه فشار و تهديد نظامي امپرياليست ها 
و نيروهاي متخاصم را مي دهد. باوجود دوبار ديدار تاريخي 
ميان رهبر جوان كره شمالي با دونالد ترامپ، رئيس  جمهور 
آمريكا در 3سال گذشته، پيشــرفت عملي در روابط دو 
طرف صورت نگرفته است. تحريم هاي كره شمالي همچنان 
پابرجاســت، اگرچه تهديدهاي آمريكا عليه كره شمالي 

ديگر مانند قبل تكرار نمي شود. 

حادثه عجيب عصر روز دوشنبه در مرزهاي 
جنوبــي لبنــان، آخرين حلقه از ســريال خاورميانه

تنش هاي جديد ميان اسرائيل و حزب اهلل، 
پس از شهادت علي محســن كامل، فرمانده حزب اهلل در 
سوريه است. در جريان اين حادثه، خط مرزي ميان لبنان و 
فلسطين اشغالي به مدت 2ساعت شــاهد تيراندازي هاي 
بي وقفه و بمباران ممتدي بود كه توجه تمام رســانه هاي 
جهان را به خود جلب كرد. منابع اسرائيلي از همان دقايق 
اوليه مدعي شــدند چند مجموعه از چريك هاي حزب اهلل 
قصد ورود به داخل خاك فلسطين اشغالي را داشته اند. كار 
تا جايي پيش رفت كه رهبران رژيم صهيونيستي، ازجمله 
نتانياهو و بني گانتز، نشست هاي حزبي خود را ترك كرده و 
فورا عازم مقر فرماندهي وزارت جنگ در منطقه كرياه شدند. 
ساعاتي بعد اما حزب اهلل لبنان با صدور بيانيه اي از تمام آنچه 

رخ داده بود اظهار بي اطالعي كرد.

در متن بيانيه حزب اهلل آمده است: به نظر مي رسد نگراني و 
وحشت دشمن، منجر به سردرگمي ميداني آن شده است. 
ما تمام آنچه در رســانه هاي اســرائيلي، مبني بر حمالت 
موشكي، تالش براي نفوذ به خاك فلسطين و حتي شهادت 
نيروهايمان در جريان اين عمليات آمــده را قويا تكذيب 

مي كنيم. حمله اي از جانب ما صورت نگرفته است.

آماده باش طوالني و جنگ رواني
براي بررسي حادثه عصر روز دوشنبه پيش از هر چيز بايد 
وضعيت حاكم بــر مواضع ارتش اســرائيل طي يك هفته 
گذشــته را مرور كرد. يعني دقيقا از زماني كه سيدحسن 
نصراهلل، دبيركل حزب اهلل شهادت محسن كامل در سوريه 
را تأييد كرد و از پاسخ قطعي حزب اهلل به رژيم صهيونيستي 
خبر داد. ساعاتي پس از آن ســخنراني، واحدهاي شمالي 
ارتش اسرائيل در مرز لبنان به حالت آماده باش كامل درآمده 
و همچنين نيروهاي پشتيباني نيز در چندين نوبت به اين 
منطقه اعزام شده اند. براســاس تجربه موجود در حمالت 
مرزي حزب اهلل )به ويژه اســتفاده از موشك هاي كورنت(، 

ارتش اسرائيل در چنين شرايطي از اعزام خودروهاي گشتي 
يا هرگونه تجهيزات زرهي به منطقــه خودداري مي كند. 
نيروهاي اين رژيم نيز با وجــود آماده باش كامل، راهي جز 
باقي ماندن در پناهگاه هاي ساخته شده در نزديكي نوار مرزي 
ندارند. هدف از تمام اين تدابير محتاطانه نيز روشن است؛ 
طعمه اي در اختيار موشك ها يا تك تيراندازهاي حزب اهلل 
قرار نگيرد تا مقامات اسرائيلي ناچار به پاسخگويي در مقابل 

افكار عمومي در داخل سرزمين هاي اشغالي نشوند.
بنابراين شرايط آماده باش براي نيروهاي اسرائيلي در مرز 
لبنان، عالوه بر فشــار رواني متعــارف در چنين موقعيت 
نظامي ای، مشكالت مضاعفي را نيز به همراه دارد؛ ازجمله 
كنترل مرزها بدون حضــور ميداني و تحمــل حضور در 
پناهگاه ها براي مدتي نامعلوم. به اين ترتيب اســرائيلي ها 
مدام ســايه جنگ را حس مي كنند. اين در حالي است كه 
در سوي ديگر مرز، نه تنها نيروهاي نظامي حزب اهلل لبنان، 
بلكه حتي شهروندان عادي اين كشور هم آزادانه به زندگي 
روزمره خود ادامه مي دهند. در جريــان آخرين درگيري 
مشابه بين حزب اهلل و اســرائيل، اين وضعيت حدود 5روز 
ادامه داشت تا آنكه ســرانجام يك خودروي گشت ارتش 
اسرائيل به دام موشــك هاي كورنت حزب اهلل افتاد. اين بار 
اما به نظر مي رسد طرف لبناني تمايلي به پايان نمايش در 
مدتي محدود نداشته و بازي هاي رواني  را به بخشي از نبرد 
ميداني تبديل كرده است. دبيركل حزب اهلل كه همواره در 
ادبيات خود از اصطالحات عامه فهم براي ارتباط بيشتر با 
بدنه جامعه لبنان استفاده مي كند، در توصيف اين وضعيت 
عبارت »ايستادن روي يك پاونيم« را به كار برده است )اشاره 
به معلمي كه دانش آموز را براي تنبيه مجبور مي كند روي 
يك پا مقابل تخته بايستد(. نصراهلل در آخرين سخنراني خود 
گفت: »به ارتش اسرائيل در مرز مي گويم كه در كنار ديوار 
حائل، يك پاونيم بايست و منتظر ما باش؛ يك روز، دو روز يا 

سه و يا چهار روز... منتظر باش!«

بازتاب جنگ رواني در تل آويو
بدون شــك فاز دوم برنامه حزب اهلل براي فشار بر دولت 
اسرائيل را بايد در داخل سرزمين هاي اشغالي دنبال كرد؛ 
جايي كه صداي انتقادات شــديد عليه عملكرد نتانياهو 
به فاصله كوتاهي پس از نشســت خبري مشترك وي با 
بني گانتز در همان عصر دوشــنبه بلند شد. نخست وزير 
اسرائيل در اين نشست خبري كه عمال واكنشي به بيانيه 
حزب اهلل بود تالش كرد حادثــه رخ داده در نوار مرزي را 
تهديدي بزرگ و اقدامي بي ســابقه عليه امنيت اسرائيل 
نمايش دهد. او ضمن تأكيد بر وجود اســناد و مدارك از 
حمله چريك هاي حزب اهلل به ســوي نــوار مرزي گفت: 
آنچه عصر امروز رخ داد هرگز اتفاقي ساده نبود. حزب اهلل 
با آتش بازي مي كند. روايت نتانياهو اما از سوي رسانه ها 

و سياستمداران اســرائيل مورد اســتقبال قرار نگرفت؛ 
جرياناتي كه به روشني در تحليل حادثه، بيش از سخنان 
نتانياهو و گانتز به بيانيه حزب اهلل استناد داشتند! آويگدور 
ليبرمن، وزير جنگ اسبق اسرائيل در اين باره گفت: نصراهلل 
متأسفانه ثابت كرد كه حرف آخر را او مي زند. اينكه هدف 
قراردادن يك نيروي حزب اهلل در سوريه، كار را به تعليق 
زندگي عادي در چند شهر اسرائيل بكشاند امري تأسف آور 
و نگران كننده اســت. همچنين نفتالي بنت، وزير جنگ 
سابق  رژيم صهيونيســتي نيز در واكنشي مشابه ضمن 
ابراز نارضايتي از وضعيتي كه نيروهاي نظامي اســرائيل 
در آن قرار گرفتند گفت: معادله اي كه ايجاد شــده غلط 
است. نبايد اجازه دهيم حزب اهلل ما را در چنين موقعيتي 
قرار دهد. ممكن اســت چنين مواضعي از سوي ليبرمن 

يا بنت در چارچوب بازي هاي سياســي از ســوي رقباي 
نتانياهو تفسير شود. اما در واقع، اين سخنان با هر هدفي 
بوده باشــد، بازتابي از نارضايتي موجود در سطح جامعه 
اســرائيل به شــمار مي رود. براي مثال، مي توان نگاهي 
انداخت به مقاله انتقادي يوسي ميلمان، تحليلگر مشهور 
امنيتي اسرائيل كه روز سه شــنبه در يديعوت احرونوت 
منتشر شد. او در اين مقاله نوشته است: ارتش اسرائيل در 
واكنش به تهديد حزب اهلل نيروهاي خود را روانه پناهگاه و 
جاده هاي منتهي به خط مرزي را مسدود مي كند تا به اين 
ترتيب، هدفي را به آســاني در اختيار حزب اهلل قرار نداده 
باشد. اين رفتار يك ارتش قوي در خاورميانه نيست. حفظ 
جان سربازان ما مهم است اما عملكرد كنوني ارتش مايه 

تمسخر ديگران شده است.

رهبر كره شمالي: ديگر جنگي دركار نخواهد بود

حمالت بي هدف ارتش رژيم صهيونيستی به نوار مرزي لبنان، انتقادات گسترده جنگ با سايه ها
رسانه هاي اسرائيل از عملكرد نتانياهو مقابل حزب اهلل را به دنبال داشته است

آغاز روند بازگشت اتباع كشورهاي آسيايي از اروپا و آمريكا 
دولت هاي جنوب شرق آسيا را نگران آغاز موج دوم كرونا كرده است

انتخابات آمريكا

سياوش فالح پور
خبرنگار

محمدامين خرمي
خبرنگار



  چهارشــنبه 8 مرداد 1399  سال بيست و هشــتم   شماره 8000

سازماننيازمنديها
 خيابان قائم مقام فراهاني

 ميدان شعاع 
 خيابان شهيد خدري

شماره29 
 تلفن:  88861819

جهشتوليد

 چاپ: همشهري
 تلفن: 48075000

روزنامهاجتماعي،فرهنگي،اقتصادي
 صاحبامتياز: مؤسسه همشهري

 مديرمسئول: مهران كرمي
 دفتر مركزي: تهران، خيابان وليعصر )عج(، نرسيده به پارك وي

كوچه تورج، شماره14- كدپستي 19666-45956
 تهران، صندوق پستي19395/5446

 تلفن :23023000، نمابر :22046067
www.hamshahrionline.ir:ارتباطباخوانندگان)انتقاداتوپيشنهادها(:23023023 همشهريآنالين 

سازمانآگهيهايروزنامه
همشهري

 خيابان قائم مقام فراهاني
 ميدان شعاع ، خيابان شهيد خدري

شماره29 - طبقه اول
  تلفن: 84321700

توزيعواشتراك
شركت رسانه گستر كيهان

 تلفن:66650099

 حضرتاميرالمؤمنينعليع: قد ينجع المالم؛ 
 گاهي سرزنش، كارگر و سودمند است.

  اذان ظهر :  13:11   غروب آفتاب: 20:11   اذان مغرب: 20:31 
  نيمه شب شرعي: 00:22   اذان صبح: 4:33   طلوع آفتاب: 6:11

مجالتهمشهري:24،بچهها،تندرستي،داستان،دانستنيها،جوان،سرزمينمن،سرنخ
ضمائمهمشهري:استانها،محله،دوچرخه،سهچرخه

newspaper.hamshahrionline.ir:سايتروزنامههمشهري 

آنغاليهخطگرسویمانامهنوشتی
گردونورقهستیمادرننوشتی

هرچندکههجرانثمروصلبرآرد
دهقانجهانکاشکهاينتخمنکشتی

عکس:ايرنا/مريمآلمومن ابتاليشاليکارانمنطقهمشايخاستانچهارمحالوبختياريبهبرخيبيماريهايپوستيبهدليلورودپسابکارخانهخميرمايهبهرودخانهسبزکوه

»قلبم مي گيرد.«
»نفسم باال نمي آيد.« 

»اصال به اين چيزا نيست. آخرش همه 
مي گيرند.«

»به خــودت تلقين نكني و نترســي 
نمي گيري.«

مشابه اين جمله ها را زياد شــنيده ايم. باالخره هر كسي كه 
ماسك نمي زند، بهانه اي براي اين كارش دارد. مهم ترين دليل 
اما، احساس رويين تني است؛ احساسي كه متأسفانه فقط با 

مبتال شدن از بين مي رود.
برخورد سهل انگارانه با موضوعي چنين حياتي كه همه دنيا 
را درگير خودش كرده، تصميمي شــخصي نيست كه فقط 
به خود فرد مربوط باشــد. خيلي ها به ناديده گرفتن حقوق 
ديگران عادت كرده اند؛ به اينكه فقط خودشــان را ببينند و 
منافع شخصي شان را. بعيد است بتوان يك شبه عادت هايي را 
كه سال هاست شكل گرفته اند، تغيير داد. حتي اگر پاي مرگ 
و زندگي وسط باشد، باز هم براي عده اي رعايت حقوق ديگران 
دشوار است. در اين مورد خاص از كسي كه به خودش رحم 
نمي كند، چگونه مي شود انتظار داشت به ديگران رحم كند؟

رعايت حقوق ديگران را بايد از كودكي آموزش داد. االن هم 
براي فرهنگسازي  كمي دير شده. در وضعيت اضطرار خيلي 

نمي شود به راه حل هاي بلندمدت فكر كرد.
تجربه اين ايام هم نشان مي دهد كه با توصيه و خواهش، كاري 
پيش نمي رود. بيمارســتان ها جاي خالي ندارند و آمار ابتال 
و مرگ رشد وحشتناكي داشــته است. سياست دست روي 
دست گذاشــتن و رها كردن امور به حال خود فقط اوضاع را 

بدتر مي كند.
   راننده هاي خطي كنار هم ايستاده اند و گپ مي زنند. همه 
هم ماسك دارند اما نه روي صورت؛ ماسك ها روي چانه است.

روبه رويشان مغازه دارها ايســتاده اند كه اصال ماسك ندارند. 
يكي شان عطسه مي كند و با خنده مي گويد»اوه اوه! كرونا!« 
رفيقش هم مي خندد و وارد مغازه اش مي شود تا كار مشتري 

را راه بيندازد.
هيچ وقت مــرگ اينقدر بــه ما نزديــك نبــوده و اينقدر 

سهل انگارانه با آن برخورد نكرده ايم.
مرگ هميشه هم براي همسايه نيست، ممكن است سراغ ما 
هم بيايد. درك اين حرف هاي به ظاهر بديهي، براي خيلي ها 
سخت است. كرونا همانطور كه بيماري هاي جسمي پيدا و 
پنهان را برجسته مي كند، شــخصيت افراد را هم به نمايش 

مي گذارد.
  دوستم مي گويد چقدر كرونا! تا كي مي خواهي درباره اين 
ويروس لعنتي بنويسي؟ مي خواهم بگويم تا وقتي كه مردم 
بيشتر رعايت كنند مي بينم در همين تحريريه هم كه مثال 
آدم هاي فرهنگي در آن حضور دارند، عده اي به هيچ توصيه و 

خواهشي اعتنا نمي كنند.
هيچ وقت اينقدر خسته و نااميد نبوده ام. كرونا نقاب ها را هم 
از چهره برداشته است. مگر چيزي مهم تر از جان وجود دارد؟ 
چرا اينقدر قيمت ســكه و ارز را پيگيــري مي كنيم و دنبال 
بورس هســتيم؟ اين ميزان مال دوستي كمي جان دوستي 

هم نمي طلبد؟ 
  وضعيت به جايي رسيده كه فقط راه حل هاي قهري جواب 
مي دهد. بستن مغازه و خواباندن تاكسي بي رحمانه تر است 
يا از دســت دادن جان؟ ســكوت و انفعال دولت و توصيه و 
حرف درماني كافي است. متأسفانه اراده اي براي تغيير وضعيت 
مشاهده نمي شود و به نظر مي رسد متوليان امور نشسته اند كه 

همه مان بگيريم و بخشي مان بميريم.

كتاب دوستانى هم هستند كه از ترِس اينكه گنجينه  كتابشان 
را براى هميشه از دست بدهند، هرگز كتاب امانت نمى دهند. 
)يك ضرب المثل قديمى عربى اندرز مى دهد كه »كسى كه 
كتاب امانت مى دهد، يك احمق است؛ اما كسى كه كتاب را 
پس مى دهد، احمق تر است.«( من به پيروى از توصيه ى هنرى 
ميلر هميشه اهل امانت دادن كتاب بوده ام: »كتاب ها هم مثل 
پول دائما بايد در گردش باشند. تا جايى كه بشود، قرض بدهيد 
و قرض بگيريد؛ هم كتاب را و هم پول را! مخصوصا كتاب را؛ 
كتاب ها به مراتب بيشتر از پول، چيزى براى عرضه كردن دارند. 
كتاب فقط يك دوست نيست، بلكه مى تواند دوستان بسيارى 
برايتان به ارمغان بياورد. زمانى كه با ذهن و روحتان صاحب 
كتابى هستيد، ثروتمنديد. اما وقتى آن را به شخص ديگرى 

بدهيد، سه برابر ثروتمنديد.«
متن كتاب تولستوى و مبل بنفش اثر نينا سنكويچ

از دســت رفتن حس بويايي كه پزشــكان آن را آنوسمي يا 
نابويايي مي نامند، يكي از زودرس ترين و شــايع ترين عالئم 

گزارش شده به وسيله بيماران كوويد-19 است.
درواقع، بررســي ها نشــان مي دهند كه نابويايي نسبت به 
تب و ســرفه عامل پيش بيني كننده بهتــري براي عفونت 

كروناويروس جديد است.
اما علت دقيق اينكه بيماران كوويد-19 حس بويايي شان را 

از دست مي دهند، روشن نبود.
تصور مي شد آسيب يا التهاب سلول هاي عصبي حسي بويايي 
كه بوها را شناسايي و پيام هاي مربوط به مغز را مي فرستند، 

عامل اين نابويايي باشد.
اكنون دانشــمندان دريافته اند چگونه بســياري از بيماران 

كوويد-19 حس بويايي شان را از دست مي دهند.
پژوهشگران آمريكايي در دانشكده پزشكي دانشگاه هاروارد 
مي گويند: كروناويروس جديد يا ســارس-كوو-2 كه باعث 
بيماري كوويد-19 مي شود، نه به سلول هاي عصبي شناساگر 

بو، بلكه به سلول هاي پشتيباني كننده آنها حمله مي كند.
اين بررسي نشان داد ، ژني كه گيرنده پروتئيني ACE2– راه 
ورود ويروس كرونا به ســلول ها- را رمزبنــدي مي كند در 
ســلول هاي عصبي بويايي فعال نيســت، بلكه اين ژن در 
سلول هاي پشتيباني كننده از ســلول هاي عصبي و نيز در 
برخي از ســلول هاي بنيادي و ســلول هاي رگ هاي خوني 

مجاور فعال است.

گرچه برخي از بيماران كوويد-19 
پس از بهبودي از عالئم دچار شدن 

دوباره گاه گاهي به نابويايي را گزارش كرده اند، به گفته اين 
دانشمندان، عفونت كرونا احتماالً به طور دائمي به مدارهاي 
عصبــي بويايي در بيماران آســيب نمي زنــد و بنابراين با 
برطرف شــدن عفونت نيازي به بازسازي سلول هاي حسي 

بويايي نيست.
بررســي هاي ديگر نشــان داده اند كه نابويايي در بيماري 
كوويد- 19 ناشي از كروناويروس جديد از نابويايي ايجاد شده 
در ساير عفونت هاي ويروسي ازجمله ساير كروناويروس ها 

متفاوت است.
بيماران كوويد-19 معموالً در طــول دوره اي چندهفته اي 
حس بويايي شان را بازمي يابند؛ اما در نابويايي ناشي از ساير 
عفونت هاي ويروسي كه به طور مستقيم به سلول هاي عصبي 
بويايي آسيب مي زنند، بازگشــت حس بويايي ممكن است 

ماه ها طول بكشد.
از طرف ديگر بسياري از ويروس ها با ايجاد مشكالتي مانند 
گرفتگي بيني باعث از دســت رفتن گــذراي حس بويايي 
مي شــوند؛ اما در برخي از بيماران كوويد-19 حتي بدون 

گرفتگي بيني هم ممكن است نابويايي ايجاد شود.
از دست رفتن هميشــگي بويايي كه همراه با اختالل حس 
چشايي هم هست، مي تواند تأثير زيادي بر كيفيت زندگي 

بگذارد و باعث اضطراب و افسردگي مبتاليان شود.

هفتمين روز مرداد ماه روزي است كه ايرانيان در آن جشني را 
بر پاي مي داشته اند و هنوز نيز كم و بيش بر پاي مي دارند كه 
جشن امردادگان ناميده مي شود. امرداد يا مرداد، نام ششمين 
فرشته بزرگ در آيين زرتشتي است كه امشاسپندان ناميده 
مي شوند. امشاسپندان، در نماد شناسي آييني ايراني، شش 
ويژگي بنيادين اهورا مزدايند كه در شــش فرشته نمادينه 
شده اند و به نمود آمده اند. اين شش فرشته با اهورا مزدا هفت 

سپندان سپند » قدس االقداس« را پديد مي آورند.
 هفت نام نخستين روزهاي ماه، نام هاي اين هفت سپندان 
سپند اســت. مرداد يا امرداد يا در ريخت اوستايي آن، كه 
امرتات بوده است، واپسين اين امشاسپندان و نماد ناميرايي 
و جاودانگي است. به سخني ديگر، مي توان گفت در فرجام 
آن ويژگي هاي برين كه ويژگي هاي گوهرين » ذاتي« اهورا 

مزدايند، امرداد جــاي گرفته 
است. پس هركسي بتواند بدان 

ويژگي ها آراسته باشد، به ناميرايي خواهد رسيد؛ به سخني 
ديگر، از بند گيتي كه جهان مرگ و نابودي اســت، خواهد 
رســت و به جهان جاويد يا مينو خواهد پيوست. از همين 
روست كه به نوشــته دانشــمند بلند پايه ايراني ابوريحان 
بيروني، امرداد فرشته اي است كه جهان را از مرگ و نابودي 
پاس مي دارد و از گزند و آســيب و بيماري. از همين روي 
فرشته نگاهبان داروهايي است كه از گياهان فرادست آورده 
مي شود. جشن امردادگان در ايران ساساني باشكوه بسيار 
در دشت و هامون برگزار مي شده است. اينگونه برگزاري نيز 
مي تواند نشانه اي از پيوند اين فرشته با پديده هاي گيتيگ و 

گياهان درمان بخش باشد.

كتــاب »كمــال مطلــوب )يــا 
ايده آل هــاي ايرانــي(« بــه 
كوشــش رضا آذري شهرضايي 
از سوي انتشــارات جهان كتاب 
منتشر شــده اســت. اين كتاب 
 چهارميــن عنــوان از مجموعه 
»ايران ما« است كه اين ناشر چاپ 
مي كند. از اين مجموعه، پيش تر 
كتاب هــاي »ايرانيــت، مليت، 

قوميت«، »ايراني بــودن و ايراني 
بهتري شــدن« و »پرورش و تربيت فرزندان ايران« منتشــر 
شــده اند. كتاب حاضر با مقدمه اي از كاوه بيات همراه شده و 
در صدمين سال كودتاي سوم اسفند1299 كه باعث روي كار 
آمدن رضاخان شد، به انتشار رسيده اســت. اين كتاب در پي 
پاسخ اين سؤال است كه چه شــد ايران پس از مشروطه اسير 
استبداد شد و چرا روشنفكران و انديشمنداني از كشور، استبداد 
دوران رضاخان را پذيرفتند. به اين ترتيب مجموعه اي از مقاالت 
انديشمندان آن  دوران گردآوري و در قالب اين  كتاب منتشر 
شده كه 19فصل را كه هركدام يك مقاله به قلم انديشمندان 
مورد اشاره است، در بر مي گيرد. هر فصل كتاب نيز يك جواب 
نام گرفته و از جواب اول تا نوزدهم نامگذاري شــده اســت. 
پيش از شروع اين فصول و پس از مقدمه كاوه بيات، پيشگفتار 
كتاب، »مسابقه مهم« نوشــته فرج اهلل بهرامي است كه مرداد 
سال1302 در مجله شفق سرخ چاپ شده است. پاسخ هاي اول 
تا نوزدهم نيز به ترتيب، به قلم اين  افراد نوشته شده اند: سعيد 
نفيسي، ح.آموزگار، علي زنجاني، ]محمدعلي[ داعي االسالم، 
محمود فرهي دواســاز، مهدي انتخاب الملك، ميرزا لطف اهلل 
قمي، ]غالمرضا[ رشيد ياسمي، آلجاي افشار، ابوطالب فرشچي 
آجيرلو، رحيم صفوي، ح.م.يحيي، مدير حالج ]حسن حالج[، 
باقر شاهرودي، ملك الشــعرا ]بهار[، محمدحسين سعادت، 
]عباس[ اقبال آشتياني، عبداهلل بهرامي و علي دشتي. مقاالت 
يادشده از تير تا آبان سال1302 چاپ شــده اند. تصوير روي 
جلد كتاب نيز چند تن از روزنامه نگاران ايراني را در نخستين 
سال هاي سلطنت رضاخان پهلوي نشان مي دهد كه عبارتند از؛ 
شكراهلل صفوي، مدير روزنامه كوشش، سيدمحمد طباطبايي، 
مدير روزنامه تجدد ايران، سيدكاظم اتحاد، مدير روزنامه اميد 
ايران، عباس خليلي، مدير روزنامه اقدام، علي دشــتي، مدير 
روزنامه شفق سرخ، محمد فرخي يزدي، مدير روزنامه توفان، 
زين العابدين رهنما، مدير روزنامه ايران، عباس مسعودي، مدير 
روزنامه اطالعات، امير رضواني، مدير روزنامه گلشن و ابوالقاسم 

اعتصام زاده، مدير روزنامه ستاره.
كمال مطلوب )يا ايده آل هاي ايراني( با 260 صفحه، شمارگان 

500 نسخه، به بهاي40 هزار تومان منتشر شده است.

بيســت وششـــمين نشسـت از 
مجموعــه درس گفتارهايي درباره 
 شمس تبريزي، امروز، چهارشنبه
 8 مــرداد ســاعت 11 صبــح با 
ســخنراني علي اصغــر ارجــي 
بــه »زباني به وســعت شــمس« 
اختصاص دارد كه به صورت مجازي 

پخش خواهد شد.
به گزارش همشــهري، شــمس 
تبريزي شــبيه هيچ كس نيست و 
در هيچ نحله و عرف و مســلكي و 
در حصار هيــچ واقعيت و تاريخي 
نمي گنجد. تنهــا بي كرانگي واژه و 
ساحت رمزآلود و عظيم عشق است 

كه اين شخصيت شگفت را مي نماياند.  همچنين زبان براي شمس عرصه سيال، 
تازه و آزادي است براي تجربه و كشــف و همراه دور و نزديك در پيچ و تاب هاي 

سرگرداني، سركشي، تنهايي و بيان رازهاي گنگ.
 مقاالت شمس، گنجي اســت فتاده در كنجي، گوهرهايي نه در رشته و سلك و 
الماس هايي پراكنده، زين سبب معنا در او به ظاهر آشفته و گسسته است. گفتار 
بلندي كه در بند زيورهاي بياني و بالغي گرفتار نيامده و در انديشه نظم متعارف و 
تكلف و تكرار و موعظه نيست.  در اين فضا و به گونه اي خاص و  اي بسا متمايز از نثر 
صوفيانه، ضرباهنگي پرشتاب از  بارت هاي كوتاه نغز و شاعرانه، در كنار روايت ها و 
تمثيل هاي استوار و فضاساز با مضامين بكر و ژرف شكل مي گيرد و ارزش واالي 

عارفانه و جوهر ناب ادبي مي يابد.
عالقه مندان مي توانند با مراجعه به صفحه اينستاگرام مركز فرهنگي شهر كتاب 
به نشاني Instagram/bookcityculturalcenter اين درس گفتار را به صورت 

زنده ببينند.

نتايج يــك مطالعه جديد 
بيانگر آن اســت كه مصرف 
ســيگارهاي معمولــي و 
سيگارهاي الكتريكي، خطر 
ســكته را در مبتاليــان به 
كوويد- 19 افزايش مي دهد. 
به گزارش يورونيوز، سيگار 
كشــيدن مي تواند به دليل 
آســيب به عــروق خوني، 

شدت بيماري كوويد-19 را افزايش دهد و در نتيجه ريسك سكته مغزي بيشتر 
مي شود. گزارش هاي مربوط به بروز سكته مغزي در بيماران كوويد-19 بسيار 

شايع است. 
برخي از گزارش ها حاكي از آن است كه 30 درصد بيماران مبتال به كوويد-19 با 
شرايط حاد دچار لختگي خون مي شوند. اگر اين لختگي خون در مغز روي دهد 

باعث بروز سكته مغزي مي شود.
به گفته محققان، زماني كه بدن به دليل ســيگار كشــيدن، محروم از اكسيژن 

مي شود، ميزان فاكتورهاي لختگي خون نيز افزايش مي يابد.
اين شرايط همراه با كوويد-19 كه پروتئين هاي لختگي خون را افزايش مي دهد، 

ريسك سكته مغزي را افزايش مي دهد.

دانشــمندان در اندونــزي خبر 
از كشــف يكــي از بزرگ تريــن 
سخت پوســتاني مي دهند كه در 
اعماق دريا زندگــي مي كند و به 
توصيف آنها يك سوسك غول پيكر 

آبي است.
به گزارش بي بي ســي، اين جانور 
جديد به راســته جورپايان تعلق 
دارد، جانوراني بــزرگ كه بدني 
مسطح و سخت دارند، ظاهرشان 

بسيار شبيه خرخاكي است و در اعماق دريا زندگي مي كنند.
اين جورپاي غول پيكر در عمق 957 تا 1259 متري تنگه سوندا، بين جزاير جاوه 

و سوماترا، و همچنين در اقيانوس هند كشف شده است.

يادداشت

كلك

سعيدمروتي
روزنامه نگار

پزشك همشهري

نگاه

عليمالئکه
روزنامه نگار و پزشك

ميرجاللالدينکزازي
ويترين نويسنده و استاد دانشگاه

دريچه

دانستني ها

سالمت

هانوي:  ويتنام تجارت حيوانات وحشي را  به علت نگراني 
درباره شــيوع بيماري ها در آينده، ممنــوع اعالم كرد. 
به گزارش اينديپندنت، فرمــان اخير،ممنوعيت واردات 
هرگونه حيوانات وحشــي، مرده و زنــده، ازجمله تخم و 
الرو آنان را دربر مي گيرد. اين فرمان همچنين بازارهاي 
حيوانات وحشي را غيرقانوني اعالم كرده است و ممنوعيت 
شكار غيرقانوني و تجارت حيوانات وحشي، ازجمله فروش 

آنالين آنها را ممنوع كرده است.

شــيکاگو:كفش »اير جــوردن1« مايــكل جوردن، 
بسكتباليست معروف NBA  با قيمت 665هزار پوند در 
حراجي هفته آينده به خانه جديد خواهد رفت. به گزارش 
خبرگزاري ديلي ميل، مايكل جوردن اين كفش ها را در 
يك مسابقه نمايشي سال1985 ميالدي پوشيده بود. در 
اين مسابقه، دانك شات )ضربه محكم كه با گرفتن حلقه 
همراه اســت( او به قدري محكم بود كه تخته شيشه اي 

پشت سبد را شكست.

ســئول:پس از جنجال هاي بســياري كه سبيل سفير 
آمريكا در كره جنوبي به پا كرده بود، هري هريس سرانجام 
ســبيلش را تراشــيد. به گزارش بي بي ســي، معترضان 
اين نوع ســبيل گذاشــتن را يادآور دوران اشغال كره  از 
سوي ژاپن مي دانســتند. طي جنگ جهاني دوم )دوران 
استعماري اشــغال كره از ســوي ژاپن( ميان سال هاي 
1910تا 1945روزهاي ســختي براي مردم اين كشــور 

رقم خورد.

لندن: دولت انگليس در راســتاي مقابله با ويروس كرونا 
قصد دارد تبليغ غذا هاي فست فود را در تلويزيون  ممنوع 
اعالم كند. به گزارش اســپوتنيك، غذاهاي پركالري كه 
حاوي مقادير زيادي چربي و نمك هســتند خطر مرگ 
را در مبتاليان به كرونا افزايش مي دهد و بنابراين وزارت 
بهداشــت و خدمات بريتانيا درنظر دارد تا ساعت21:00 
تبليغ غذاهاي فست فود را در تلويزيون و اينترنت ممنوع 

اعالم كند.

ممنوعيتتبليغفستفوداعتراضکرهايهابهسبيلسفيرآمريکاحراجکفشمايکلجوردنممنوعيتوارداتحيواناتوحشي

مرگديگري

چرابيمارانکروناييبوياييشانراازدستميدهند

کمالمطلوبجشنامردادگان

زبانيبهوسعتشمس

افزايشخطرکرونادرافرادسيگاري

کشفيكگونهدرياييجديد
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بعد از اينكه حوزه علِميه قم توسط شــيخ عبدالكريم حائري تشكيل شد، 
گفتمان سياســي او نيز رفته رفته جاي خود را در ميان روحانيون باز كرد. 
روحانيتي كه از مشــروطه به بعد صدايش رنگ سياســي گرفتــه بود، با 
مسندنشيني شيخ عبدالكريم، زبان در كام گرفت. سياست شيخ عبدالكريم 
حائري، ســكوت و مدارا بود و همين سياست  بود كه استراتژي حوزه علميه 
قم را در مقابل پهلوي اول مشخص مي كرد. در ميان اين سكوت، سيدحسن 
مدرس صداي ديگري بود. اگرچه روحانيت ســنتي و بدنه حوزه، هيچ وقت 
مدرس را جدي نگرفت و هميشه با سكوت از كنار او گذشت او اما خود را نه 

رجل سياسي، كه يك آخوند معرفي كرد.
مدرس، برخالف جريان حاكم حوزه علميه، از ابتــدا تمام قد در مقابل رضا 
پهلوي ايســتاد. در دوگانه احمدشــاه قاجاري و رضا پهلوي جمهوريخواه، 
احمدشــاه قاجاري را ترجيح داده بود و حتي يك سال بعد از اينكه ميرزاي 
نائيني، سيدابوالحسن اصفهاني و شيخ عبدالكريم حائري، سلطنت پهلوي 
اول را تأييد كرده بودند، پاي سردار سپه را به استيضاح كشاند. نزاع مدرس با 
پهلوي، نزاع حوزه علميه با پهلوي نبود. در سال هاي ابتدايي پهلوي اول، حوزه 
علميه فقط نظاره گر بود. مدرس ولي طريقت ديگري را براي خود پسنديده 

بود؛ »مخالفت تمام قد با سردار سپه باي نحو كان«.
رضاشاه تحمل مدرس را نداشت، با دســتكاري در انتخابات مجلس هفتم، 
مدرس را حذف كرد اما مي دانست كه مدرس چه در مجلس و چه بيرون از 
مجلس او را رها نخواهد كرد. براي همين در سال1307 مدرس تبعيد شد. 
حوزه علميه در مقابل تبعيد او هيچ واكنشي نشان نداد. اين در حالي بود كه 
5سال پيش از تبعيد مدرس، سيدابوالحسن اصفهاني و نائيني، در اعتراض به 
تبعيد شيخ مهدي خالصي از عراق به ايران هجرت كرده بودند. سال1307 
فقط سال تبعيد مدرس نبود؛ سالي بود كه شيخ عبدالكريم حائري با سكوتش 

نشان داد كه قرار نيست خطي را كه از مشروطه آغاز شده بود ادامه بدهد.

           حميدرضا محمدي ����������������������������������������������������������������������������

از چهره هاي آتشين مجلس بود. در مجلس مشروطه، ازجمله مجتهدان 
مقبول مراجع نجف بود. مجلس دوم كه رسيد عليه اولتيماتوم روسيه مبني 
بر اخراج مورگان شوستر، مستشار آمريكايي در امور ماليه، نطق كرد. جنگ 
جهاني اول كه شد او نماينده مجلس سوم بود و در ميان كساني جاي داشت 
كه كميته دفاع ملي را شــكل دادند. مخالفت صريح و سريع او با معاهده 
1919 زماني رخ داد كه او وكيل مجلس چهارم بود. او در مجلس پنجم، 
عليه رضاخان و حكومت جمهوري كه در پي آن بود واكنش محكمي نشان 
داد. وقتي مورد سوءقصد قرار گرفت، عضو مجلس ششم بود. او در انتخابات 
مجلس هفتم هم شركت كرد، اما رأي خودش به  خودش را هم نشمردند و 

او با آراي صفر از آن مجلس بازماند!
مدرس جمله مشهوري دارد كه »سياست ما عين ديانت ما و ديانت ما عين 
سياست ماست«، اما همين جمله مغفول واقع شده است. ماجرا هم از اين 
قرار است كه مجلس چهارم قصد كرد ميرزا حسن خان مستوفي الممالك 
را كه رئيس الوزرا بود استيضاح كند كه او در آن جلسه )دوشنبه 21خرداد 
1302( گفت: »... اگر يك كسي از ســر حد ايران بدون اجازه دولت ايران 
پايش را بگذارد در ايران و ما قدرت داشته باشيم، او را با تير مي زنيم... ديانت 
ما عين سياست ماست و سياست ما عين ديانت ماست«. اما واقعيت اين 
است كه اين جمله معروف را اول بار، ميرزا علي اكبر شيخ االسالم اصفهاني، 
وكيل اصفهــان در يكي از جلســات همان مجلس چهارم )پنجشــنبه 
18خرداد 1301( گفت كه »... انســان بي دين در دنيا از هر سبعي از هر 
حيوان درنده از هر سمي براي بشــريت مهلك تر است ولي ديانت چيزي 
و سياست چيز ديگري است. آنها 2اصل مختلف هستند. بنده معتقدم به 
آن ترتيب اولي؛ يعني معتقدم به اينكه سياست عين ديانت و ديانت عين 

سياست است و اين عقيده هم با قانون اسالم تطبيق مي شود...«.

1 3 0  چهارشنبه  7
 8مرداد 1399 
 شماره 10

 ملخ به زراعت 
شيراز زد

نامه اي به باباشاه 
گزارش يك شاهزاده از اوضاع مملكت 

به كامران ميرزا

گاليه كامران از ناصر به خاطر غيبت 
از حضور در كنار شاه

 يكي از شاهزداگان قاجاري )بي نام( در نامه اي 
به كامران ميرزا، پسر ناصرالدين شاه قاجار، از 
هر دري سخن گفته است و با گاليه از نداري 
و فقر، از هجوم ملخ ها به زراعت شيراز خبر 
داده و حتــي از اخبار تهران و حضور شــاه 
در دوشــان تپه نيز غافل نبــوده و از اخبار و 
شــايعاتي كه در تفليس و قفقاز مي گذشته 

نيز شرحي براي كامران ميرزا نوشته است.

كامران ميرزا در نامه اي به پدر 
تاجدار خود ناصرالدين شاه 
از اينكــه در ركاب شــاه 
حضور نــدارد گاليه كرد و 
نيمچه قهري نيز از نظارت 
بر درس و مشــق قشــون 
در تهــران و نظم و ترتيب 

دارخالفه مي گويد.

چهره اول

سال سكوت و مدارا
سيد حسن مدرس تبعيد شد  چه كسي گفت سياست ما 

عين ديانت ماست...

قانون قرض شازده،  مرگ صاحبقران
شاهزاده كامران ميرزا درگذشت

سياستمدار

شناسنامه ايراني
احصائيه يا سجل  احوال يا ثبت احوال از قوانيني است 
كه تدوين قوانين مرتبط با آن در آخرين ســال هاي 
پايان قرن گذشته و در 1297 آغاز شد، اما اجرايش به 
ميانه دهه اول قرن حاضر موكول شد؛ جايي كه ابتدا 
اداره احصائيه يا سجل احوال و بعدها ثبت احوال شروع 
به شناسنامه دار كردن ايرانيان از طبقات مختلف مردم 
كرد، اين ماجرا گرچه به طور رســمي از سال1307 با 
تشكيل اداره احصائيه آغاز شــده بود اما تا سال هاي 
1315 هم بودند كساني كه هنوز در ايران شناسنامه دار 
نشــده بودند. ترتيب قانوني يــا اداري تدوين قوانين 
مرتبط يا اجراي دقيق آن از نظر عمومي شايد يكي از 
داليل اين مسئله باشد، به طوري كه براساس اسنادي 
كه مي بينيد سير اين مسئله از مرحله بخشنامه اداري 

تا عمومي ادامه دارد.

در ميان اســناد و نامه هاي متعدد از بدحسابي شاهزاده كامران ميرزا 
سخن رفته و اينكه او هميشه به عده اي از تجار و اصناف بدهكار بوده 
و قرض خود را نمي داده اســت. به صورتي كه بدهي او به ميرزارضاي 
كرماني باعث شده كه وي به تظلم خواهي به در خانه اش برود اما به جاي 
پول، كتك مفصلي از نوكرهاي كامران ميرزا نوش جان كند. عده اي 
همين كينه را دليل اصلي قتل ناصرالدين شاه در عوض ظلمي كه پسر 

به ميرزارضاكرماني كرده بود، مي دانند. 
كامران ميرزا، پسر سوم ناصرالدين شــاه بود و گرچه وليعهد نشد و 
مظفرالدين شاه، اوالد ارشد شاه به واليتعهدي رسيد، اما او در تهران در 
كنار پدر نايب السلطنه، حاكم دارالخالفه تهران ماند. بارها وزير جنگ و 
مشاور و همدم پدرش بود. شايد تصويري كه مردم امروز از كامران ميرزا 
در ذهن دارند. شخصيت او در فيلم سينمايي كمال الملك به كارگرداني 
مرحوم علي حاتمي باشند؛ پسري بي سياست و خشن و بي مغز. محمد 
حسن خان اعتمادالسلطنه از رجال مهم عصر قاجار در روزنامه خاطرات 

خود درباره كامران ميرزا مي نويسد:» ششم جمادي االولي 1298بعد 
از ناهار من تنها رفتم خدمت ظل السلطان، خلوت بود صحبت زياد شد. 
از وليعهد و نايب السلطنه مي فرمودند. وليعهد را بي حال و نايب السلطنه 
را طفل مي  ستودند و به الطاف پدرانه شاه خيلي مستظهر بودند. خدا 
داند كه در آتيه چه بروز خواهد كرد. ترتيب كارها كه چندان خوش نما 
نيست. اين شاهزاده مكار اگر زنده بماند و به اين خيال و قدرت باقي 
باشد خدا به داد ايران برسد كه به واسطه نفاق با اخوان في الواقع ايران 

را پست و ذليل خواهد نمود«.
احمدشاه قاجار، نوه كامران ميرزا است. او در آخرين روزهاي سلطنت 
احمدشاه نيز همچنان اين عادت بد پس ندادن قرض را به همراه داشت 
تا جايي كه وزارت عدليه در حكمي به وزارت ماليه نوشت كه قرض 
 شــازده را از مقرري و شــهريه اش پرداخت كند. )سند مطلب يك(

كامران ميرزا آن قدر زنده ماند كه تغيير از قاجاريه به پهلوي را ديد و در 
تهران عصر رضاشاهي در سال1307 فوت كرد.

سند  

از ميان نام ها

يك سال يك خبر

اين اسناد برای اولين بار 
چاپ می  شود 

پزشکی که جالد شد
سال 1307،  وقتي كه 41سالش بود به تهران آمد تا در بيمارستان احمدی تهران )سپه(، 
به عنوان پرستار مشغول به كار شود و شــايد از همين جا بود كه تاريخ برای او سرنوشت 
ديگری رقم زد تا به عنوان يكی از خوفناک ترين نام های تاريخ كشــور، شــناخته شود. 
كنجكاوی او بين همكارانش مثال زدنی بود. با دقت كارهای پزشكان را زير نظر می گرفت 
و می آموخت اما به گفته همكاران و كسانی كه او را از نزديك ديده بودند، هيچ حسی از 
انسانيت نداشت. درد بيماران برای او هيچ احساسی ايجاد نمی كرد و حتی لذت می برد. 
قد كوتاهی داشت و هميشه تسبيح در دستش بود و ذكر می گفت و هرجا سخن يا عملی 
خارج از اسالم می ديد، به شدت تذكر می داد. اما در پس اين چهره  به ظاهر مومن، جالدی 
می زيست كه تخصصش تزريق آب گرم و هوا به كسانی بود كه شاه از آنها خوشش نمی آمد. 
نامش احمد احمدی بود و سواد كمی داشت اما خيلی زود به »دكتر احمدی« معروف 
و تخصصش ايجاد سكته مصنوعی و راهی كردن منتقدان به گورستان شد. عاقبت در 
شهريور 1320 كه اوضاع دگرگون شــد وی به كشور عراق گريخت ولی دستگير و به 
مقامات ايران تحويل داده شد. احمد كسروی وكالت او را برعهده گرفت اما حكم به اعدام 

او دادند و در ميدان توپخانه، در حالی كه فرياد »من بی گناهم« سر داده بود، اعدام شد.

تبعيد مدرس از زبان بهار
    احسان بهرام غفاري �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

انتخابات دور هفتم برگزار شده بود و مدرس در نطقی آتشين، دست بردن در انتخابات را محکوم کرده بود� او حتی يک رای هم نياورده 
بود و مشخص بود که نتيجه انتخابات توسط دولت وقت، دست کاری شده است� رضاشاه که سعی در آرام کردن اوضاع داشت، ماموری 
فرستاد و گفت که به عنوان نماينده يکی از شهرستان ها مشغول به کار شود اما مدرس به تندی پاسخ او را داد و گفت: »مجلسی که 
به فرمان تو بخواهم نماينده اش شوم را بايد لجن گرفت«� اين پاسخ رضاشاه را برآشفت، پس دستور دستگيری و تبعيد او را داد� 
16مهرماه، سرتيپ درگاهی که رئيس نظميه تهران بود به همراه تعدادی از ماموران به خانه مدرس يورش برده و عالوه بر ضرب و جرح 
فرزندان او و زندانی کردن آنها، مدرس را در حالی که نه عمامه بر سر داشت و نه عبا، بر دوش گرفته با ضرب و شتم فراوان و بدون اين 
که بگذارد کفش به پای خود نمايد، از خانه بيرون می برد� به گفته فرزندان و شاهدان او، قلب شيخ از ضربه پوتين درگاهی آسيب 
ديده بود و در تمام طول کوچه و داخل ماشين شهربانی، از شدت درد به خود می پيچيد� همان شب مدرس ابتدا به دامغان و سپس به 

مشهد و خواف تبعيد شد و 9سال به همين وضعيت ماند تا عاقبت در کاشمر، دستور قتل او صادر و شهيد شد� 
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بوجاري سياسي
شروان اميرزاده ������������������������������������������������������������������������������������������������������

بوجاري سياســي هم اصطالح جالب روزنامه ناهيد اســت. ســالي كه قرار است در 
دســتگاه عدليه اصالحاتي صورت گيرد و برخي نمايندگان با آن مخالفت مي كنند، 

گويي نماينده اي از كميســيون عدليه گفته اســت: »در كميســيون عدليه ريزها 
بروند، درشت هاي قديمي بمانند؟« و همين بهانه اي شده براي كارتونيست ناهيد تا 

نمايندگان را الك كند. 

 مسعود مير    ����������������������������������������������������������������������������������������������

هرچند خيلي ها اميــر دوره ناصــري را اصالح طلب مي خوانند امــا بي ترديد 
اصالح طلبي به  معناي عام المنفعه آن، به نام علي اكبر داور مشبه تر است. حرف از 
پسر كلبعلي خان كياسري است كه حساب و كتاب دربار قاجارها را نگه مي داشت، 
حرف از تحصيل كرده سوئيس اســت كه وقتي پا به وطن گذاشت » مرد آزاد« را 
به چاپ سپرد و با نام تازه شنيده و خوانده شده اش بر پيشاني يك نشريه، سر از 
نمايندگي مجلس درآورد. وزير عدليه كه شــد بمب را در اين نهاد منفجر كرد و 
اصالحات را اينگونه به نفع ملت سامان داد كه ايرانيان پس از آن همه يك جلد 

شناسنامه در دست داشتند و اگر ملك و زمين و حقابه اي را بده بستان مي كردند 
سياهه اي قانوني تحويلشان مي شد. علي اكبرخان از عدليه به ماليه رفت و از آنجا كه 
پيش تر از اين دو تجربه، در وزارت فوايد عامه منشا اثر و بركت شده بود به رضاخان 
ثابت شد جنم اين مرد به قامت نخســت وزيري زيادي تراز است. علي اكبر خان 
داور اما به نخست وزيري كه نرسيد هيچ، در غضب هاي رايج پهلوي اول سوخت و 
درحالي كه نيم قرن زندگي سراسر خدمت را بر ديوار روزگار خط و نشان كرده بود 
قيد زندگي را زد. داور به روايت دولتي در آن زمستان سخت سال1315 با سكته 
قلبي از قطار زندگي پايين پريد اما خيلي ها مرگ او را ناشي از چشيدن معجون 
بي مهري شــاه، ترياك و الكل مي دانند. مرد اصالحات، پولي براي ادامه زندگي 

بازماندگانش نيندوخته بود و با وساطت بزرگان دربار با آبرو دفن شد و هزينه زندگي 
و تحصيل فرزندانش فراهم شد. در شرح خدمات داور بسيار گفته اند و فقط همين 
بماند كه او يكي بود از خيل وطن پرستاني كه براي اصالحات مملكتي خودش را 
قرباني كرد. او نورچشمي بود كه به ناگاه از چشم افتاد و شايد چون قدر نديد و دلش 
شكست قبل مرگ از كليم كاشاني شعري قلمي كرد به  عنوان وصيتنامه به اين قرار:

افسانه حيات دو روزي نبود بيش
آن هم كليم با تو بگويم چه سان گذشت
 يك روز صرف بستن دل شد به اين و آن
روز دگر به كندن دل زين و آن گذشت

مرد اصالحات، پولي براي ادامه زندگي 
بازماندگانش نيندوخته بود

فوايد عامه داور

چهره   

1 3 0 7

 سالم سوسيس

سال اصالحات اقتصادي

از يونان تا بندرپهلوي

قانون انحصار ترياك در مجلس شوراي ملي تصويب شد 

    چهارشنبه    8 مرداد 1399   شماره 10

خوراك

اقتصاد

مدرسه قابلگي 
همه شاغالن در حرف پزشكي، موظف به ارائه مدارك شدند

اجتماعی

 امير حميدي نويد����������������������������������������������������������������������������������������������������������

آموزش در مدارس به شــكل مدرسه قابلگي به سال1۲۹۸ شمســي برمي گردد. البته بعد از 
سال13۰۷ شمسي، اين موضوع زيرنظر وزارت معارف، قالب و چارچوب متفاوتي پيدا مي كند.

 قبل از تاسيس مدرسه قابلگي، آموزش مامايي وجود نداشت و قابله هاي سنتي وظيفه آموزش 
را به روش تجربي و سنتي عهده دار بودند و ناگفته پيداست كه بي اطالعي قابله هاي خودآموخته 
از علم طب، باعث مرگ ومير مادران و نوزادان مي شد؛ و به گفته دكتر اميراعلم)رئيس مجلس 
حفظ الصحه دولتي(آمار مرگ ومير 3۰تا 5۰درصد زايمان ها را شامل مي شد. پس از مشروطيت 
و ورود ايران به دوران تجدد، مدرسه هاي بســياري، تحت عنوان »متوسطه ذكور« و »اناث« و 
مدرسه هاي »عالي« داير شده  و به دنبال نظم گرفتن مراكز تعليم و تربيت نيروي انساني، قوانيني 
براي مشاغلي مانند طبابت، دندانسازي و قابلگي كه همچنان با روش سنتي كار مي كردند وضع 
شد. به موجب بند اول قانون مصوب؛ »هيچ كس در هيچ نقطه ايران، حق اشتغال به هيچ يك از 
فنون طبابت ندارد، مگر آنكه از وزارت معارف اجازه نامه گرفته و به ثبت وزارت داخله رسانيده 
باشد«. عالوه بر اطبا، همه شاغالن در ديگر شاخه هاي حرف مرتبط با پزشكي، موظف به ارائه 
مدارك معتبر مطابق قانون يا ملزم به امتحان شدند. طبيعي است كه قابله ها هم مستثني از اين 
قانون نبودند و بدين ترتيب رئيس الوزرا، كساني را كه سال ها به كار قابلگي سنتي مشغول بودند به 
شركت در امتحانات قابلگي موظف كرد. پس از برگزاري امتحان و قبولي به شرط كسب شرايط 

الزم، تصديق نامه اي به ايشان اعطا مي شد كه بدون آن، اجازه فعاليت نداشتند.
و بعد از آنكه ميرزا احمدخان نصيرالدوله- وزير معارف- مدرسه متوسطه دختران فرانسوي، 
موسوم به »فرانكو پرسان« را به »دارالمعلمات« تبديل كرد؛ مقرر شد1۰نفر از شاگردان مدرسه 
مزبور، هفته اي 3روز به مريضخانه نسوان رفته و مشغول تحصيل قابلگي و امراض زنان شوند  و 
با راه اندازي دارالمعلمات، مدرسه قابلگي پايه گذاري و تا حد قابل توجهي، ازمرگ ومير مادران و 
نوزادان كاسته شد. محل اوليه مدرسه در خيابان شاه )نادري(، ابتداي كوچه نوبهار قرار داشت كه 
بعد از مدتي اين مدرسه به عمارت شركت فرهنگ، واقع در تخت زمرد كوچه سهم الملك انتقال 
يافت و رياست آن را ابوالحسن فروغي برعهده داشت  كه  نزديك  به 1۰سال تا 13۰۷شمسي 

مدرسه را اداره كرد.

 ندا زندي ������������������������������������������������������������������������������������������������������������

موج تغيير و تحول كه به راه مي افتد، حتــي نوع خوردوخوراك و ذائقه ها را تغيير 
مي دهد. با اينكه احتماال اغلب افراد گمان مي كنند سوســيس غذايي محصول 
پيشرفت هاي صنعتي و مدرنيزاسيون است، اما شــواهدي وجود دارد كه قدمت 
اين غذاي لذيذ را تا 5۰۰ســال پيش از ميالد مسيح تخمين مي زند. در ايران هم 
از سال13۰۷ به همت يكي از اهالي روسيه به نام آفوناسو، سروكله سوسيس پيدا 
مي شود. آفوناسو در كارگاهي كوچك و با وسايلي محدود براي ارامنه و فرنگي  هاي 
بندرپهلوي )بندرانزلی( به توليد سوسيس مشغول شد. تقريبا 2سال بعد بود كه 
روس ديگري به نام ليشينيسكي كارخانه كوچكي در بندرپهلوي راه انداخت و در 

سال هاي بعد آشنايي او با آرزومان آوانسيان به پايه گذاري صنعت توليد سوسيس 
و كالباس در ايران منجر شد.

عليرضا احمدي   �����������������������������������������������������������������������������������������������������

در ارديبهشت 13۰۷ بعد از اينكه كمي از تب و تاب قتل اميرلشكر عبداهلل خان طهماسبي، 
وزير فوايدعامه فروكش كرد، گام مهم ديگري در مســير اصالح ساختار اقتصادي كشور 
برداشته شد كه براساس آن دكتر ليندن بالت آلماني براي رياست بانك ملي ايران استخدام 
و قرارداد وي در برلن توسط فرزين، وزيرمختار ايران امضا و هزينه سفر رئيس بانك از تهران 
حواله شــد. به دنبال اين اقدام، دكتر والدر، رئيس بانك دولتي سوئيس نيز براي رياست 
خزانه داري كل ايران استخدام شد و در 1۲تير نظامنامه بانك ملي ايران نيز به تصويب رسيد.

اقدام مهم اقتصادي ديگري كه در تابستان 13۰۷ انجام شد، تصويب قانون انحصار ترياك 
از سوي مجلس شوراي ملي بود. به موجب اين قانون، امور مربوط به ترياك اعم از معامالت 
و نگهداري و حمل ونقل و صدورترياك و شيره و چونه از هر حيث در داخل و خارج منحصر 
به دولت شد. همچنين براساس اين قانون، كليه ترياك هاي موجود توسط اداره ماليه تهران 
توقيف و قرار شد از روز شــنبه 3۰تير، هر مثقال ترياك ۲قران و 1۰شاهي باندرول شود.

دراين ميان اما ۲۰شهريور، يك روز تاريخي بود؛ چراكه بانك ملي ايران كه از 1۷شهريور 
آغاز به كار كرده بود، توسط شاه و هيأت دولت رسما افتتاح شد. سرمايه اوليه بانك ۲ميليون 
تومان تعيين و قرار شد اداره امور بانك توسط كارشناسان آلماني انجام شود كه ۲5نفرند. از 
اين پس كليه حساب هاي جاري و وجوه عمومي و اعتبارات وزارتخانه ها و اداره هاي دولتي و 
كليه عايدات دولت از بانك شاهي به بانك جديدالتأسيس منتقل و حساب شماره يك به نام 
رضاشاه پهلوي افتتاح شد. پاييز و زمستان 13۰۷ اقدام هاي ديگري نيز در مسير اصالحات 

اقتصادي انجام شد كه ازجمله آنها مي توان به افتتاح راه خرم آباد به دزفول و محمره در ۷آبان، 
آغاز به كار مدرسه عالي فالحت در كرج در ۲5آذر، تصويب اليجه منع فروش برده ازسوي 
مجلس شوراي ملي در 11بهمن، انعقاد قرارداد تجارتي، گمركي و بحرپيمايي بين ايران 
و آلمان در ۲۸بهمن، افتتاح شعب بانك ملي در بازار تهران و بندر بوشهر در اول اسفند و 
تصويب قانون آزادي ورود نقره به كشور ازسوي مجلس شوراي ملي در ۲3 اسفند اشاره كرد.

فكاهی

كاخ شهوند

بانك ايران 

محل زندگي رضاشاه تا شهريور13۲۰

بانك فرنگي مسيو رويترز از زمان شاه شهيد در گوشه ميدان توپخانه راه  افتاده بود

معماری

تهران

  ياور يگانه�����������������������������������������������������������������������������������������������������������

سال13۰1 كه رضاخان سردارسپه بود، پي و پاچين بناي زيبايي در شمال تهران و 
در ضلع شمال غربي كاخ سعدآباد گذاشته شد كه سال13۰۷ عمارت كردن آن به 
پايان رسيد. اين كاخ زيبا كه امروزه به نام »كاخ سبز« شناخته مي شود، در آن زمان 
»شهوند« نام داشت و رضاشاه تا پايان دوره زمامداري اش در آن ساكن بود. زمين 
اين كاخ به شخصي به نام علي خان تعلق داشــت كه حاج آقا رضا رفيع )ملقب به 
قائم مقام الملك(، دوست رضاشاه، آن را به مبلغ ۷هزار تومان مي خرد و كار ساخت 
عمارت را به معماران خو ش قريحه ايراني مي سپارد. در نهايت كاخي در دوطبقه بنا 

مي شود كه طبقه همكف محل زندگي و كار رضاشاه بود و زيرزمين هم حكم انبار 
را داشت. اين كاخ به استثناي زيرزمين آن قريب به 13۷۲مترمربع زيربنا دارد.

فرزانه ابراهيم زاده ������������������������������������������������������������������������������������������������
 

روز گذشته ۴ بعدازظهر مراســم افتتاح بانك ملي در عمارت خزانه داري سابق در چادر 
مخصوصي كه به جهت اين برنامه نصب گرديده بود به عمل آمد.

اين خبري بود كه روزنامه كوشش در روز چهارشنبه ۲1 شهريور 13۰۷ در صفحه اول خود 
منتشر كرد؛ خبري كه به موجب آن بعد از سال ها سرانجام ايران صاحب بانك ملي مي شد. 
داستان راه اندازي بانك ملي در مجلس اول مشروطه مطرح شد. بانك فرنگي مسيو رويترز 
از زمان شاه شهيد در گوشه ميدان توپخانه راه  افتاده بود و سربند بانك استقراضي روس 
ماجراي مشروطه پيش آمده بود. نمايندگان ملت در بهارستان طرح راه اندازي بانك ملي 
را پيش كشيدند. اما بحث در مجلس راه نيفتاده بود كه محمدعلي شاه مجلس را به توپ 
بست. تهران كه فتح شد، در مجلس دوم باز ماجراي بانك ملي مطرح شد. اين بار مردم هم 
به ميدان آمدند و از النگوي دست زنان تا سرمايه مردان را پاي بانك گذاشتند، اما باز هم 
نشد و ايران باز در كوران اتفاقات ماند تا مجلس هفتم، كه قانون تاسيس بانك ملي ايران در 
جلسه مورخ 1۴ارديبهشت 13۰6 به تصويب مجلس رسيد. اساسنامه بانك در 1۴تير ماه 
13۰۷ مورد تصويب كميسيون ماليه مجلس قرار گرفت و در روز سه شنبه ۲۰شهريور 
13۰۷ بانك ملي ايران در تهران رسماً كار خود را آغازكرد. نخستين مديرعامل بانك ملي 
دكتر كورت لنيدن بالت و معاون او فوگل به همراه ۷۰كارشناس از كشور آلمان به ايران 
آمدند. محل بانك بخشي از خانه سردار اسعد در خيابان عالءالدوله بود. ساعت ۴ شاه و 
هيأت همراهش به بانك آمدند و بعد از بازديد از تشكيالت بانك، نخستين حساب بانك 

به نام رضا شاه باز شد و بانك رسما كار خود را آغاز كرد.



  علي بزرگيان ������������������������������������������������������������������������������

يكي از مشــهورترين ترجمه هــا از ادبيات مغرب زميــن، ترجمه 
فارسي بينوايان اثر ســترگ ويكتور هوگو در اين سال منتشر شد. 
ترجمه اي كه او از اين رمان به دســت داد، رمان باليني بسياري در 
سال هاي ابتداي قرن جديد ايرانيان شد. همان ترجمه اي كه ابراهيم 
گلستان آن را يكي از دو ترجمه مهم تاريخ ادبيات ايران مي دانست. 
درحالي كه چندين سال پيش از انتشــار اين ترجمه، رمان هوگو را 
اعتصام الملك با نام »تيره بختان« ترجمه كرده بود، ترجمه جديد 

ســروصدايي به پا كرد، يك پيروزي براي مترجمش بود و به قولي 
ترجمه اي بود »همت طلب و مردافكــن« و به گفته منتقدي بر نثر 
داستان نويســان رمانتيك ايراني، تأثيري بي چون وچرا گذاشــت. 
مترجمش را اما، ايرانيان كتابخوان بيشــتر به عنوان داستان نويس 
به ياد مي آوردند؛حسينقلي مســتعان. همو كه براي نخستين بار با 
داستان هايش قشري از هزاران مرد و زن »قصه خوان« پديدآورد و 
خود، به قول قاسم هاشمي نژاد نخستين قصه نويس حرفه اي تاريخ 
ادبيات ايران بود. مستعان در 18-17 سالگي كار روزنامه نويسي را 
شروع، از 1۳۰۰ تا 1۳1۴ در روزنامه ايران همه كاري كرد: صندوقدار، 

حسابدار، خبرنگار و نويسنده بود، معاون سردبير و سردبير بود. مدتي 
كه مهرگان را در اختيار گرفت تيراژش را باال برد، با داســتان هايي 
كه خود با نام مســتعار ح، م. حميد مي نوشت؛ داستان هايي با زبان 
مردم كوچه و خيابان. او كه به قول خودش داســتان خواني را با آثار 
ويكتو هوگو آغاز كــرده بود، همزمان با ترجمــه آثاري چون مادام 
بوواري، كارگران دريــا و چند اثر ديگر، قصه نويس محبوبي شــد. 
آن هم با رمان هاي پاورقي خود ازجمله آفت، از شــمع بپرس، رابعه 
و شهرآشــوب. به گفته حسن ميرعابديني، مســتعان عمده ترين 

پاورقي نويس دوره رضاشاه بود و يكه تاز ميدان نويسندگي.
 مستعان براي نخستين بار با داستان هايش هزاران

 مرد و زن »قصه خوان« پديدآورد 

يكه تاز ميدان

ادبيات

2و3صفحـــــــههاي

تعطيالت رويايي

ما زنانيم چنين غرقه ز توفان تا چند؟
زنددخت زنان را به رعايت حقوق كودكان، كسب مهارت هاي شغلي و جسارت در تحصي حق و ساده زيستي دعوت مي كرد

مطبوعات خارجی

تقويم

زنان

معراج قنبری 

  محل پستخانه؛ ساختمان تاريخي يك قرن 
سفر پادشاه و ملكه افغانستان 

گزارشگر شيكاگو تريبيون روابط ايران و همسايه شرقي را بررسي مي كند 

گزارش ويژه

   نسرين كشفي  ������������������������������������������������������������������������� 

طبق اين ســند در سال1۳۰7 شمســي، 1۳روز به جهت اعياد 
باستاني، 2۳روز براي اعياد و عزاداري هاي تقويم قمري و 5۳جمعه 
تعطيل بوده كه جمعا 89روز يعني تقريبا يك چهارم سال تعطيل 
بوده است.  نكته جالب درباره تعطيالت باستاني اين است كه روز 
۳اسفند به دليل كودتا جشن گرفته مي شده و تعطيل بوده است.

ساناز فاتح  �����������������������������������������������������������������������������������

هرچه با خــودم كلنجار رفتم تا در ســال1۳۰6 از نخســتين حضور 
بي حجاب زنان خانواده ســلطنتي در قم و اعتراض روحانيون بنويسم 
و آغاز منازعات حكومت و روحانيت بر ســر پوشــش زنان، نتوانستم 
خودم را راضي كنم به دنبال همان خطي بروم كه تاريخ داشت در نهان 
برجسته اش مي كرد تا مسائل و مطالبات ديگرخواسته يا ناخواسته در 
حاشيه آن مخفي بماند. وقتي در شــيراز دختر جوان هجده ساله اي 
ســوداي در انداختن طرحي نــو دارد و »مجمع انقالبي نســوان« را 
تاسيس مي كند، چطور مقهور اين سوداي شــورانگيز نشوم. هرچند 
نمي دانيم همدوشــان زنددخت در اين مجمع چه كساني بودند و در 
شــيراز 1۳۰6 چه كردند، اما مرامنامه آن نشانمان مي دهد كه او يك 
فمينيســت راديكال واقعي بود. او كه خود كودك همسري را تجربه 
كرده بود بــا ازدواج زودهنگام و اجباري دختران مبــارزه مي كرد، بر 
»پوشـيدن منسـوجات و امتعـه وطني و ترك استعمال امتعه خـارجي 
بـه خصـوص زينـت هـا و تجمـالت غيرضـروري« اصرار داشت و زنان را 
به رعايت حقوق كودكان، كسب مهارت هاي شغلي، جسارت در تحصي 
حق و ساده زيستي دعوت مي كرد. چيزي نگذشت كه با فشار حكومت، 
واژه انقالبي از نام مجمع زدوده شد و جايش را نهضت گرفت. حتي اين 
تغيير نام هم براي دوام عمر مجمع كفايت نكرد. زنددخت شــيرازي 
نشريه »دختران ايران« را منتشــر مي كرد و در مطبوعات زمان خود 

براي »كوشش در ترقي نسوان و طرفداري از حقوق نسويت« نوشت.
سرگذشت تلخ او كه پس از مرارت ها و ســختي ها به اختالل حواس 
دچار شد و در شيراز درگذشت، طنز تلخي است كه به ما نشان مي دهد 
داشت چه بر سر جنبش مدني زنان ايران مي آمد؛ زنان برابري خواه و 

آشتي ناپذيري كه در هواي مشــروطه خواهي تنفس كرده بودند بايد 
فرسوده و به انزوا رانده مي شدند تا چيزي از آستين حكومت بر آيد كه 

هر چه بود نه جنبش بود و نه آزاديخواهانه.

15 هزار مترمربع در اختيار معمار كاربلد روزگار، نيكالي ماركف قرار گرفت

روزنامه اطالعات در روز چهارشنبه 26 ارديبهشت 1۳۰7 
نوشــت: »در تعقيب انتشــار اعالن وزارت پست و تلگراف 
راجع به تهيه نقشــه جامعي مطابق احتياجات پســتخانه 
مركزي و محل گمرك از طرف مهندســين داوطلب شش 
قطعه نقشــه تهيه و تقديم مقام وزارت شــده بود قبل از 
ظهر امروز براي انتخاب يكي از نقشه ها كميسيوني مركب 
از آقايان كفيل بلديه، مســتر پلند، رئيــس اداره راه آهن، 
محتشم السلطنه، ميرزا حسن خان شــقاقي، معمار بانك 
شاهنشاهي »كارگالستيانس«، شيخ حسن خان عضو بلديه 
و چند نفر ديگر با حضور آقاي وزيرپست و تلگراف قاسم خان 
صوراسرافيل تشكيل شد و نقشه هاي تهيه شده تحت مطالعه 
قرار گرفت كه پس از انتخاب يكي از آنها شــروع به احداث 
محل پســتخانه و گمرك جديد كه در ضلع خيابان سپه و 

ميدان مشق خواهد بود، نمايند.« 
قصه از سال1۳۰7 آغاز شد اما به پايان رسيدنش سال 1۳1۳ 
را به خود ديد. زميني به مساحت 15هزار مترمربع در اختيار 

معمار كاربلد روزگار، نيكالي ماركف قرار گرفت. طي 7سال 
اين بنا به يكي از بنا هاي سترگ و باشكوه با شيوه معماري 

ايراني در دوره رضاشاه تبديل شد.
عيســي صديق در كتاب »يادگار عمر« آورده است: »روز 
ســوم مرداد 1۳1۳، يكصد و بيســت عــدد كارت دعوت 
براي افتتاح عمارت جديد پســت كــه2 روز بعد يعني 5 
مرداد انجام مي گرفت، براي نمايندگان و رئيس مجلس از 
طرف رئيس الوزرا ارسال شد.« افتتاح ساختمان به وسيله  
رئيس الوزراي وقــت، محمدعلي فروغــي در زمان وزارت 

نظام الدين حكمت انجام شد.
ساخت بناي پســتخانه را به نوعي مي توان طوالني ترين و 
متفاوت ترين پروژه نيكالي ماركف دانست؛ ساختماني قرينه 
با آجر و سنگ در جنوب ميدان مشق. بيشتر كارهاي ماركف 
در دل باغ ها ساخته يا توســط خيابان ها احاطه شده است. 

اين اما نمايشي ترين معماري اوست.
در كتاب ها و منابع و اسناد گوناگون آورده شده كه ماركف 

از شيوه آرت دكو در اين بنا بهره برده است. اما اين بار عمدتاً 
متوجه سبك هاي تاريخي كالسيك و باروك است. با وجود 
اســتفاده از حياط مركزي در طرفين بنا و هندسه هشت 
ضلعي در ورودي، از آنجا كه اين عناصر در اشــكال خالص 
معماري ايراني و اســالمي مورد اســتفاده قرار نگرفته اند، 
چندان تأثيري در تغيير جهت گرايش اصلي ســاختمان 
به سمت معماري دوره اسالمي يا باستاني ايران ندارند. اما 
ساختمان پست را مي توان شاخص ترين معماري پيرو سبك 

آرت دكو در ايران ناميد.
براي رســيدن و قرار گرفتن در مقابل اين ساختمان، امروز 
بايد به خيابــان امام خميني، مقابل خيابــان خيام برويد؛ 
ساختماني كه به دليل موقعيت شهري و اهميت تاريخي اش، 
در 25 اسفند1۳79 با شماره ۳5۰۰ به عنوان يكي از آثار ملي 
ايران به ثبت رسيد. اين ساختمان اكنون در تملك وزارت 
ارتباطات و فناوري اطالعات قرار دارد و محل اداره كل پست 

تهران و موزه ارتباطات است.

  آرش نهاوندي ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

روزنامه شــيكاگو تريبيون در 9ژوئيه1928 )18تير1۳۰7(، يكي از اخبار مهم خود را به سفر 
پادشاه افغانستان به ايران اختصاص داده است. اين روزنامه هم كه مانند ساير روزنامه ها و مفسران 
سياسي وقت آمريكا از تحوالت ايران فاصله زيادي دارد و قادر به درك صحيح از آنچه در واقع 
زير پوست جامعه ايران مي گذرد نيست،  تيتر زده است: »پارس )ايران( براي استقبال از پادشاه 

افغانستان شكوه و جالل باستاني خود را احيا كرده است«.
 اين روزنامه همچنين به اين مســئله اشــاره كرده كه ديدار فرمانروايان افغانستان و ايران با 
جشن هاي بزرگي همراه بود. خبرنگار اين روزنامه كه از مراحل حضور زوج سلطنتي افغانستان 
در تهران گزارش تهيه كرده، در ابتداي گزارش خود مي نويسد: »به  نظر مي رسد پادشاه و ملكه 
افغانستان در ميان كشورهايي كه به آنها سفر كرده اند تنها در ايران، اين احساس را دارند كه در 
خانه خود هستند«. خبرنگار اين روزنامه يكي از داليل نزديكي اين دو كشور را زبان مشترك 
فارسي می داند و در اين باره مي نويسد: »در دربار افغانستان و طبقات باالي جامعه افغانستان 
نيز به فارسي صحبت مي شود، البته لهجه اي از فارسي )منظور فارسي دري( كه براي ايرانيان 
به  طور كامل قابل فهم نيست. اين دو كشور اشــتراكات تاريخي بسياري دارند و از زماني كه 
افغانستان يكي از ايالت هاي وسيع ايران بود، زمان زيادي نمي گذرد«. خبرنگار اين روزنامه در 
ادامه اين گزارش ضمن اشاره به اينكه پادشاه و ملكه افغانستان از طريق بندر پهلوي )بندر انزلي 
امروزي( وارد ايران شده اند، مي نويسد كه ملكه افغانستان مانند بانوان اروپايي لباس پوشيده 
بود. ۳۰۰زن در مراسم استقبال از ملكه ثرياي افغانستان، حضور داشتند. يك زن نيز به  عنوان 

سخنگو با ملكه ثريا از طرف اين ۳۰۰زن سخن مي گفت. 
در ادامه خبرنگار شيكاگو تريبيون مي نويسد كه پادشاه و ملكه افغانستان در همه شهرهاي 
طول مســير انزلي تا تهران مورد اســتقبال مردم قرار گرفتند. در تهران نيز پادشاه و ملكه 
افغانستان مورد اســتقبال رضاخان قرار گرفتند و رضاخان نيز پادشــاه افغانستان را برادر 
دوست داشتني خود خطاب كرد. در ادامه خبرنگار شيكاگو تريبيون توصيفاتي دارد از نحوه 
استقبال و خودروها و كالسكه هاي مورد استفاده در مراسم استقبال تا زمان ورود زوج سلطنتي 
افغانستان به كاخ سلطنتي تهران. در اين گزارش به اين مسئله اشاره شده كه مهماني هاي 
زيادي به افتخار پادشاه افغانستان ترتيب داده شد كه ملكه ثريا به آنها دعوت نشده بود، اگر 

چه زنان سفارتخانه هاي خارجي به اين ميهماني ها دعوت مي شدند.



علي اكبر شيرواني �������������������������������������������������������������������������������

ســنت روزنامه نويســي )خاطرات روزانه( و زندگينامه نويســي، ميان 
حوزويان، قديمي تــر از نوشــته هاي آقانجفي قوچاني اســت. البته تا 
پيش از 1300، راه ســواد از مكتبخانه ها و حوزه هاي علميه مي گذشت 
و ثمره دارالفنون و دانشــگاه ها، هنوز به طور وســيع به بار ننشسته بود. 
»سياحت شرق« قوچاني نثر ساده و بي تكلفي داشت، به زبان و براي مردم 
نوشته شده و از مغلق نويسي هاي رســاله هاي عمليه دور بود. نثر و زبان 
آقانجفي قوچاني به خصوص در نوشــته هاي مبلغين دين اثر گذاشت و 

فارسي بي پيرايه را به حوزه ها عرضه كرد و بيراه نيست كه بگوييم بخشي 
از ساده گويي در منبرها متأثر از سياحت شرق و سياحت غرب است. گرچه 

هميشه رهزن راه در كمين بود.
»ناخوشــي حصبه مرا فراگرفت. بعــد از ده ،پانــزده روز دواخوردن و 
عرق ننمودن، حال يأس از حيات حاصل گرديــد. طبيب به رفيق باوفا 
گفت اگر امروز و امشب عرق نكند كار مشــكل مي شود. رفيق شورباي 
داغي ســاخت، گفت ولو بي ميل هم باشــي تا مي تواني زياد بخور بلكه 
عرق كني. ما چند قاشق خورديم و خوابيديم. يك لحاف از خودش بود، 
كرباسي روي من انداخت و لحاف ديگري آورد او را هم انداخت؛ دو خرقه 

داشتيم هر دو را انداخت. گفتم نفسم تنگي مي كند، خفه مي شوم؛ باز 
ديدم نمدي دوال كرده آن را هم انداخت. در بين آنكه داد من بلند بود كه 
حاال خفه مي شوم يك مرتبه خودش را مثل قورباغه از روي همه اثقال 

به روي من انداخت. 
دســت و پاي خود را باز نموده به اطــراف من، مرا محكــم گرفته كه 
نمي توانم تكان بخورم. نفس به ســينه پيچيده، آنچه زور زدم و تالش 
كردم كه آخوند را دور كنم، ضعف غالب بود، زورم نرســيد. گريه گرفت 
و آنچه التماس و زاري و قســم خوردم كه من مي ميــرم، بگذار بلكه به 

آسودگي جان بدهم ثمر نكرد و از صدا افتادم«.

مرگنويس

نثر

1 3 0 7

فقدان رهبري  در ميان  
تجددخواهان شعر

 نيما يوشيج در سال 130۷ پس از چند 
سال كوشش براي تجددخواهي در شعر 

به شمال برمي گردد 
مرتضي كاردر ���������������������������������������������������������

در روايت موازي سنت گرايان و تجددطلبان شعر 
در قرن چهاردهم هنوز ذكر نيما نرفته است، جز 
مختصري ذيل ذكر ميرزاده عشقي� ميرزاده عشقي 
و تقي رفعت رهبران تجــدد در ادبيات اند� پس از 
خودكشي تقي رفعت و ترور ميرزاده عشقي، در 

حركت تجددخواهان در شعر وقفه مي افتد�
در نگاهي كالن تر، شور و شوق تجددخواهي كه 
در سال هاي مشــروطه فراگير شده است، پس از 
استبداد صغير و كودتاي اسفند ۱۲۹۹ و سركوب 
جنبش هاي تجددخواهانانه سياســي مثل قيام 
ميرزاكوچك خوان و شــيخ محمد خياباني و بعد 
تأسيس حكومت پهلوي و اقتدار حكومت و استبداد 
سال هاي بعد و تعطيلي بسياري از روزنامه ها به يأس 

و نااميدي تبديل مي شود�
اگر تقي رفعت و ميرزاده عشقي مي ماندند شايد 
تجددخواهي در شعر فارســي شتاب بيشتري 
مي گرفت� اما پس از مــرگ ۲ رهبر تجددخواهي 
سياسي و ادبي و پراكنده شــدن ديگراني مثل 
ابوالقاسم الهوتي كسي نيست كه بتواند رهبري 

تجددخواهان را در حوزه شعر به  عهده بگيرد�
و اما بعد، علي اسفندياري كه نيما يوشيج سال هاي 
آينده است، در ســال ۱۳۰۰، زماني كه ۲۴ سال 
بيشتر ندارد، نخستين مجموعه شعر خود »قصه 
رنگ پريده، خون سرد« را منتشر مي كند� كتاب 
بيشتر اعالن حضور نيما در مقام شاعر است ولي او 
در كتاب سي صفحه اي خود هنوز چيز چشمگيري 

براي ارائه ندارد�
نيما پس از انتشار »اي شــب« در سال ۱۳۰۱ در 
»نوبهار« كــه روزنامه محمدتقي بهار، شــاعر 
سنت گراي ســال هاي تجدد اســت، به سراغ 
روزنامه »قرن بيستم« ميرزاده عشقي در اردوگاه 
تجددخواهان مي رود و »افسانه« را آنجا منتشر 

مي كند�
در همه تاريخ هاي شعر نوي فارسي و روايت هاي 
گوناگون حيات ادبي نيما، افسانه را نقطه آغاز تحول 
در شعر فارسي مي دانند� افسانه آغاز راه حركت نيما 
در شعر نو است اما واقعيت هاي جامعه ادبي چيز 
ديگري اســت� راه نيما از آغاز براي خود او معلوم 
است� از مقدمه اي كه نيما بر افسانه نوشته معلوم 
است كه مي داند قرار است در شعر چه كار كند� اما 
افسانه اي كه در چند قسمت در قرن بيستم منتشر 
شــده، هنوز آن قدر تأثيرگذار نيست كه تحولي 
در ادبيات ايجاد كند� عــالوه بر اين، نيماي جوان 
كسي نيست كه به  عنوان رهبر تجددخواهان ادبي 

پذيرفته شود�
نيما در سال ۱۳۰۵ »خانواده ســرباز« را منتشر 
مي كند و در مقدمه كتاب مي نويسد: »چيزهايي 
كه قابل تحســين و توجه عموم مي شوند اغلب 
اينطور اتفاق افتاده است كه روز قبل بالعموم آنها 
را رد و تكذيب كرده اند� شعرهاي اين كتاب از آن 
قبيل چيزهاســت«� به قول شمس لنگرودي در 
كتاب ارجمند و دوران ساز »تاريخ تحليلي شعر 
نو«: »اعتمادبه نفس نيما تكان دهنده است«� اما در 
غياب عشقي و رفعت كسي او را جدي نمي گيرد، 

جز خودش�
پس در ســال ۱۳۰۷، نيما به همراه همســر خود 
عاليه ، از تهران به شمال مي رود� فرزند روستاهاي 
ييالقي مازندران پس از درس خواندن در سن لويي 
و آشنايي با ادبيات فرانســه و كوشش هايي در 
تجدد در شعر فارسي و ازدواج بار ديگر به زادگاه 
خود برمي گردد� آنچه نيما را به شمال مي كشاند 
نه فقط اقتضاي شــغل معلمي همسر، بلكه جفا و 
بي توجهي زمانه اســت� چند سالي تا آغاز واقعي 

نيما مانده است�

اصابت فيلم به جرقه از زغال هاي مثبت و منفي

كتاب هاي يكسان براي مدارس 
تهيه كتاب هاي درسي دوره ابتدايي برعهده وزارت معارف قرار گرفت

 سفر ساركيس خاچاتوريان به ايران
به رنگ الجوردي كاشي هاي اصفهان

... معرفي مي كند
اجراهاي دوصدايي كلنل وزيري و روح انگيز

دزد بغداد در آتش

4صفحــــه

سينما 

نشر

تجسمی

موسيقی 

تاجر ونيزي در خيابان قوام السلطنه
ارباب افالطون در نقش شايالك 

  مهرداد رهسپار   �����������������������������������������������������������������������

ارباب افالطون شاهرخ، رئيس تجارتخانه زرتشتيان ايران، فرزند ارباب 
كيخسرو شاهرخ كه در ســال1306 نمايش »عشق و شرف در ايران 
باستان« را در ايران به صحنه آورده بود، )نمايشنامه اي كه داستاني شبيه 
به رمئو و ژوليت داشت(، در سال130۷ دست به كار شد و نمايشنامه 
»تاجر ونيزي« را روي صحنه آورد. در اين نمايشنامه، شايالك به آنتونيو 
كه همان »تاجر ونيزی« است وام مي دهد، شرط وام اين است كه اگر 
او موفق به پرداخت پول شايالك و ســود آن نشد، قسمتي از گوشت 

بدن او را بكند. حاال جالب اين است كه ارباب افالطون شاهرخ  با شكل 
و شــمايلي كه در تصاوير باقي مانده از اين نمايش مي بينيم، در نقش 

شايالك ظاهر مي شود. عكس تاريخ 30فروردين 130۷ را دارد. 
رژيســور اين نمايش و بازيگر نقش آنتونيو مجيد رضواني اســت كه 
دانش آموخته تئاتر از فرانسه بود. ارباب افالطون شاهرخ سال1308 
تئاتر نكيسا را بنيان گذاشت و نمايش هايي را در تاالري كه در خيابان 
قوام السلطنه بود، به صحنه آورد. تصاوير بازيگران نمايش تاجر ونيزي از 
مجموعه يداهلل رضواني، باستان شناس است كه نخستين بار در سايت 

شهر فرنگ منتشر شد.

  سعيد مروتي �����������������������������������������������������������������������������
 

ارديبهشت130۷ به پيشنهاد كلنل علينقي خان وزيري كه در سالني 
واقع در خيابان الله زار بناي سينمايي موسوم به صنعتي را گذاشته بود 
و به همت خان بابا معتضدي، ســالن نمايش فيلمي مخصوص بانوان 
پايتخت افتتاح شــد. در انتخاب فيلم ها دقت نظر صورت مي گرفت تا 
احترام و شــأن بانوان محترم حفظ شود، و اســتقبال بانوان از سينما 
صنعتي بهتر از سينماي زرتشتيان بود. همه  چيز خوب پيش مي رفت 
تا اينكه در شب هشتم مهر، تماشاگراني كه شيفته و شيداي داگالس 
فربنكس در فيلم »دزد بغداد« )رائول والش( شده بودند، در محاصره 
شعله هاي آتش قرار گرفتند. هنوز سلحشوري داگالس فربنكس در روي 
پرده سينما ادامه داشت كه آتش به جان دزد بغداد افتاد. سينماي ويژه 
بانوان با رشادت فربنكس وار كاركنان و مأموران نظميه خيلي زود خالي 
شد و جز جراحت سطحي يكي،دو نفر در هنگام خروج، كسي آسيب 

نديد ولي به سينما صنعتي خسارت زيادي وارد آمد.
اين بخشــي از گزارش مخبر روزنامه اطالعات در فرداي شــب واقعه 
است: » ساعت هفت و نيم بعدازظهر موقعي كه سالن تئاتر پر از جمعيت 
تماشاچي بود، به واسطه غفلتي كه از طرف نشان دهنده فيلم مي شود 
در نتيجه اصابت فيلم به جرقه كه از زغال هــاي مثبت و منفي براي 
روشنايي بيرون مي آيد كه مستعد احتراق است، آتش گرفته و به آن 
محوطه سرايت مي نمايد. در اين موقع كه دامنه حريق چندان توسعه 
نيافته بود اگر كاركنان سينما ســعي خود را در اطفا مختصر حريق 
مي نمودند شايد موفق مي گرديدند ولي وحشــت و اضطرابي كه در 
آن موقع خانم ها را فرا گرفته و با عجله و شــتاب هجوم به خارج شدن 
مي نمايند سبب مي شود كه كاركنان سينما متوجه استخالص خانم ها 

و اطفال خردســال آنها گردند و حريق يك مرتبه تمام فضاي سالن را 
احاطه مي كند. هراس و وحشت زن ها بيشــتر شده و تاريكي سالن و 
پيدا كردن اقوام و اطفال منظره اسفناكي را توليد كرده هر يك از يك 
جهت نگران بوده و به اطراف مي دويدند. چادر و اشيا دستي عده ]اي[ در 
آنجا باقي ماند ولي خوشبختانه به خانم هاي تماشاچي تلفات و صدمه 
نرسيد و فقط دو سه نفر از خانم ها دست و صورت آنها كمي مجروح شد 
و مامورين نظميه با كمال چاالكي در استخالص زن ها جديت كرده و 

درصدد اطفا حريق برآمدند.«
بعد از آتش سوزي سينما صنعتي، نظميه مقرراتي براي سينماها تدوين 
و به سينماداران ابالغ كرد كه مهم ترين بندش اين بود: در سينما بايد 

به سوي بيرون باز شود.

  ندا زندي ������������������������������������������������������������������������������������
 

نوشــتن از آزادي چه حاصل، وقتي تــوان خواندن آن نباشــد. 
منورالفكران دوره قاجار هم مي دانستند كه تا سوادآموزي رايج نشود 
استبداد رفتني نيست و از همين رو هركجا كه امكاني بود شعله اي 
برمي افروختند تا سوادآموزي براي عموم امكان پذير شود. روند ايجاد 
مدارس و انتشار كتاب هاي درسي كه از پيش از مشروطه آغاز شده 
بود، در سال هاي ابتدايي قرن با جهش بلندي همراه بود. در همان 
دهه نخست، شمار مدارس ابتدايي 4برابر، مدارس متوسطه 6برابر و 
تعداد دختران محصل 10برابر شده بود و همه اينها ضرورت تدوين 
برنامه هايي منظم و منسجم براي آموزش وپرورش جمعيت رو به 

تزايد كشور را صدچندان مي كرد.

در 130۷شمسي و در زمان وزارت ميرزا يحيي خان اعتمادالدوله 
قراگزلو، تهيه كتاب هاي درســي ابتدايي برعهــده وزارت معارف 
قرار گرفت و نخستين بار كتاب هاي وزارتي در سطح كشور انتشار 
يافت. اعتمادالدوله از همان آغاز فعاليتــش هيأتي براي تدوين و 
انتشار منابع درسي تشكيل داد و مقرر كرد كه چاپ كتاب ها حتما 
در تابستان به پايان برسد تا براي آغاز سال تحصيلي آماده شوند. 
به عالوه، تدريس كتاب هايي غيــر از مصوب وزارت معارف، خالف 
مقررات شد. به مرور، مفاهيم علمي و ادبي مطروحه در كتاب هاي 
درسي همخواني بيشتري با نياز سني دانش آموزان پيدا كرد و قيمت 
و كيفيت آثار نيز مناسب و مرغوب شد. به دنبال نتيجه  مطلوبي كه از 
چاپ و انتشار كتاب هاي دبستاني حاصل شد، در سال هاي بعد نيز 

نگارش كتب دبيرستاني برعهده وزارت معارف قرار گرفت.

  حسين عصاران ������������������������������������������������������������������������

در گذر از پيشرويي و سنت شكني قمر، روح انگيز را مي توان يكي از 
نخستين )و شايد اولين( زن دانش آموخته كالس درس موسيقي 
)به شيوه تازه آن( دانست. او كه به واسطه صداي خوش اش مورد 
توجه حســين ســنجري قرار گرفته بود، آموزه هــاي مقدماتي 
آوازخواني و همچنين نت خواني و ســلفژ را زيرنظر او فراگرفت و 
سپس تحت نظر كلنل وزيري به كار اجراي موسيقي پرداخت كه 
ساخت ترانه هاي دوصدايي بر مبناي آهنگسازي براي صداي زن 
)روح انگيز( و مرد )كلنل وزيري( و اجراي آنها در كنســرت هاي 
سال هاي 1306 و 130۷ در رشت، از نتايج اين همكاري محسوب 
مي شود. از سوي ديگر ازدواج حسين سنجري با روح انگيزرا نيز 
مي توان يك نمونه آغازين از روابط ميان استاد و شاگرد در متن 
فرهنگ موسيقايي ايراني دانست كه معموال به معرفي و چه بسا 
محبوبيت خواننده زن )فارغ از ميزان استحقاق او( مي انجامد. در 
اين مورد يك روي سكه اين اتفاق، معرفي و محبوبيت روح انگيز 

در ابتداي كار بود و روي ديگر آن هم، آوازخواني در يك رستوران 
براي گذران زندگي در سال هاي انتهايي عمرش.

تئاتر

مدير بهار  45 روز در كاروانسرای هندی ها 
در مشهد حبس كشيد

توقيف بهار 

مطبوعات
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درس هايی كه در مدارس علميه فاضل خان و خيرات خان مشهد گرفته 
بود و سال ها شاگردی در محضر علمای مشهد و تهران و نجف سبب شده 
بود كه همواره احترام خاصی برای روحانيون و محصلين قائل باشد. به 
همين خاطر هم بود كه اشتراك يك ساله روزنامه اش برای همه ۷0قران 
بود اما برای طالب و محصلين 50 قران. احمد بهار در سال های جوانی 
با پســر عمويش، محمدتقی بهار، ايرج ميرزا و بديع الزمان فروزانفر 
به انجمن ادبی خراسان آمدوشد داشــت و با تخلص های »احمد« و 
»داش غلوم« شعر می گفت. در همان ايام، همچون ساير همقطارانش 
در انجمن، آثارش را برای انتشار به مجله ادبستان می سپرد. با سر پر 
شور و روحيه آرمانخواهی كه داشت، خيلی زود پايش به مبارزه های 
سياسی باز شد و در پايه گذاری حزب دمكرات در خراسان مشاركت 

كرد. سال 1296 شمسی روزنامه 
»بهار« را راه انداخت كه در شهريور 
سال 129۷ برای نخستين بار به 
محاق توقيف رفت. بــار دوم، به 
دليل مخالفتش با قرارداد 1919 
به دســتور والی خراسان، احمد 
قوام السلطنه، بهار توقيف شد و 
خود شيخ احمد هم 45 روز در 
كاروانسرای هندی ها در مشهد 
حبس كشــيد. مقامات مشهد 
كه از اعتراض های مستمر او به 
اقدامات وابستگان انگليس به ستوه آمده بودند، شيخ احمد را به عثمانی 
تبعيد كردند. در بازگشت مخفيانه به تهران، به اتفاق پسرعمويش در 
روزنامه »قرن بيستِم« ميرزاده عشقی، شروع به انتقاد از رضاخان كرد. 
روزنامه بهار در ارديبهشت سال 130۷ به خاطر نيش وكنايه زدن به 
تيمور تاش باز به توقيف مبتال شد. شيخ احمد آنقدر بين خانه و روزنامه 
و زندان در رفت وآمد بود كه همسرش، طاهره خانم حسينی، در يكی 
از دفعات دستگيری شوهرش به والی ايالت خراسان نوشت: »با نهايت 
عجز اســتدعای عاجزانه دارم به نام حفظ قانون، علت اين توقيفات 
غيرعادالنه را تحقيق فرموده و زودتر موجبات آسايش زوج كمينه را 
فراهم فرماييد...«. بهار بعد از سقوط رضاشاه باز منتشر شد و شيخ احمد 
نيز به جبران عمررفته به رياســت اداره اطالعات و مطبوعات نخست 

وزيری منصوب شد.

داد من بلند بود كه حاال خفه مي شوم يك مرتبه خودش 
را مثل قورباغه از روي همه اثقال به روي من انداخت
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در اروپاي وقت، ساركيس خاچاتوريان براي خود اسم و رسمي دارد. 
ســال ها در رم، پاريس و وين زندگي كرده است و آوازه اي در حد خود 
به دست آورده. با اين حال دعوت آرتور پوپ به مذاقش خوش مي آيد و او 
به سال130۷ براي نخستين بار به ايران سفر مي كند. در آن روزگاران كه 
ترميم آثار هنري و معماري ايران آغاز شده، اصفهان مقصد مرمت گران و 
هنرمندان زيادي است و خاچاتوريان هم مستقيم سر از آنجا درمي آورد 
تا مرمت نقاشي هاي كاخ هاي چهل ستون و هشت بهشت را آغاز كند و 

كپي هايي از جزئيات اين نقاشي ها تهيه كند.
ساركيس خاچاتوريان از سال130۷ تا 1312 بارها به اصفهان سفر كرد 
تا كار ترميم را ادامه دهد. اما جدا از اين، شور معلمي ا ش در سفرها به كار 

مي آيد و تصميم مي گيرد جمعي از جوانان ارمني ساكن اصفهان را نيز 
آموزش دهد تا هم كمك دستش باشند و هم ميراث دارش. اما اين سنت 
ادامه يافت و الاقل 2تن از شاگردان خاچاتوريان به هنرمندان  بنامي 
تبديل شدند؛ سمبات دركيورقيان )13۷8– 1292( و يرواند نهاپتيان 
)1385– 1296(. اما از ميان اين دو سمبات در كيورقيان بيشتر اهل 
تجربه بود و تا پايان عمر شيوه ها و تكنيك هاي گوناگوني را تجربه كرد؛ 
چنانچه حتي سبكي را نيز به نام خودش، سمباتيسم، خواند. اما نهاپتيان 
انگار بيشتر به آموز ه هاي اســتاد بزرگ وفادار بود و مجموعه اي قابل 

مالحظه از چشم اندازهاي اصفهان را نقاشي كرد.
سفر ســاركيس خاچاتوريان نه فقط نقش مهمي در ترميم بخشي از 
ميراث بصري ايرانيان داشت كه سرآغاز يك سنت هم بود؛ سنت نقاشي 

آ برنگ ارامنه اصفهان.

شعر
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